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POVZETEK 
 
Pomemben vidik osebnosti predstavlja komunikacija s samim sabo – intrapersonalna 
komunikacija. Globlje spoznavanje, preučevanje in vrednotenje le-te bo v prihodnje postalo 
še bolj aktualno, saj se intrapersonalna komunikacija pojavlja kot brezpogojno pomembna 
za kvalitetno prilagajanje, odločitve in ustvarjalno dejavnost vsakega posameznika od 
otroštva dalje. V magistrskem delu smo pokazali, kako je intrapersonalna komunikacija 
povezana z likovnim izražanjem kot vizualnem dojemanju sebe, družbe in narave. Pri tem 
smo si pomagali s teoretičnimi dognanji in ugotovitvami ter v empiričnem delu z odgovori 
na vprašanja sodelujočih v raziskavi. V teoretičnem delu smo se dotaknili za raziskavo 
pomembnih pojmov (osebnost, komunikacija, intrapersonalna komunikacija, jezik, govor, 
likovni jezik idr.), da bi lahko bolje razumeli proučevano tematiko in nova spoznanja 
smiselno povezali z empiričnim delom raziskave, kjer smo se osredinili na proučevanje 
notranjega doživljanja sodelujočih. Želene informacije smo iskali med naključno izbranimi 
osebami različne starosti, spola in izobrazbe. Povabili smo jih k raziskavi in jim izročili 
navodila za likovno nalogo skupaj z anketnim vprašalnikom. Na podlagi likovnega izdelka 
in odgovorov na vprašanja smo podatke analizirali in jih povezali s teorijo. Zanimalo nas 
je, kaj ustvarjalca spodbudi, da se likovno izrazi, kako se pogovarja s sabo pred, med in po 
likovnem ustvarjanju, ter kaj mu pomeni izbor likovne tehnike.  
 
Ključne besede: Osebnost, komunikacija, intrapersonalna komunikacija, notranji govor, 
likovno izražanje, pomoč z umetnostjo 
  



 

 
ABSTRACT 

 
Communication with oneself – intrapersonal communication is an important aspect of 
personality. Deeper cognition, study and assessment of it will become even more relevant 
in the future, as intrapersonal communication appears to be unconditionally important for 
quality adapting, decision-making and creativity of each individual from their childhood 
onwards. In this master’s thesis, we showed how intrapersonal communication is related to 
artistic expression as a visual perception of self, of society and of nature. We did so by 
means of theoretical knowledge and findings, as well as in the empirical part through 
participants’ answers to the research questions. Theoretical part of the thesis touched upon 
the research of important concepts (personality, communication, intrapersonal 
communication, language, speech, visual language, etc.) in order to better understand the 
studied topic and connect new findings with the empirical part of the research, where we 
focused on studying the inner experience of the participants. We sought the desired data 
among randomly selected people of different age, gender and education level. We invited 
them to participate in the research and gave them instructions for the art task, along with 
the research questionnaire. Based on their art pieces and the answers to the questions, we 
analysed the data and linked it to theory. We were interested in what motivates the artist to 
express themselves artistically, how they communicate with themselves before, during and 
after artistic creation, and what is the significance of their choice of art technique.  
 
Key words: Personality, Communication, Intrapersonal Communication, Internal 
Discourse, Artistic Expression, Art Therapy 
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I UVOD 
 
V povezavi z izrazom komunikacija je napisanega veliko, saj se ta pojem pojavlja na 
različnih področjih: pedagogiki, jezikoslovju, računalništvu, umetnosti, filozofiji, 
sociologiji itd. Manj izčrpno se v slovenskem prostoru poglabljamo v pomen 
intrapersonalne komunikacije. Če slednjo lahko enačimo s pojmom notranji govor, misel, 
notranji dialog, samogovor itd., se dotaknemo slabše raziskanega področja.  
 
Potrebo po umetniškem ustvarjanju je kazal že človek iz pradavnine. Vprašanja o nagibih, 
ki človeka privedejo do umetniškega ustvarjanja, in kaj se med procesom ustvarjanja dogaja 
v človekovi biti, so nam dali slutiti, da lahko pojma intrapersonalna komunikacija in 
likovno izražanje povežemo. Teoretičen del naše kvalitativne raziskave je zato zasnovan 
na poglabljanju in pojasnjevanju pomembnih področji in pojmov v zvezi z intrapersonalno 
komunikacijo, osebnostjo in likovnim izražanjem, saj se ta področja med seboj močno 
prepletajo. V empiričnem delu pa smo s pomočjo anketnega vprašalnika in likovnih 
izdelkov udeležencev raziskave zbrali odgovore na vprašanje o tem, kaj se v ustvarjalcih 
dogaja pred, med in po ustvarjalnem procesu z namenom pridobiti vpogled v notranji govor 
proučevanih oseb, da bi tako bolje razumeli in povezali spoznanja iz teorije.  
 
S kvalitativno raziskavo smo tako proučili povezavo med intrapersonalno komunikacijo in 
likovnim izražanjem in na ta način želeli pokazati, vzpodbuditi idejo, da se nekaj, kar je z 
besedami nemogoče povedati, lahko ustrezno likovno izrazi. Bolje poznati sebe pomeni 
bolje delovati v družbi. Z našo raziskavo smo poglobili védenje o tem, kako spodbujati 
spoznavanje sebe ter negovati in krepiti notranji govor v najširšem smislu. Intrapersonalna 
komunikacija je namreč predpogoj za uspešno interpersonalno komunikacijo. Likovno 
ustvarjanje tako postane alternativna ponudba in možnost za individualiziran pristop. 
Tematika, kjer se intrapersonalno komunikacijo povezuje z likovnim izražanjem, se nam 
je zato zdela zanimiva obogatitev polja pomoči z umetnostjo, saj se interdisciplinarno 
dotakne vsebin psihologije, filozofije, umetnosti idr.  
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II TEORETIČNI DEL  
 

1 OSEBNOST  
 
»Vsak človek je v določenem pogledu kot vsi ljudje, je deloma kot nekateri ljudje in je tudi 
kot noben drug človek.« (Murray in Kluckhohn, 1955 v Musek, 1993, str. 27) 
 
 

1.1 Definicija osebnosti  
 
Osebnost je relativno trajna in edinstvena celota duševnih, vedenjskih in telesnih 
značilnosti posameznika. (Musek, 1993, str. 38) 
 
»Osebnost je v najboljšem primeru repertoar vedenja. Oseba je organizem, pripadnik 
človeške vrste, ki je pridobil repertoar vedenja.« (Skinner, 1976 v Kompare idr., 2011) 
Trstenjak opredeli osebnost kot »biološko odprt, dialektično dejaven sistem, ki dosega v 
mejah med dednostjo in okoljem, subjektom in svetom ter posameznikom in družbo vedno 
popolnejšo stopnjo samozavesti v odprtosti, veljavnosti, vrednosti in smiselnosti življenja.« 
(Trstenjak, 1974, str. 643) 
 
Eysenck pojmuje osebnost kot »celokupno vsoto dejanskih in možnih oblik v ravnanju 
organizma, kakor jih določata dednost in okolje s svojim izvorom in razvojem v interakciji 
štirih glavnih sektorjev: kognitivnega (inteligenca), konativnega (karakter), afektivnega 
(temperament) in somatičnega (konstitucija).« (Trstenjak, 1974, str. 643) 
 
 

1.2 Pojem osebnosti  
 
Celostni sistem naših relativno trajnih duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti 
imenujemo osebnost. Te značilnosti nas delajo med seboj različne. Osebnostne lastnosti so 
lahko kompleksne in jim pravimo osebnostne poteze. Še kompleksnejšim osebnostnim 
lastnostim pa pravimo dimenzije osebnosti. Osebnostne dimenzije vsebujejo veliko število 
komponent in bolj specifičnih lastnosti in nam zato dajejo veliko informaciji o naši 
osebnosti in medosebnih razlikah. (Musek, 2015) 
 
Značilnosti osebnosti (Musek,2015, str. 17): 

• konsistentnost (relativna trajnost, ohranjanje identitete, osebnostnega 
»pečata«), 

• individualnost (načelna enkratnost, različnost in posebnost posamezne 
osebnosti), 

• kompleksnost (mnoštvo lastnosti) in 

• organiziranost (celovito, organizirano delovanje osebnosti). 
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V psihologiji ni pomembnejšega pojma, kot je osebnost, saj zajema vse pomembnejše 
človekove značilnosti, osebnostne poteze in sposobnosti ter zaznamuje našo duševnost, 
doživljanje in obnašanje. Za vzroke našega obnašanja in doživljanja pa so odgovorne 
osebnostne lastnosti, ki vplivajo na vse vidike našega življenja. V osebnosti so združeni 
tudi vsi psihični procesi in funkcije, ki se med seboj povezujejo in integrirajo v celoto. Ta 
celota pa se od posameznika do posameznika razlikuje in prav te osebnostne razlike so še 
posebej zanimive ne le za znanost, pač pa tudi v vsakdanjem življenju. (Musek, 2015) 
 
 

1.3 Motivacija  
 
S pojmom motiva psihologi razlagajo človeško vedenje. Motivacija in motivi se nanašajo 
na tiste dejavnike in vzroke, ki poganjajo in usmerjajo naše obnašanje ter ravnanje. Ti 
vzročni dejavniki pa so večvrstni: sem sodijo potrebe, ki so biološko oz. genetsko 
programirane in drugi motivacijski dejavniki, ki niso vrojeni, pa vendar močno vplivajo na 
naše ravnanje. Motive lahko klasificiramo glede na njihove pomembne karakteristike – 
vrojeni in naučeni, fiziološki in psihološki, individualni in socialni itd. Med kvalifikacijami 
motivacijskih dejavnikov pa spada še razlikovanje med motivi potiskanja in motivi 
privlačnosti. Zdi se, kot da nas nekateri motivacijski faktorji potiskajo k določenim 
obnašanjem, ciljem in objektom, drugi pa nas vlečejo k sebi, nas privlačijo. Ti motivacijski 
faktorji so torej na eni strani pobude, silnice in vzgibi, med katerimi so najbrž 
najpomembnejše potrebe, na drugi strani pa cilji in motivi, ki nas privlačijo in h katerim 
stremimo: najpomembnejšo kategorijo teh motivacijskih faktorjev predstavljajo vrednote 
in ideali. (Musek, 1990) Razumevanje motivacijske situacije je kompleksno, saj se 
znanstveniki sprašujejo, ali človeka vodijo nagoni in potrebe ali imajo pomembnejšo vlogo 
cilji, ideali in vrednote, h katerim se usmerjamo. (Musek, 1993)  
 
Motivacijski dejavniki potiskanja in privlačnosti so povezani z raziskovalnim vprašanjem 
o tem, kaj človeka privede, da se likovno izrazi. Odgovor na to vprašanje je večplasten in 
se kaže tudi v zadovoljevanju psiholoških potreb in v vrednotah posameznika, zato bomo 
na tem mestu ta dva pojma pojasnili. 
 
 
1.3.1 Potrebe 
 
Spomnimo se na še vedno aktualno teorijo motivacijske hierarhije, ki jo je raziskoval 
Abraham Maslow, in ki kaže na to, kako med različnimi motivi obstajajo določeni 
hierarhični odnosi, ki določajo, da bo v dani situaciji en motiv prevzel nadzor nad našim 
obnašanjem v večji merki kakor drugi. Nekateri motivi so očitno močnejši kot drugi (npr. 
ko smo zelo lačni, bomo izgubili interes za vse drugo, drugi višji cilji nas ne zanimajo). 
(Musek, 1993)  
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Slika 1: Hierarhija potreb po Maslowu 

 
 
»Vsaka potreba pomeni stanje neravnovesja v organizmu, ki ga povzroči določeno 
pomanjkanje ali primanjkljaj […].« (Musek in Pečjak, 1995, str. 89) Ko začne potreba 
delovati, se pojavi težnja po zadovoljitvi potrebe. »Višje potrebe se razvijejo šele, ko so 
nižje vsaj približno zadovoljene.« (Musek in Pečjak, 1995, str. 91). 
 
 
Tabela 1: Najpogostejše organske in psihološke potrebe (Musek in Pečjak, 1995, str. 90) 
 
Glavne organske potrebe Glavne psihološke potrebe 
po kisiku 
po vodi 
po hrani 
po stalni temperaturi 
po ravnotežju soli v organizmu 
po osmotskem ravnotežju 
po izogibanju bolečini 
po spolnosti 

po varnosti 
po ljubezni, naklonjenosti 
po veljavi, ugledu, samopotrjevanju 
po spoznavanju (raziskovanju) 
po delu, ustvarjanju 
po negi, ščitenju, pomoči 
po borbenosti 
po podrejanju 
po lepoti, harmoniji 
po samouresničevanju 
po samospoštovanju 
po spoštovanju družbenih norm in načel 
po družinskem življenju 
po poklicnem zadovoljstvu 
po intimnosti 
po partnerstvu 

 
  

samoaktualizacija

ugled, spoštovanje

ljubezen, pripadnost

varnost

fiziološke potrebe
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1.3.2 Vrednote 
 
Vrednote opredeljujemo kot prepričanje o tem, kaj je prav in kaj ne, kaj je vredno in 
potrebno ceniti in česa ne. Glede na razvoj posameznika se tudi vrednote spreminjajo in 
oblikujejo. V prvem obdobju življenja so povezane z zadovoljevanjem telesnih potreb in 
uživanjem. Sledi obdobje, ko postanejo vrednota uspehi in dosežki. V nadaljnjem razvoju 
postanejo pomembne vrednote, povezane z dolžnostmi in odgovornostjo ter končno 
vrednote, ki so povezane z osebnostno ter duhovno rastjo in izpolnitvijo. (Musek in Pečjak, 
1995) Zelo na splošno pa so vrednote pojmovanja in prepričanja, ki nam pomenijo 
življenjska vodila. Seznam vrednot in njihove kvalifikacije, se širi in tako zajema večje 
število vrednotnih kategorij. V vrednotnih kategorijah se zrcalijo najpomembnejši 
človekovi motivi in interesi. Vrednotne usmeritve Musek (2015) pojmuje kot 
kristalizacijska jedra najpomembnejših motivov in interesov. Vrednote so vrh naših 
motivov. Poznavanje vrednot in njihove vloge v obnašanju in doživljanju posameznikov in 
skupin je izjemno pomembno za razumevanje družbe in časa, v katerem smo, ter izzive 
prihodnosti, ki nas čakajo. (Musek, 2015) 
 
 
Tabela 2: Pomembnejše kategorije vrednot (Musek in Pečjak, 1995, str. 93) 
 
Glavne kategorije vrednot Pripadajoče vrednote in vrednostni 

objekti 
hedonske 
telesne 
statusne 
politične 
ekonomske 
demokratične 
moralne 
družinske 
delovne (ustvarjalne) 
socialne 
societalne 
patriotske 
estetske 
kulturne 
spoznavne (logične, teoretske) 
ekološke 
samoaktualizacijske 
verske 
izpolnitvene 

ugodje, uživanje, zabava, udobje 
urjenje, šport, rekreacija 
moč, ugled, veljava, priznanje, slava 
oblast, politični uspeh 
korist, dobiček, imetje, denar 
svoboda, enakost, strpnost, napredek 
morala, pravica, poštenost, načelnost 
družinska sreča, dom, skrb za otroke 
delo, dosežki, ustvarjanje 
ljubezen, prijateljstvo, zbliževanje 
red, mir, sožitje, sloga 
ljubezen do domovine, narodni ponos 
lepota, harmonija 
kultura, umetnost 
resnica, spoznanje, modrost 
narava, sožitje z naravo 
samoizpolnjevanje, samouresničevanje 
sveto, božansko; odrešenje, zveličanje 
občutje življenjskega smisla in 
izpolnjenosti  
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1.4 Individualnost in socialnost  
 

Ker je človek policentrično bitje, so ga psihologi in antropologi skušali prikazati v različnih 
plasteh in dialektičnih nasprotjih. Musek (1993) podaja šest dialektičnih določil osebnosti: 
trajnost in spremenljivost, splošnost in individualnost, sestavljenost in celovitost, 
določenost in avtonomnost, objektivnost in subjektivnost, oblikovanost in vsebinskost. 
Trstenjak (1985), podobno kakor Musek, sestavine osebnosti razvije v dialektičnih 
nasprotjih živosti in učljivosti, subjektivnosti in objektivnosti, samodejavnosti in 
sodejavnosti, podzavesti in zavesti ter za našo raziskavo zanimivi individualnosti in 
socialnosti. 
 
Človek kot posameznik napreduje le, kolikor gre v družbo in se kot posameznik v družbi 
tudi dokončno individualizira. Čim močnejša je individualnost, tem popolnejša je družbena 
povezanost in obratno: čim popolnejša je človekova socialnost, tem popolnejša  je njegova 
individualnost. (Trstenjak, 1985) 
 
 

                    osebnost 
 
 

 
Slika 2: Osebnost kot presek med individualnostjo in socialnostjo 

 
 
Individualnost in socialnost, ti dve polarni nasprotji, se zedinita v človekovi osebnosti, ki 
iz tega nasprotja raste in se dviga kot nekaj tretjega, kot sinteza obeh nasprotji.  Osebnost 
prerašča nasprotje med individualnostjo in socialnostjo ter povezuje človeka v jaz – ti 
odnos. »Jaz – ti« odnos ne razdvaja ali osamlja, pač pa povezuje na enakovredni in 
enakopravni ravni vse subjekte »zato pa tudi ne zmaliči in ne zabrisuje individualnosti, da 
bi se v družbeni gmoti stapljala kakor solucija.« (Trstenjak, 1985, str. 299) Pri človekovemu 
razvoju je družbeni odnos tako odločilen, da osamljena individualnost brez prave 
socializacije pomeni degeneracijo. Osebnostno višino, se pravi povezovanje 
individualnosti in socialnosti, dosega človek s komunikacijo in interakcijo. Človek se v 
družbi kot oseba in osebnost uspešno razvija predvsem zato, ker zna govoriti. Živalska 

individualnost socialnost
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neartikulirana govorica je biološko neposredna »intimna«, a vseeno ne dosega stopnje 
osebnega odnosa »jaz in ti«, ki omogoča človeku, da z drugimi ljudmi izmenjava svoje 
osebne izkušnje – življenje. Komunikacija med »jaz in ti« je možna samo na stopnji osebne 
samozavesti in je povezana z visoko ravnijo simbolične govorice. Pomeni osebno povezavo 
med »menoj« in »teboj« med »nami« in »vami«. (Trstenjak, 1985) »Prihaja iz zaznavanja 
»podobe drugih« in hkrati »podobe samega sebe«. Tako si človek v tem komunikacijskem 
učnem procesu oblikuje lik svoje osebnosti.« (Trstenjak, 1985, str. 300) 
 
S sugestivno sliko in besedo dosega komunikacija svoj vrh v družbenih občilih. Sodobna 
masovna občila človek sprejema zvečine sam, saj sam gleda film, televizijo, posluša radio 
in vendar nanj vpliva masa, družba. »Posameznik ima občutek, kakor da mu govori, mu 
prigovarja in ga prepričuje nešteto ljudi.« (Trstenjak, 1985, str. 300) 
 
Sodelovanje med posameznikom in družbo se razvija na osnovi osebne komunikacije, na 
kar kažejo občudovanja vredni dosežki v zgodovini človeške kulture. (Trstenjak, 1985) 
 
 

1.5 Osebni inteligenci 
 
Podobno kot Trstenjak (1985) tudi Gardner (1995) opisuje dva pola človekovega delovanja, 
ki kažeta na človeka kot posameznika in človeka kot del družbe. Lahko trdimo, da so 
individualnost in socialnost ter osebni inteligenci med seboj prepleteni in soodvisni.  
 
Posameznikova zmožnost za lastno rast je pomembna in od nje je odvisno, kako se 
posameznik znajde v svojem okolju. Gardner (1995) opisuje dva vidika človeške narave in 
ju umesti pod pojem osebni inteligenci. Razvoj notranjih vidikov sebe in medosebna 
inteligenca pomembno sodelujeta pri zadovoljujočem, celostnem vključevanju človeka v 
družbo. Razvoj notranjih vidikov sebe (osebna inteligenca) je osrednja zmožnost in pomeni 
dostop do lastnega čustvenega življenja – »do razpona čustev: zmožnost takojšnjega 
razlikovanja med temi čustvi in, na koncu poimenovanja, prenosa v simbolne kode in 
izkoriščanja kot sredstva za razumevanje in usmerjanje svojega vedenja.« (Gardner, 1995, 
str. 273) Medosebna inteligenca pa je na drugi strani zmožnost razlikovanja med občutkom 
zadovoljstva in bolečine ter na osnovi tega razlikovanja zmožnost boljšega vključevanja ali 
pa umik iz določenega položaja. Usmerjena je predvsem navzven, k vedenju, občutkom in 
motivacijam drugih. Medosebno znanje pa predvsem pomaga, da človek prepoznava in s 
simboli izraža najrazličnejše skupine občutkov. Ti dve obliki védenja se v vsaki kulturi 
tesno prepletata in ju otrok dobi že ob rojstvu kot eno izmed lastnosti človeške vrste. »V 
običajnih okoliščinah se nobena ne more razviti brez druge.« (Gardner, 1995, str. 275) 
 
Do sedaj smo spoznali, da individualnost in socialnost pomembno sodelujeta in se zedinita 
v človekovi osebnost. Ugotovili smo, da govorica človeku omogoča, da je v družbo vpet in 
si v njej oblikuje lik svoje osebnosti. Osebna in medosebna inteligenca pa nam pomagata, 
da prepoznavamo razpon lastnih čustev ter razlikujemo med občutki drugih posameznikov, 
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s katerimi smo vpeti v družbo oz. kulturo. Človek mora biti družbi toliko prilagojen, da je 
lahko vanjo sprejet, hkrati pa toliko individualen, da se v skupini ne izgubi (ne postane 
čreden). Interakcija med individualnostjo in družbo nenehno poteka. Bolj kakor je človek 
individualen, več prispeva k družbi in manj kakor je individualen, bolj se družbi podreja. 
 
 

2 KOMUNIKACIJA 
 
Ugotovitve, da ima opica govorni organ anatomsko fiziološko dovolj razvit za govor, so 
privedle do razvijanja najrazličnejših metod, da bi opico pripravili do artikulirane govorice. 
Najučinkovitejša je bila le metoda znakovnega jezika, ki jo uporabljajo gluhonemi. 
(Trstenjak, 1988) Odkrili so, da so nekatere vrste opic sposobne med seboj komunicirati. 
Pri poskusu iskanja skritega predmeta so si namreč s pomočjo znakovnega jezika 
namignile, kje naj bi bil predmet skrit. To naj bi znanstvenike prepričalo, da šimpanzi 
uporabljajo simbolni jezik tako kot ljudje. (Vec, 2005) Opice pa človek kljub vsemu še ni 
uspel naučiti, da bi govorila. Opica ne spregovori zato, ker nima kaj povedati, meni 
Trstenjak (1988).  
 
Drugačnost svojega bistva od drugih bitij je človek označil že v davnini (pisni dokazi so 
stari kakih pet do sedem tisoč let), ko je začel razmišljati o sebi in se označil kot inteligentno 
oz. razumno bitje (homo sapiens). Človek kot finalno ali teleološko bitje načrtuje, z mislimi 
napreduje ter šele potem svoje zamisli realizira v praksi. Je nad zakonom dražljaj-reakcija 
in nad močjo instinktov, ki je značilno za živali. (Trček, 1998) Še več. Najvišje simbolične 
dejavnosti se pri človeku kažejo v stvaritvah kulture in civilizacije in so lahko celo 
pogubne. V vojnah in samomorih svojo naravo človek žrtvuje kulturi, ideji. (Trstenjak, 
1988b) Da se človek vključi v sodobne življenjske razmere, od njega terja napor in velike 
spremembe med tistim, kar je prirojeno, in tistim, kar terja sodobna družba od odrasle 
osebe. Tudi v tem se razlikuje od živali. Žival se nauči nagonsko preživeti prek igre in 
posnemanja, česar se s človekovo socializacijo ne da primerjati. (Trček, 1998) Človek je 
življenjsko odvisen od družbe in »lahko celo rečemo, da je komuniciranje eden temeljnih 
pogojev za človekovo preživetje.« (Jelenc, 1998, str. 6)  
 
 

2.1 Opredelitev pojma komunikacija 
 
Latinski glagol »communicare«, od koder izvira izraz komunikacija, pomeni skupno 
napraviti, sporočiti, deliti kaj s kom, posvetovati se, pogovoriti se o čem, priobčiti, biti v 
medsebojni zvezi (»communio« v latinščini pomeni skupnost, »communicatio« pa 
sporočilo, naznanilo, občevanje, povezanost). (Jelenc, 1998) In če komunicirati pomeni 
napraviti nekaj skupno, deliti s kom, gre pri komunikaciji za poglabljanje odnosa (Wilmot, 
1995 v Vec, 2005). V slovenščini ta pojem lahko enačimo z besedo sporazumevanje, kjer 
»gre za usklajevanje razumevanja ali iskanje skupnega v razumevanju, ali celo usklajevanje 
in iskanje sporazuma o nečem.« (Vec, 2005, str. 17) 
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Za nas se zdi zanimiva predvsem psihološka opredelitev komuniciranja. Oglejmo si 
nekatere definicije komunikacije, ki jih Ule (2005, str. 17–20) zbere v poglavju o 
psiholoških opredelitvah komunikacije: 

• »Komuniciranje je razlikovalen odgovor organizma na dražljaj.«1  

• »Komuniciranje je težnja po smislu, kreativno dejanje, v katerem iščemo ključe za 
orientacijo v okolju in za zadovoljitev potreb.«  

• »Komuniciranje je človeški akt, s katerim skušamo osmisliti zunanji svet, in ta 
smisel deliti z drugimi.«  

• »Komuniciranje je prenos informacij, idej, čustev, spretnosti z uporabo simbolov.«  

• »Komuniciranje je proces, s pomočjo katerega ljudje skupno ustvarjamo in 
upravljamo socialno stvarnost.«  

• »Komuniciranje je edinstveno človeško.«  

• »Komuniciranje je proces.«  

• »Komuniciranje je skupnostna dejavnost.«  

• »Komuniciranje je ustvarjalno.«  

• »Komuniciranje je urejevalno.«  

• »Komuniciranje ima moč nadzora nad našim mišljenjem in zunanjim vedenjem.«  

• »Komuniciranje se vedno dogaja nad v družbenem kontekstu, ki postavlja splošna 
pravila in merila intersubjektivnega sveta.«  

• »Komuniciranje zahteva sodelovanje.«  
 
Različne definicije zbere tudi Vec (2005): 

• »Komunikacija je proces, ki običajno zajema interakcijo med osebami, ki 
komunicirajo. V družbeni interakciji človeka vodi njegovo tolmačenje pomena 
besed in akcija drugega. Komunikacija je vzajemna izmenjava pomenov med 
ljudmi – poteka pretežno prek jezika, možna pa je le v tolikšni meri, v kolikšni jo 
določajo skupna spoznanja, skupne potrebe in stališča.« (Krech, Crutchfield, 
Balachey, 19962 v Vec, 2005, str. 11) 

• »Komunikacija je izmenjava idej in izkustev med posamezniki.« (McDavid, Harari, 
1968 v Vec, 2005, str. 11) 

• »Komunikacija je sporočanje drugim osebam informacije o stvareh in pojavih.« 
(Pečjak, 1975 v Vec, 2005, str. 11) 

• »Komunikacija je izmenjava sporočil med dvema ali več osebami.« (Zvonarević, 
1985 v Vec, 2005, str. 11) 

• »Komunikacija je izmenjava pomenov prek znakov.« (Dimbleby, Burton, 1995 v 
Vec, 2005, str. 11) 

• »Komunikacija je prenos pomenskih informacij od ene osebe k drugi.« (Hogg, 
Vaughan, 1998 v Vec, 2005, str. 11) 

 
 

1 Zelo široka definicija. Vsak odgovor organizma šteje kot komuniciranje. Na primer: Zapiha veter, oblečemo 
si plašč. (Ule, 2005) 
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Razberemo, da je podobnih definicij komunikacije mnogo, zato je enotno definicijo težko 
podati, saj je področje komuniciranja široko.  
 
 

2.2 Elementi komunikacije 
 
Lamovec (1993) opredeli komunikacijo kot kakršno koli verbalno ali neverbalno vedenje, 
ki je zaznano od kake druge osebe. Bolj specifično pa je komunikacija opredeljena kot 
sporočilo, ki ga pošiljatelj pošlje prejemniku z zavestno namero, da bi na vedenje 
prejemnika vplival. Namen komunikacije je način, s katerim vplivamo na drugo osebo, jo 
spreminjamo.  
 
Za komunikacijo med dvema osebama je tako pomembnih 7 ključnih elementov: 

1. Namen, misli in čustva pošiljatelja privedejo do tega, da sporočilo pošlje. 
2. Pošiljatelj z vkodiranjem sporočila prevede svoje namene, misli in čustva v 

sporočilo, ki je primerno za pošiljatelja. 
3. Pošiljatelj pošlje prejemniku sporočilo. 
4. Sporočilo se prenaša preko kanala. 
5. Prejemnik sporočilo dekodira oz. interpretira njegov pomen. 
6. Na interpretacijo sporočila se prejemnik notranje odzove. 
7. Šum pa je element, ki moti proces komunikacije (npr. predsodki, neustrezno 

izražanje, zvoki iz okolja …). (Lamovec, 1993, str. 33) 
 
 

2.3 Vrste komunikacije  
 
Komunikacijo lahko razdelimo:  

• glede na obliko poznamo besedno in nebesedno (verbalno in neverbalno) 
komuniciranje; 

• glede na razdaljo med udeleženci ločimo neposredno ali direktno in posredno ali 
indirektno komuniciranje; 

• glede na smer sporazumevanja ločimo eno-, dvo- in večsmerno komuniciranje;  

• glede na udeležence v komunikacijskem procesu in uporabljene poti, po katerih 
sporočila potekajo, poznamo: intrapersonalno (intraosebno, znotrajosebno), 
interpersonalno (medosebno) komuniciranje, skupinsko, organizacijsko in javno.  

• glede na modaliteto oz. vrsto zaznavnega kanala ločimo: vizualno, avditivno, 
kinestetično, olfaktorno in gustatorno komunikacijo. (Fink idr. 2009) 

 
Za namen naše raziskave bomo obravnavali le določene kategorije komunikacije.  
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2.3.1 Besedna komunikacija 
 
Najpomembnejši človekov simbolni in družbeni sistem je verbalni jezik.  
 
2.3.1.1 Jezik 
 
Komunikacija in vedenje živih bitij je zapleten proces, ki zahteva interdisciplinarno 
raziskovanje. (Jelenc, 1998) Svet je s pojmom komunikacija prepreden na ožjih in širših 
področji. Izraz komunikacija se predvsem uporablja v družboslovju, humanistiki in 
tehničnih znanostih. V slovenskem jezikoslovju za besedo komunikacija poznamo enačico 
sporazumevanje. Vanj se poglabljajo tudi jezikoslovci. Predmet proučevanja v jezikoslovju 
je jezik, za nas zanimiv predvsem kot sistem v katerem je mogoče komu kaj sporočiti.  
 
Kaj je jezik, je v jezikoslovju tako obsegajoče vprašanje, kot je v bioloških znanostih 
vprašanje, kaj je življenje. (Lyons, 1981, v Golden, 1996) Jezikoslovci razlikujejo med 
jeziki, ki so ali pa niso človeški, in med jeziki, ki so ali niso naravni. In če izraza jezik ne 
opredelimo določneje, nam jezik pomeni kateri koli sistem sporočanja oz. katero koli 
obliko sporazumevalnega (komunikacijskega) vedenja. Jezik je človeški, brž ko je plod 
človekovega uma. Tak jezik pa ni nujno naraven2. Med jezike prištevamo tudi npr. 
računalniške jezike – tudi ti so človeški, saj jih je ustvaril človekov um, niso pa naravni. 
Kakor rečeno, z izrazom »jezik« poimenujemo vsak sistem, v katerem je mogoče komu kaj 
sporočiti. Na primerke takih sistemov pa naletimo tudi drugje v naravi in ne le pri človeku. 
Med seboj se sporazumevajo tudi druga živa bitja z bolj ali manj zapletenimi oblikami 
sporazumevalnega vedenja.3 (Golden, 1996)  
 
Jezik je sredstvo sporočanja in sporočanje pomeni »tvorjenje sporočil s čutni zaznavi 
dostopnimi znaki po pravilih, ki jih poznajo vsi udeleženci.« (Golden, 1996, str. 3) Kot 
sporočanje lahko tako prepoznamo mnoge oblike sporazumevanja v naravi. Živali se 
sporazumevajo o preteči nevarnosti, o najdišču hrane, branijo svoj prostor, se snubijo in 
tekmujejo v izbiri partnerja. Človekov jezik pa je med vsemi sistemi sporočanja, kar jih 
narava premore, izjemen. (Golden, 1996) Naravni človeški jezik ima pet pomembnih 
lastnosti, ki ga ločujejo od jezika živali (povzeto po Golden, 1996, str. 5–9): 
 

• Neodvisnost od dražljajev  
Rabe jezika pri človekovem jezikovnem sporazumevanju ne uravnava dražljaj, 
temveč jo vodi razum. Lastnost naravnega človeškega jezika je, da sporočamo o 
predmetih in dogodkih, ki niso nujno konkretno prisotni v govornem položaju. 
Posledica te lastnosti je, da lahko govorimo o čemer koli kadarkoli. Zelo očitna 
lastnost človeškega jezika je, da človek lahko laže (opomba tudi živali naj bi bile 

 
2 Naravni jeziki so tisti, za katere pravimo, da so biološko nujni. Tako je npr. esperanto človeški jezik, ni pa 
naraven. Jezik je naraven, kadar ima rojene govorce. Npr. V slovensko govorno okolje rojen otrok ne more 
kaj, da ne bi slovenščine pridobil kot svoj materni jezik. (Golden, 1996) 
3 Drevesni vrabci poznajo več vrst klicev, s katerimi si sporočajo, kdaj naj se dvignejo s tal v jato, kdaj naj v 
zraku ostanejo skupaj, kdaj se jata spušča na zemljo. (Golden, 1996) 
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zmožne tvoriti »lažen« znak, s katerim tekmeca spelje na napačno sled). Človek je 
v rabi jezika svoboden, kar pomeni, da si entitete, ki niso konkretno prisotne v 
govornem položaju, prikliče s pojmi, ki jih je njegov um zmožen tvoriti. Um, ki 
zmore tvoriti, zmore tudi abstraktno misliti. Živali pa so omejene v tem, kaj zmorejo 
sporočiti. Navadno je njihovo sporočanje omejeno na izražanje lastnih stanj ali na 
vplivanje na vedenje drugih organizmov.  
 

• Poljubnost 
Poljubnost jezikovnega znaka je omejena na razmerje med pomenom in glasovno 
podobo besede. Njeno nasprotje je ikonskost (rastoča intonacija in povišana jačina 
glasu, ko zavpijemo: »Zapri vrata!« Ikonskost je značilna tudi za živalske sisteme 
sporazumevanja. Čebela s položajem svojega telesa »nariše«, kje se nahaja hrana.). 
Med najpreprostejše dokaze poljubnosti sodi ugotovitev, da imajo različni jeziki za 
eno in isto stvar različne izraze (knjigi se v angleščini reče book, v francoščini livre). 
»Drug preprost dokaz poljubnosti jezikovnega znaka so spremembe, katerim 
podlega tako njegova oblika kot njegov pomen.« (Golden, 1996, str.6) V srednji 
angleščini je beseda meat pomenila 'hrano', danes le še eno vrsto hrane, namreč 
'meso'.  
 
Za jezikovni znak naravnega človeškega jezika velja, da je razmerje med njegovo 
glasovno podobo in pomenom nepredvidljivo. Poljubnost razmerja med znakom in 
tem, kar znak pomeni, omogoča, da tvorimo nove in nove besede.  

 

• Ustvarjalnost/ tvorbenost 
Sistem je tvorben, ko omogoča tvoriti in interpretirati nešteto mnogo novih izrazov. 
V jeziku lahko tvorimo in razumemo nešteto mnogo povedi, ki jih nikoli prej nismo 
slišali. Govorec je zato v rabi jezika ustvarjalen, saj povedi tvori in jih ne ponavlja 
ali obnavlja iz spomina.  
Sistem ni tvorben, kadar lahko vse njegove izraze izčrpno naštejemo. Zgled: 
Prometni semafor lahko opišemo kot sistem, ker so barve in barvam pripisan pomen 
rabljene dosledno – pomen znakov je dogovorjen. Znaki pa so samo trije in troje je 
tudi sporočil, ki jih sistem zmore tvoriti.  

 

• Dvoravninskost jezikovnega znaka 
V slovenskem jeziku imamo devetindvajset glasov (fonemov). Načelo 
dvoravninskosti v jeziku pomeni, da posamezen glas ni vezan na določen pojem. 
Glasovi so sami zase brez pomena. Z njihovim sestavljanjem pa tvorimo 
pomenonosne jezikovne izraze. Dvoravninskost jezika omogoča, da iz omejenega 
števila nepomenljivih prvin tvorimo neskončno število pomenljivih jezikovnih 
izrazov.  
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• Razlikovalnost 
O razlikovalnih lastnostih sistema govorimo takrat, »kadar so razlike med 
njegovimi prvinami absolutne raje kot razvrščene v lestvico bolj/manj.« (Golden, 
1996, str. 9) »V jeziku ne dvomimo o tem, kaj slišimo, tudi če ne slišimo prav. 
Tvorca govorne verige, ki je nismo dobro ujeli z ušesom, vprašamo: »Ali si rekel 
'prav' ali 'plav'?« Nikoli ne sklepamo, da tisto, kar smo med p in a slišali v p_au, ni 
ne r ne l, temveč nekaj vmes. Dva jezikovna dogodka sta ali ponovitev istega ali 
dvoje različnih stvari.« (Golden, 1996) 
 

2.3.1.2 Govor  
 
Govor in njegove pojave opisujejo biologija, fizika in psihologija. »F. de Saussure, 
švicarski jezikoslovec, je govor pojmoval kot psihološko-fizikalno entiteto.« (Golden, 
1996, str. 67). Z govorom govorec udejanja svoje znanje jezika, da bi izrazil svoje misli. 
Nasprotno pa je jezik neskončen in homogen. Shranjen je v glavah govorcev kot znanje 
norme in sistem znakov in je zgolj psihološka entiteta. Posameznik je v govoru aktiven 
(odloča, kako in kaj bo povedal). V razmerju do jezikovnega sistema pa je vloga govorca 
pasivna (jezika se je treba naučiti; novosti v jeziku mora potrditi skupnost). (Golden, 1996) 
 
Po de Saussureju (v Golden, 1996) pa je jezik: 

• družben pojav, ker je vezan na obstoj govorne skupnosti. Je množica dogovorov, 
zaradi katerih lahko posameznik udejanji svojo jezikovno zmožnost; 

• psihološka entiteta, vezana na človekov um. Jezik v celoti obstaja le v skupnosti 
in nihče ga ne obvlada v popolnosti;  

• sredstvo sporazumevanja, koherenten sistem znakov. Jezik v sporazumevalni 
vlogi je kod in govor je raba tega koda. 

 
De Saussure je uvedel pomembno razliko:  
Jezik je kot simbolni sistem (la langue) kodificiran in družbeno utrjen način govora. 
»Sestavljen je iz množice pravil in predpisov, ki veljajo v določeni jezikovni skupnosti in 
določajo uporabo zvokov, jezikovnih oblik, sintakse in besedišča.« (Ule, 2005, str. 131) 
Jezik je nujno potreben za komuniciranje med ljudmi. Pod jezik kot živi govor (la parole) 
pa spadajo vsa konkretna govorna dejanja, »vse individualno in ustvarjalno v govoru, od 
psihofizične pojavnosti govora do svobodnih kombinacij besed.« (Ule, 2005, str. 131)  
 
Prav zanimivo se zdi kako avtorji iz proučevane literature poudarjajo razliko med človekom 
in živaljo prav v kontekstu jezika in govora.  
 
Juhant (2003) govorico označi kot pogoj kulture in temeljni dejavnik človeka. Njen namen 
je predvsem praktičen in človeku pomaga, da se v svetu znajde in lažje preživi. Živali imajo 
prirojeno shemo – nagonsko govorico, človek pa je sposoben od okolja neodvisne govorice. 
Začetki človeka z umom (homo sapiens) naj bi bili pred okoli 300.000 leti, ko naj bi se tudi 
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že pojavila človeška govorica. Govorica pa nas tudi jezikovno uokvirja in človeka umešča 
v narod. Večina antropologov je zato prepričana: »Odkar je človek, je tudi govorica.« 
(Juhant, 2003, str. 263)  
 
Po Wittgensteinu (2001, v Juhant, 2003) je človek stalno znotraj govornega okvira in se ne 
sprašuje, kaj se znotraj tega dogaja. »Kaj in kje je začetek govorice oziroma kaj se z 
govorico dogaja in kaj se prek nje dogaja s človekom, se običajno sploh ne sprašujemo, ker 
človek vse svoje prizadevanje opredeli in določi tako, da ga pove.« (Juhant, 2003, str. 264) 
Govorica je temelj, iz katerega izhajamo, ta temelj pa je v jazu. (Juhant, 2003) In prav ti 
notranji vidiki človekovega dogajanja so predmet našega proučevanja.  
 
 
2.3.2 Nebesedna komunikacija 
 
»Verbalna komunikacija predstavlja govorno-jezikovno vedenje udeležencev in pri njej 
uporabljamo govor, pisano besedo in besedne zveze.« (Jelenc, 1998, str. 17) Komuniciranje 
z drugimi ljudmi na eksplicitni jezikovni ravni pa se odvija le deloma. Komuniciranje 
namreč poteka s celim telesom (geste, mimika, izraz na obrazu). Poznamo tudi obsežne 
sisteme komuniciranja s simboli, ki niso verbalne narave (komuniciramo z opozorilnimi 
znaki, na primer prometni znaki). Tudi s socialno situacijo in odnosom lahko 
komuniciramo (opazovalec lahko, z vstopom v nek prostor, zazna ali je zaželen ali ne). 
(Ule, 2005) Brez uporabe neverbalne komunikacije bi bilo sporazumevanje med ljudmi 
veliko bolj revno. Med neverbalne komunikacijske znake, ki so bistvo človekovega 
reagiranja, sodi višina in jakost glasu, izrazi na obrazu, uporaba gibov rok in nog itd. S 
pomočjo teh znakov lažje izrazimo neke pojave (z rokami ponazorimo velikost, obliko 
predmeta). Večkrat je neverbalna komunikacija jasnejše sredstvo sporočanja, deluje bolj 
neposredno in izzove bolj neposredno reagiranje. Neverbalni znaki niso tako kontrolirani 
in zato bolj odprto govorijo o osebi in pojavih, ki jih imamo namen izraziti. Na neverbalen 
način svoja stališča izrazimo manj jasno zatorej lahko na blažji in manj provokativen način 
pokažemo svoje nezadovoljstvo ali nenaklonjenost. (Rot, 1982 v Jelenc, 1998) 
 
Če verbalno pomeni uporabo besed, potem neverbalno pomeni komuniciranje brez besed. 
Opredelitev neverbalne komunikacije se zato zdi preprosta. Kljub temu pa analitiki trdijo, 
da je tudi neverbalna komunikacija posebna oblika jezika. Argyle (1988 v Ule, 2005) tej 
obliki komuniciranja reče telesni jezik. V razpravah o verbalnem in neverbalnem 
komuniciranju se neprestano pojavljajo domneve o podobnostih in razlikah med njima. Eni 
avtorji obe obliki komuniciranja skušajo čim bolj razlikovati, drugi čim bolj približati. 
Večina pa jih meni, da se obe obliki medsebojno dopolnjujeta in delujeta sočasno. Ule 
(2005) ugotavlja, da zahodne kulture podcenjujejo komuniciranje občutij in čustev, saj so 
zelo močno razvile jezikovno komuniciranje, zlasti teorijski jezik in različne diskurze 
obvladovanja okoliščin. Raziskave tudi kažejo na razlike med moškimi in ženskami v 
zahodnih kulturah. Moški bolje obvladajo komuniciranje vsebin, saj so jim bile 
»dodeljene« funkcije nadzorovanja, pregledovanja, opisovanja in načrtovanja. Ženske pa 
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so spretnejše v obvladovanju komuniciranja stanj in odnosnih naravnanosti, ker so jim bile 
dodeljene funkcije ekspresije, oskrbovanja drugih in skrbi za odnose. (Ule, 2005)  
 
Čustva, občutke in odnose le s težka zajamemo v besede. Veliko lažje jih izrazimo z 
mimiko, z izrazi na obrazu in telesno držo. Tudi nasprotno ni lahko. S telesnim jezikom 
težko ponazorimo misli, prepričanja in mnenja. Na tem mestu se lahko spomnimo na igro 
»pantomima«, kjer z mimiko obraza in telesnimi gibi ponazorimo svoje misli, torej tisto, 
kar bi lahko preprosto in jasno povedali z besedami. (Ule, 2005) 
 
Razlika med sporočanjem in izražanjem opisuje razliko med verbalnim in neverbalnim 
komuniciranjem. Oblike sporočanja so takšne, da jih lahko ubesedimo v stavkih, ki nosijo 
določen povedni smisel. Oblike izražanja pa so tiste, ki jih udejanjimo v gestah, mimiki, 
izrazih na obrazu in so odsev občutkov, čustev. (Ule, 2005) 
 
Besedni jezik vendarle lahko uporabimo tudi za izražanje stanj in občutij. To najbolje 
dosežejo pesniki in drugi literarni umetniki z uporabo metafor in rim. Podobno pa so igralci 
in plesalci znotraj neverbalnega komuniciranja, uspeli ustvariti načine informiranja. Zgolj 
z gibanjem, gestami in mimiko uspejo ponazoriti določene misli, vsebine. (Ule, 2005) 
 
Tudi likovno izražanje4 je v svojem bistvu nebesedna komunikacija. Čustva je večkrat lažje 
izraziti posredno v likovnem izdelku, kakor pa neposredno v določeni življenjski situaciji. 
Likovno izražanje je zato varna oblika komunikacije saj ponuja varen prostor za odkrito 
izražanje čustev. Pogostejše izražanje čustev (to lahko zaznamo v očitnih oblikah in barvah) 
vodi k postopnemu ozaveščanju, sprejemanju in boljšemu ravnanju z njimi. (Kariž, 2010)  
 
Sklenemo, da je poglavitna vloga neverbalnega komuniciranja sporočanje čustvenih stanj 
in vzpostavljanje čustvenih odnosov v komunikaciji. (Ule, 2005)  
 
 

2.4 Komunikacijska namera in potreba  
 
Človek je socialno bitje, ki se v procesih komuniciranja uči življenja v družbi. Človek po 
Merloo (1989, v Brečko, 1998) komunicira tudi zaradi potrebe po: 

• izražanju in sproščanju notranje napetosti, 

• druženju in stikih z drugimi, 

• informiranju, 

• izogibanju osamljenosti in tišini, 

• oblikovanju idej in ustvarjalnosti, 

• soočenju, primerjanju in preverjanju, 
 

4 Likovno izražanje pomeni izražanje čustev, misli in doživetji skozi risbo, sliko ali kip. Pojavilo se je že pred 
pisavo. (Verhovnik Marivšek, 2001) Potrebo po umetniškem ustvarjanju je namreč izražal že človek iz 
pradavnine. (Trstenjak, 1985) Ljudi druži univerzalnost likovnega izraza. S pomočjo vizualnih sporočil se 
lahko v tuje govorečem okolju bolje znajdemo. 
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• samouresničevanju in individualizaciji, 

• nadzoru samega sebe, 

• pretvarjanju in prekrivanju, 

• odklanjanju stikov z drugimi. 

Brečko (1998) opozori, da kljub psihološki podlagi in funkcionalni pestrosti navedena 
sistematika ne zajema vseh dejavnikov oz. potreb, ki jih posameznik zadovoljuje s 
komuniciranjem. V spoznanja vplete že poprej omenjeno hierarhijo potreb po Maslowu. 
Človek naj bi najprej zadovoljeval potrebe nižjega reda.  
 
 
Tabela 3: Hierarhija motivov po Maslowu in oblika komunikacije, s katerimi jih 
zadovoljujemo. (Brečko, 1998, str. 112) 
 
         Potreba                                                                     Oblika komunikacije 

SAMOAKTUALIZACIJA govor, intrapersonalna komunikacija 
UGLED govor, javno komuniciranje 
LJUBEZEN govor, geste, nebesedna sporočila, mimika 
VARNOST govor, geste 
FIZIOLOŠKE POTREBE jok, kričanje 

Rast  
            Moč potreb 
 
 
»Ta hierarhični model potreb zaobsega princip razvoja, princip napredka in princip rasti, 
saj predvidi, da zadovoljitev neke potrebe ne pomiri človeka, ga ne vrača v »prejšnje 
stanje«, temveč v njem šele prebudi potrebo po višji subtilnejši potrebi.« (Brečko, 1998, 
str. 112) Iz tega izhaja, da otroci s komuniciranjem zadovoljujejo predvsem fiziološke 
potrebe in potrebe po varnosti, medtem ko odrasli s komuniciranjem zadovoljujejo potrebe 
po ljubezni, naklonjenosti, pripadnosti ter potrebe po spoštovanju, ugledu in popularnosti. 
Komuniciranje tako postaja v višjih razvojnih stopnjah zahtevnejše. Potrebo po ugledu 
ljudje povsem drugače izražamo kakor potrebo po lakoti in žeji. (Brečko, 1998)  
 
O značilnostih komunikacije piše Ule (2005) kot o pomembnem družbenem procesu z 
zunanjimi in notranjimi cilji. K zunanjim ciljem umešča prenose sporočil med ljudmi, 
vzpostavljanje in ohranjanje socialnih razmerij in odnosov in usklajevanje ljudi med seboj. 
Notranji cilji komuniciranja pa so ustrezno izražanje komunikacijskih namer, uspešno 
sporazumevanje, konstrukcija in reprodukcija simbolnih gest in pomenljivih znakov. 
Komunikacija večinoma ni spontan proces. Svoj komunikacijski značaj dobi šele s 
premišljenim in namernim jezikovnim komuniciranjem v kontekstu socialno pomenljivih 
odnosov med ljudmi. Če te navezave ni, lahko govorimo le o medsebojnem signaliziranju, 
prenosu sporočil, kot je značilno za določene vrste živali. Medosebna komunikacija je 
kompleksen socialno psihološki proces, je proces socialne interakcije s pomočjo simbolov 
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in sporočilnih sistemov. (Gerbner, 1966 v Ule, 2005) Komuniciranje je opredeljeno tudi 
kot proces, v katerem ljudje reagirajo drug na drugega s pomočjo simbolov, jih 
interpretirajo in ustvarjajo nove pomene. (Wood, 2004 v Ule, 2005)  
 
Vprašanje, ali komuniciranje vedno spremlja neka komunikacijska namera, kakor 
predpostavlja teorija govornih dejanj, izziva v raziskovanju komuniciranja mnogo razprav. 
Ule (2005) vidi smisel v trditvi, da komuniciranje pri človeku nikoli ni samo vedenjski 
proces brez nanašanja na kak simbolni red. Komuniciranje predpostavlja zavestno namero 
po komuniciranju pri tistih, ki začno komunikacijski proces. (Burgoon in Ruffner, 1978 v 
Ule, 2005) V okviru vprašanja o namernosti se je utrdilo prepričanje, da moramo razlikovati 
med perspektivo sporočevalca in perspektivo prejemnika sporočila. Oseba, ki začenja 
komuniciranje mora imeti zavestno ali nezavedno namero po komuniciranju s 
prejemnikom, ni pa nujno, da ima ustrezno namero tudi prejemnik, tako je Motley (1990 v 
Ule, 2005) zagovarjal prednost perspektive sporočevalca. Nasprotno pa Andersen (1991 v 
Ule, 2005) zagovarja prednost perspektive prejemnika. Kaj je pomenljivo sporočilo določa 
prejemnik sporočil. Ule (2005) predstavi tudi razlike:  

• simptomatsko vedenje – nekdo krikne od bolečine 

• verbalno vedenje – kadar nekdo drugim pove, da ga boli zob 

• analoško vedenje – kadar samo simulira krik bolečine.  
 
Z upoštevanjem tega razlikovanja vidimo, da so mogoče različne ravni komunikacijskih 
namer pri sporočevalcu. Tudi, če je naše komuniciranje namerno usmerjeno k prejemniku 
sporočila, ga spremljajo nezavedne geste, ki so odvisne od kulture, tradicije, rutine in 
osvojenih navadah. (Ule, 2005)  
 
Tudi Grice (v Ule, 2005) razlikuje med perspektivo sporočevalca in perspektivo prejemnika 
sporočila. Sporočevalec s svojimi izjavami kaže, kaj meni, prejemnik sporočila pa s svojo 
reakcijo na izjave kaže, kaj razume. Ko nekdo zakriči: »Ogenj!« želi s tem druge opozoriti, 
naj kaj naredijo, naj čim prej grejo po vodo ali gasilni aparat, naj pokličejo pomoč. To pa 
lahko naredijo le, ko razumejo sporočilo, ko razumejo sporočevalčevo namero.  
 
Spoznano sovpada s Fiskejevo (1990) idejo, da je vsaka komunikacija naslovljena na 
nekoga in ga s tem, ko se nanj nanaša, postavi v družbeni odnos. Ko sebe prepoznamo kot 
naslovljenca in se na komunikacijo odzovemo, sodelujemo pri svoji lastni družbeni in 
ideološki konstrukciji. Če nekdo za nami zakliče »Ej ti!«, se lahko ozremo, prepričani, da 
misli na nas, ali pa se zanj ne zmenimo in s tem zavrnemo odnos, ki je impliciran v samem 
klicu. Vsaka vrsta komunikacije na nek način interpelira (poziva) oz. kliče. (Fiske, 1990)  
 
Lahko sklenemo, da je sprejemnik sporočila tisti, ki komunikacijo sprejme ali zavrne, 
vendar v obeh primerih, hote ali nehote, komunicira.  
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Veliko bolj zanimivo pa se zdi vprašanje, s kakšno namero umetnik usmerja svoje likovno 
sporočilo prejemnikom sporočila in ali prejemniki sporočila sploh prepoznajo 
ustvarjalčevo namero. Več o tem v poglavju o likovnem jeziku.  
 
 

3 INTRAPERSONALNA KOMUNIKACIJA 
 
Beseda »intra« po SSKJ (2014) pomeni predpono za izražanje stanja znotraj česa, 
obstajanja česa v čem. Beseda »persona« pomeni oseba oz. osebnost, »komunikacija« pa 
sporočanje, sporazumevanje idr. Izraz intrapersonalna komunikacija lahko tolmačimo ali 
pojasnimo kot »znotraj osebno sporazumevanje«. Oglejmo si, kako še poimenujemo ta 
izraz in kakšne so definicije ter interpretacije intrapersonalne komunikacije: 

• Intrapersonalna komunikacija je »komunikacija, ki se odvija znotraj nas samih, še 
preden posredujemo sporočilo drugim.« (Kristančič, 1999, str.16) 

 

• »Intrapersonalno komuniciranje je komunikacijska transakcija, ki poteka v 
posamezniku, je proces komuniciranja s samim s seboj. Označimo ga lahko tudi kot 
pogovor s samim s seboj.« (Brečko, 1998, str. 122)  

 

• »Notranja komunikacija poteka, kadar razmišljamo, pravzaprav komuniciramo 
sami s seboj. Včasih se v mislih pogovarjamo, kot bi govorili s kako drugo osebo, 
včasih si dajemo navodila ipd.« (Vec, 2005, str. 18)  

 

• »Znotraj osebno komuniciranje zajema psihološke in fiziološke procese predelave 
sporočil pri posamezniku, ki oddaja ali sprejema sporočila, lahko pa je tudi notranji 
dialog s samim seboj.« (Ule, 2005, str. 23) 

 
Med vsemi splošno priznanimi ravnmi komunikacije5 je intrapersonalna komunikacija 
najmlajši in najmanj razvit pojem o katerem je malo objavljenega. Kljub temu pa se ga v 
literaturi omenja kot pomembno komponento komunikacije. Zasledimo lahko tudi trditve, 
da je intrapersonalna komunikacija temelj vseh drugih oblik komuniciranja. 
Intrapersonalno komunikacijo povezujemo predvsem s področji govora in medosebne 
komunikacije (interpersonalne komunikacije). (Cunningham, 1992)  
 

 
5 V literaturi najdemo delitev komunikacije na ravni. Najpogostejše so štiri ravni komunikacijskega 
delovanja: medosebno komuniciranje, skupinsko komuniciranje, organizacijsko komuniciranje in množično 
komuniciranje. Najde pa se še več podobnih delitev ravni komuniciranja (Ule, 2005): 

• znotraj osebna komunikacija 
• medosebna komunikacija 
• komuniciranje v skupinah 
• javno/retorično komuniciranje 
• množično komuniciranje 
• medkulturno komuniciranje. 
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Mnogi teoretiki pa intrapersonalne komunikacije ne vključujejo med spremenljivke 
uveljavljenega načina človeške komunikacije. Eden od razlogov je v tem, da 
intrapersonalne komunikacije ne razumejo kot komunikacije saj naj bi vsak komunikacijski 
proces prehajal od pošiljatelja k  prejemniku. (De San Eugenio-Vela, 2014)  
 
Ker je intrapersonalno komuniciranje psihični proces predelave informacij, ga tudi po 
mnenju Brečko (1998) ne moremo uvrščati med komunikacijske procese v klasičnem 
smislu definicije komunikacije. Vseeno pa so tudi za intrapersonalno komunikaciranje 
značilni posamezni elementi osnovnega komunikacijskega procesa.6  
 
Intrapersonalno komuniciranje je osnova za vse naše komuniciranje v socialnih interakcijah 
z zunanjim svetom in se ga zato uvršča v kontinuum z drugimi vrstami komuniciranja 
(Brečko, 1998). Tudi Goss (1996 v De San Eugenio-Vela, 2014) poudarja, da se notranja 
komunikacija pojavi pred medosebno komunikacijo. Z drugimi ne moremo komunicirati 
brez predhodnega komuniciranja s sabo. »Naša komunikacija ima torej svojo osnovo v 
intrapersonalni komunikaciji, to je modelu, ki se sklada z našim jazom. (Trček, 1998, str. 
57). Vocate (1994 v de San Eugenio-Vela, 2014) prav tako podpira trditev, da je 
intrapersonalna komunikacija sprožilec za vse druge vrste komunikacije in ključ do 
razumevanja naših jazov in okolice. 
 
Stacks in Sellers (1989, v de San Eugenio-Vela, 2014) naštejeta različne oblike znotraj 
osebne komunikacije. Te so: samogovor, notranji govor, zamišljena interakcija, sanjarjenje, 
poslušanje in čustvena analiza.  
 
Cunningham (1995 v de San Eugenio-Vela, 2014) govori o miselnih operacijah, ki so del 
intrapersonalne komunikacije: pripisovanje pomenov in zaznav, reševanje konfliktov, 
spomin, zavest, sanje, domišljija, čustva, čustvena stanja itd.  
 
Alderson-Day in Fernyhough (2015) zapišeta, da se notranji govor pri odraslih obravnava 
kot kognitivno orodje spomina in drugih kompleksnih procesov. Dodajata še, da je notranji 
govor pomemben pri reševanju problemov v različnih kontekstih. 
 
Ule (2005) med značilnosti dialoga s samim seboj umesti mišljenje, sanjarjenje, 
domišljanje in fantaziranje.  
 
Kristančič (1999) samogovor  definira kot verbalni vidik mišljenja, ki ima različna 
poimenovanja: samogovor, notranji monolog, notranji dialog, notranja komunikacija, 
samoverbalizacija. Bistvo samogovora vidi v tem kar sami sebi rečemo, ko smo v budnem 

 
6 Za komunikacijo med dvema osebama so ključni elementi: namen, vkodiranje, pošiljanje sporočila preko 
kanala, dekodiranje, notranji odzivi in šum. Ker pri intrapersonalni komunikaciji ti, za komunikacijo 
pomembni elementi niso očitni, nekateri avtorji intrapersonalne komunikacije ne umeščajo pod pojem 
komunikacija. Stacks and Sellers (1989 v de San Eugenio, 2014) to obravnavata drugače in označita misel 
kot kodificirano sporočilo v pogovoru s samim s seboj. To pomeni, da oseba prevaja svoje misli v sporočila, 
ki jih naslavlja samemu sebi.  
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in čuječem stanju. Samogovor lahko spremljajo zamisli in podobe, vendar to naj ne bi bilo 
isto. Samogovora se včasih zavedamo, ko se soočamo sami s seboj zaradi določenega 
problema ali pa, ko se za kaj odločamo. 
 
Vse našteto lahko kaže na kompleksnost obravnavanja pojma intrapersonalne 
komunikacije. Vocate (1994 v de San Eugenio-Vela, 2014) namreč opozarja na 
mnogoterost spremenljivk, ki jih obravnavani pojem vključuje (fiziološke, nevrološke, 
kulturne, psihološke, jezikovne in socialne spremenljivke).  
 
Vidimo, kako avtorji raznoliko nizajo pojme, ki so v povezavi z intrapersonalno 
komunikacijo. Za lažjo predstavo smo si oblikovali razpredelnico. Zavedati se moramo, da 
zapisani izrazi za nekatere avtorje pomenijo sinonim intrapersonalne komunikacije, za 
druge pa obliko le-te. 
 
 
Tabela 4: Pojmi povezani z intrapersonalno komunikacijo 
 
Intrapersonalna komunikacija – 
sopomenke 

Operacije, ki so del intrapersonalne 
komunikacije 

Notranja komunikacija 
Dialog s samim s seboj 
Notranji dialog 
Notranji monolog 
Notranji govor = endofazija 
Samoverbalizacija 
Zamišljena interakcija 
Samogovor 

 
Sanjarjenje, poslušanje, čustvena analiza, 
pripisovanje pomenov in zaznav, reševanje 
konfliktov, spomin, zavest, sanje, 
domišljija, čustva, čustvena stanja, 
mišljenje, domišljanje in fantaziranje.  
 

 
 

3.1 Povezava intrapersonalne komunikacije z jazom 
 
Rogers v Kompare (2001) pojem jaza opredeli kot človekove zaznave, stališča in vrednote, 
ki so se izoblikovale z življenjskimi izkušnjami. Jaz enači s pojmom samopodoba, ki 
vključuje zavedanje samega sebe in svojih zmožnosti ter vpliva na človekovo zaznavanje 
sveta in vedenja. Jaz naj bi bil sestavljen iz dveh delov, tj. realnega in idealnega jaza. To, 
kar si o sebi mislimo, predstavlja realni jaz, kar bi radi bili oz. si želimo, pa predstavlja naš 
idealni jaz. Glede na ugotovitve so najbolj srečni in duševno zdravi tisti ljudje, kjer je 
razlika med realnim in idealnim jazom zelo majhna ali pa je ni. Od te razlike je odvisno 
tudi samospoštovanje. Podobno kot Maslow se je tudi Rogers v Kompare (2001) ukvarjal 
s potrebami in samoaktualizacijo. Bil je mnenja, da se rodimo s potrebo, ki nas usmerja, da 
rastemo in se razvijamo v zrela in zdrava bitja. Poimenoval jo je nagnjenje k aktualizaciji. 
Ugodne okoliščine nam omogočijo dobro razvijanje svojih potencialov. Usmerjanje v 
oblikovanje samopodobe Rogers poimenuje samoaktualizacija. (Kompare, 2001) 
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V pojem jaza pa se pri drugih avtorjih vplete tudi notranji govor. Ljudje se pogosto tiho 
pogovarjamo sami s seboj, sodelujemo v t. i. notranjem govoru, notranjem pogovoru, 
notranjem dialogu itd. Zdi se, da je to značilnost človeka, o kateri je govoril že Platon 
(sofisti, potujoči učitelji retorike, so notranji govor enačili z mislijo). Ameriški pragmatiki 
so bili mnenja, da je notranji dialog ključna značilnost jaza. (Archer 2003 v Wiley 2006) 
Ta »mentalni jezik« pa se razlikuje od navadnega, ker je sestavljen zgolj iz pomenov. 
(Wiley, 2006) 
 
Nas same oblikujejo naša čustva, naš intelekt, fizične posebnosti, naša prepričanja, 
predsodki, vrednote, stereotipi itd. V teh okvirih se, v naši individualni kulturi ali v našem 
jazu, javlja proces notranje govorice oz. naše intrapersonalne komunikacije. Ti procesi po 
definiciji pravzaprav niso komunikacija, ker ni stika z drugo osebo in ni prenosa ter 
sprejema sporočil, vendar pa naš jaz bistveno določa naše intrapersonalno komuniciranje. 
»Naša komunikacija ima zatorej svojo osnovo v intrapersonalni komunikaciji, to je modelu, 
ki se sklada z našim jazom.« (Trček, 1998, str.57)  
 
Tudi naši obrambni mehanizmi so v odvisnosti z intrapersonalno komunikacijo. Da ne bi 
bili v nevarnosti pred izgubo lastnega jaza, pred izgubo svoje integritete in da bi nam ne 
grozil nevaren razpad osebnosti, se nam ob pritiskih okolja sprožijo obrabni mehanizmi. Ti 
nam pomagajo reševati hujše stiske, poraze in neuspehe. Naš jaz se tako zaščiti (kakor se 
fizično telo pred boleznimi) pred hujšimi vdori v osebnost. Naša intrapersonalna 
komunikacija je zato odvisna od našega jaza, od naše predstave o sebi. Če okolje negira 
naš jaz, se počutimo ogrožene in prizadete in poskušamo popraviti svojo podobo, kar vpliva 
na naš proces intrapersonalnega komuniciranja in posledično na vse druge procese 
komuniciranja. (Brečko, 1998) 
 
Našo notranjo komunikacijo lahko uporabimo sebi v podporo, za samouresničevanje ali pa 
uresničevanje naših osebnih potencialov. Lahko pa jo obrnemo sebi v škodo s 
samozatiranjem in oviranjem naše osebne rasti. (Kristančič, 1999) Neustrezna notranja 
komunikacija nas lahko usmerja v neustrezno in površno komunikacijo tudi z drugimi 
osebami, kar posledično privede do oblikovanja neustreznih odnosov z ljudmi. (Rozman 
Klasinc, 2000) Pri oblikovanju notranje komunikacije sodelujejo tri pomembne sestavine 
jaza, to so: naš naravni jaz, naš učeči se jaz in naš jaz izbire. 7 (Kristančič, 1999) Barker 
(1987 v Rozman Klasinc 2000) nekoliko drugače opredeli osnovne sestavine jaza. V nas 

 
7 Tri pomembne sestavine jaza po Kristančič (1999):  

1. Naš naravni jaz – individualne zmožnosti, nadarjenost, notranji vrednostni procesi in smeri 
uresničevanja samega sebe. Naravni jaz predstavlja genetske osnove.  

2. Naš učeči se jaz – produkt oz. posledica našega socialnega učenja in vključuje načine, kako 
vidimo sami sebe, svoje šibkosti in moči. Gre za proces rasti in razvoja kjer se učimo misliti in 
usklajevati učeči jaz z naravnim jazom. Predstavlja naše dosedanje učenje.  

3. Naš jaz izbire – v vseživljenjskem procesu ustvarjanja svojega Jaza izbiramo svoje navade 
mišljenja, svoj samogovor našega učečega jaza in vidike našega naravnega jaza, ki jih želimo 
razviti. Jaz izbire predstavlja naše zmogljivosti za oblikovanje svojega življenja s pomočjo naše 
izbire. 
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se tako prepletajo telesni (fizični) jaz, emocionalni jaz in intelektualni jaz, ki vplivajo na 
našo komunikacijo. Tu je še vpliv navade, principi posameznika in zavedanje sebe. Vseh 
jazov, ki se v nas prepletajo, se ne zavedamo v popolnosti. Potreba po ohranjanju identitete, 
ki v nas prevladuje, »je sestavljena iz točno tega telesa, tega imena, nam lastnega načina 
opazovanja in spremljajočega načina vedenja, ki je sestavni del naše osebnosti.« (Rozman 
Klasinc, 2000, str. 195) Kljub težnji po ohranjanju harmoničnega (veselega »jaza«) se po 
drugi strani zavedamo, da je v nas več »jazov« in lahko zaradi tega delujemo tudi proti sebi. 
(Rozman Klasinc, 2000) 
 
Intrapersonalno komuniciranje se neposredno povezuje s funkcioniranjem jaza. Vsako 
komuniciranje ima torej osnovo v intrapersonalni komunikaciji, to je v našem jazu. 
(Brečko, 1998) Človek teče za svojim idealnim jazom. Harmonija med realnim in idealnim 
jazom nas dela bolj zdrave in zadovoljne. Da ustrezno zadovoljimo svoji potrebi po 
(samo)aktualizaciji tj. težnji, da postanemo zrela in zdrava bitja, je odvisno tudi od naše 
intrapersonalne komunikacije (človeku lahko pomaga ali pa ga ovira). Ker smo edinstvena 
bitja, ni recepta, kljub naravni težnji po ohranjanju harmoničnega jaza, kako najbolje 
delovati sebi v prid. Zdi se, da smo prepuščeni lastni svobodi odločanja, ali bo naša notranja 
komunikacija spodbudna ali pa rušilna.  
 

 
Slika 3: Paul Klee, Beg pred samim seboj, 1931 

 
 

3.2 Notranji govor 
 
Na tem mestu uporabljamo izraz notranji govor predvsem zato, ker se je kot tak pojavil v 
prevedenih delih Piageta in Vigotskega.  
 
Notranji govor avtorji uvrščajo med posebno obliko intrapersonalne komunikacije; z 
notranjim govorom uporabljamo neposreden jezik za »pogovor« s seboj. Zaradi družbenih 
tabujev, povezanih z notranjim govorom ali pogovorom, ljudje redko govorimo o 
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notranjem govoru8. Shedletsky in Aitken (1998) menita, da mora biti izboljšanje spretnosti 
notranjega govora cilj vseh učinkovitih sporočevalcev.  
 
Znana raziskovalca na področju govora in mišljenja sta Piaget in Vigotski. Najbolj izdelano 
psihološko teorijo o razvoju govora in mišljenja pa se še vedno priznava Vigotskemu, saj 
temelji na konceptu »notranjega dialoga« v mišljenju. (Ule, 2005)  
 
Piaget o egocentričnem otrokovem govoru (Vigotski, 2010): V zgodnjem obdobju je 
otrokov govor večinoma egocentričen in ne služi sporočanju niti opravljanju 
sporazumevalne vloge, marveč skandira (zloguje), ritmizira in spremlja dejavnosti in 
doživljanja otroka kot spremljava spremlja osnovno melodijo. Otrokov egocentrični govor 
se kaže kot nekakšen stranski proizvod dejavnosti otroka in razkriva egocentrično naravo 
otrokovega mišljenja. Po Piagetu takšen govor nima nikakršne objektivne koristi in 
potrebne vloge v vedenju otroka. Nerazumljiv otroški govor  je le odraz otrokovega 
miselnega sanjarjenja in je bliže logiki sanj kakor pa logiki realističnega življenja, zato je 
egocentričen govor obsojen, da postopoma povsem izzveni, saj nakazuje na otrokovo 
šibkost in nerazvitost.9 Piagetove raziskave potrjujejo resničnost upadanja egocentričnega 
govora pri šolskih otrocih (do starosti 7–8 let se egocentrični govor približa ničli). Otrok se 
sicer ne poslovi od egocentričnega mišljenja, a začne ta gospodovati na področju 
abstraktnega govornega mišljenja in se kaže v novih znakih, ki niso več podobni 
egocentričnim izjavam. Piaget sklene, da egocentrični govor odmre, ko doseže otrok 
določeno starost.  
 
Vigotski ovrže Piagetovo trditev, da je egocentrični govor povezan le z logiko sanj in 
sanjarjenja. Egocentrični govor sodeč po njegovih raziskavah lahko sledi tudi logiki 
razumnega, načrtovanega in k cilju usmerjenega delovanja in mišljenja. (Vigotski, 2010) 
 
Otroci se glasno izražajo tudi ko še nimajo razvitih vseh sposobnosti jezikovnega govora. 
Temu reče Piaget egocentrični govor10, ki se pri otrocih pojavlja tudi, ko so v družbi. 
(Vigotski, 2010) To pa ni egocentrizem ali nerazvita socialnost kakor meni Piaget. Ker se 
tak govor razvije ob navzočnosti drugih, gre kvečjemu za nekakšen socialni monolog. 
Otrok, ki se glasno izraža, verjame, da ga okolica sliši in razume. Takšen socialni monolog 
spremlja iluzija razumevanja. Govor s samim seboj je pri otroku še ne dovolj diferencirano 
subjektivno stališče otroka, ker še ni ločeno od socialnega govora, čigar funkcija je dialog 
z drugimi. Z vrsto eksperimentov je Vigotski pokazal in dokazal, da je govor s samim seboj 
še nerazvita oblika dialoga s samim seboj to pa zato, ker se otrok še ne more diferencirati 
od socialnega okolja, ni še individualiziran. Potreba po »egocentričnem govoru« izgine, ko 
se posameznik od socialnega okolja dovolj diferencira in se razvijeta zavest in identiteta, 

 
8 Mit: Kdor se glasno pogovarja sam s sabo, je nor.  
9 Piaget se je opiral na psihoanalizo.  
10 Egocentrični govor je po svoji funkciji notranji govor. Gre za govor zase, za govor na poti v notranjost. 
Takšen govor je okolici napol nerazumljiv in je že globoko zraščen z otrokovim vedenjem, hkrati s tem pa je 
fiziološko to še vedno zunanji govor. (Vigotski, 2010) 
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govor s samim seboj pa preide v notranji govor in pozneje v pojmovno mišljenje. Notranji 
govor in pojmovno mišljenje sta družbena pojava in izražata obračanje k samemu sebi kot 
potencialnemu drugemu. (Ule, 2005)  
 
Po Vigotskem shema teorije govora in mišljenja poteka v fazah. Otrok najprej osvoji 
socialni govor, nato se nauči ločevanja govora s samim seboj in govora usmerjenega k 
drugim. Z razvojem kognitivnih funkcij upade količina govora s samim seboj. Pričnejo se 
kazati posebnosti govora s samim seboj, ki se od govora z drugimi ločuje in postaja bolj 
podoben miselnemu dialogu s samim seboj. V predšolskem obdobju pride do prehoda od 
glasnega k tihemu govoru s samim seboj, ta pa je nujen za nastanek pojmovnega in 
logičnega mišljenja. Razvoj mišljenja je prehod iz glasnega govora s samim seboj v notranji 
dialog ali tihi govor s samim seboj. Sklenemo, da jezik, sodeč po prepričljivih dokazih 
Vigotskega, Piageta in drugih raziskovalcev, ni le sredstvo zunanjega komuniciranja 
temveč temeljno sredstvo mišljenja. Jezik je posrednik med zunanjim in notranjim svetom 
in brez njega si ne moremo zamišljati individualnega in kulturnega razvoja. (Ule, 2005) 
 
 
3.2.1 Notranji govor in mišljenje  
 
Razlikujemo zunanji in notranji govor. V začetnem delu smo opisovali predvsem 
značilnosti zunanjega govora, ki nastane v procesu sporazumevanja. Toda za proces 
mišljenja, kakor piše Pečjak (1977), je važnejši (in za nas tudi zanimivejši) notranji govor. 
Pečjak (1977) notranjemu govoru dodeli motorično in senzorno komponento. Motorična 
komponenta je sestavljena iz mikrogibov govornih organov in iz sprememb v napetosti in 
v akcijskih potencialih mišic ter organov. Senzorna komponenta pa se sestoji iz predstave, 
predvsem slušne predstave govornih glasov in struktur, kinestetične predstave gibov med 
govorjenjem in vidne predstave napisanih besed. Že predhodno smo omenili, da so notranji 
govor enačili z mišljenjem že v času Platona. Tudi Pečjak (1977) pove, da so mnogi avtorji 
zlasti motorično komponento pogosto povezovali z mišljenjem.  
 
Introspektivna sporočila kažejo, da notranji govor nima takšne urejenosti in gramatičnosti 
kot zunanji. Nepomembni elementi govora se izpuščajo (npr. predlogi in vezniki) zato v 
njem nastopa krajšanje. Tak govor je bolj hiter kot zunanji. Širše si notranji govor 
zamišljajo mnogi ruski avtorji, ki notranjemu govoru dodelujejo funkcijo generiranja 
zunanjega govora oz. »notranje programiranje.« (Leontiev, 1972 v Pečjak, 1977) Notranji 
govor zato ne razumejo kot miniaturne notranje reakcije, pač pa kot nastajanje »notranjih 
shem.« (Pečjak, 1977)  
 
Poraja se nam vprašanje, ali sta misel in notranji govor sopomenki. Enačenje teh dveh 
pojmov pa vendarle ni tako preprosto.  
 
K mišljenju v širšem pomenu spadajo vsi spoznavni procesi, ki potekajo v spominu. Ti so: 
posploševanje, presojanje, sklepanje, izmišljanje, odločanje, predstavljanje in v mnogih 
primerih tudi priklic gradiva iz dolgoročnega spomina. Mišljenje v ožjem pomenu besede 
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pa je odkrivanje novih odnosov in izkušenj. Glede na odnos do stvarnosti se mišljenje deli 
na realistično (sem spada reševanje problemov) in avtistično (otroška igra, sanjarjenje, 
sanjanje, haluciniranje in še druge stvari, ki jih povezujemo z besedo domišljija). Obe obliki 
mišljenja se med seboj prepletata.11 (Pečjak, 2001) 
 
Mišljenje psihologi delijo tudi na A mišljenje in R mišljenje. Tip mišljenja A se nanaša na 
mišljenje, ki obsega vizije, halucinacije, sanje in podobe – spontano mišljenje. Tip 
mišljenja R pa obsega kritično in logično mišljenje – racionalno mišljenje. (Butina, 1997a) 
Mišljenje in notranji govor nista identična, čeprav se nujno pojavljata skupaj, meni Sokolov 
(v Pečjak, 1977). Vigotski (2010) pa ugotavlja, da določen del procesov govora in mišljenja 
sovpadata. To je t. i. področje govornega mišljenja, ki pa ne predstavlja vseh oblik mišljenja 
niti vseh oblik govora. Pomembno področje mišljenja, ki z govorom nima neposredne 
zveze je instrumentalno in tehnično mišljenje ter celotno področje t. i. tehničnega intelekta. 
Psihologi würzburške šole so v svojih raziskavah ugotovili, da lahko procesi mišljenja 
potekajo brez udeleženosti govornih podob in premikov. Tudi dejavnost in oblika 
notranjega govora nista neposredno povezani s premikanjem jezika in grla. Vigotski sklepa, 
da je zato pri odraslih (in otrocih) zlitje mišljenja in govora le parcialen pojav in ima moč 
ter vpliv le na področju govornega mišljenja. Ostala področja negovornega mišljenja in 
neintelektualnega govora ostajajo zgolj pod njegovim posrednim vplivom, saj z zlitjem 
mišljenja in govora niso v vzročno-posledični zvezi. (Vigotski, 2010) 
 
Mnogi neobehavioristi vztrajajo, da potekata govor in mišljenje kot en sam proces. Spet 
drugi avtorji trdijo, da govor in jezik nista nujno potrebna za mišljenje.12 Pri tem se nanašajo 
na živali, ki ne govorijo, pa vendar mislijo. Sodobni teoretiki (Grin, 1975 v Ule, 2005) pa 
sprejemajo tezo, da se misel nikoli ne odcepi od jezika.  
 
Ni enotnega odgovora na vprašanje, ali je notranji govor povsem enako kot mišljenje. 
Razširjeno je stališče, da je jezik nekakšno sredstvo, orodje, obleka misli. V različnih 
jezikih in na različne načine se da namreč izraziti isto misel. (Pečjak, 1977) Eno najstarejših 
psiholoških vprašanj je prav vprašanje odnosa med govorom in mišljenjem. Pečjak (1977) 
zapiše, da »niti introspektivna opazovanja niti objektivno merjenje motorične komponente 
notranjega govora niso dali nedvomnega odgovora« (str. 423).  
 
 
3.2.2 Pisni govor, ustni govor in notranji govor 
 
Notranji govor je strnjen, skrajšan, stenografski govor. Skladenjsko najbolj celovit in 
dovršen pa je pisni govor in iz tega vidika daleč presega ustni govor (okoliščine v ustnem 

 
11 Zaradi zapletenosti proučevanja mišljenja, so se psihologi začeli z njim ukvarjati pozno. Mišljenje je bilo 
glavno raziskovalno področje würzburških psihologov. Odkrili so položaj »zavesti« (npr. pripravljenost, 
izkušnjo sumnje in gotovosti ter determinacijske težnje, ki pomembno vplivajo na miselni proces). Po 
zatonu njihove šole pa se o mišljenju ni veliko pisalo. Zaradi metodoloških težav je bil tudi behaviorizem na 
področju mišljena bolj jalov. Plodovitejši so bili na tem področju gestalt psihologi. (Pečjak, 2001) 
12 Avtorji, ki stojijo za mnenjem, da je mišljenje mogoče brez govora, niso sposobni odgovoriti na 
vprašanje, na kakšen način torej človek v takih primerih misli. (Pečjak, 1977) 
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govoru občasno omogočajo golo predikativnost). V primerjavi s pisnim izražanjem, kjer ni 
elips (izpustov), pa je notranji govor skrajno eliptičen. Notranji govor je namreč s 
skladenjskega vidika v celoti predikativen.13 Če bi notranji govor lahko slišali, bi bil drugim 
povsem nerazumljiv, saj drugi ne pozna psihičnega polja, v katerem ta govor poteka. 
Notranji govor lahko tako vsebuje polno idiotizmov, pisno izražanje pa mora omogočiti 
celovito rekonstrukcijo govorne situacije. Notranji govor ni namenjen sporočanju, poteka 
v povsem drugačnih notranjih pogojih od zunanjega in opravlja popolnoma drugačne 
naloge. Ni nenavadno, da je tak govor nerazumljiv, saj za razumljivost notranjega govora 
niti ni pravega razloga. Besede notranjega govora so idiomi (frazemi) in jih ni mogoče 
prevesti v jezik zunanjega govora, nosijo individualne pomene, ki so razumljivi samo v 
kontekstu notranjega govora. (Vigotski, 2010) 
 
V raziskavi o mišljenju in govoru Vigotski s sodelavci ugotavlja, da otroke pisno 
sporazumevanje sili, da delujejo bolj intelektualno, da na ta način uzavestijo sam proces 
govorjenja, »pa tudi motivi so bolj abstraktni, bolj intelektualistični in odmaknjeni od 
otrokovih neposrednih potreb«. (Vigotski 2010, str. 239)  
 
Pisno izražanje je skrajno razčlenjeno in izpeljano nasprotno, v notranjem govoru vlada 
absolutna in stalna predikativnost, ustni govor pa se nahaja med obema skrajnostma. 
(Vigotski, 2010) 
 
Ker poznamo svojo notranjo situacijo, vedno v naprej vemo, o čem bo tekel naš notranji 
govor, pa tudi tema našega notranjega dialoga nam je vedno znana. Sebi brez težav 
verjamemo na besedo, ugotavlja Piaget (v Vigotski, 2010), zato se utemeljevanje lastnih 
misli pojavi šele, ko se srečajo z mislimi nekoga drugega. Podobno se dogaja tudi z 
razumevanjem. Sebe z lahkoto razumemo zgolj s pomočjo ene same besede kot namiga. 
Svoja pričakovanja in namere poznamo, zato se v notranjem govoru ne trudimo misli 
natančno izraziti v besedah. »V notranjem govoru ni nikoli treba povedati, o čem teče 
beseda (torej subjekt), in to vodi v čisto predikativnost«. (Vigotski 2010, str. 347) 
Skladenjski ustroj notranjega govora je skrajno poenostavljen in odraža zgoščenost misli, 
kar se kaže kot ukinitev skladnje, ker je, kot že rečeno, zanj značilna povsem predikativna 
zgradba stavkov. (Vigotski, 2010) 
 
 
3.2.3 Termin notranji govor 
 
V poglavju o intrapersonalni komunikaciji smo že omenili številne izraze, ki jih enačimo z 
notranjim govorom in si jih avtorji ne interpretirajo povsem enotno. Na zmedo, ki se 
pojavlja v zvezi s pojmom notranji govor, pa je že opozoril tudi Vigotski (2010). V literaturi 
se termin notranji govor (tudi endofazija) uporablja za celo vrsto različnih pojavov. Zaradi 
tega nastaja vrsta nesporazumov, saj raziskovalci govorijo o povsem različnih stvareh, ko 

 
13 Sebi nam ni treba sporočati, o čem teče beseda, ker je to že samo po sebi umevno in tvori ozadje zavesti, 
posledično se zato govor omeji le na povedke (predikate). (Vigotski, 2010)  
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se nanašajo na termin notranji govor. Vigotski (2010) v svojem delu tudi bolj natančno 
pojasni različne interpretacije, v katere se tu ne bomo poglabljali. Sklene, da je razlika med 
zunanjim in notranjim govorom v vokalizaciji. Ni pa to glavni vzrok, ki bi pojasnil naravo 
notranjega govora. Zunanji govor je proces preoblikovanja misli v besede, notranji govor 
pa je nasproten proces in poteka od zunaj navznoter – s procesom izparevanja govora v 
misel. Zato je tudi struktura notranjega govora posebna z vsemi razlikami, ki ga ločujejo 
od zunanjega govora. (Vigotski, 2010) Notranji govor je »popolnoma ločena, samostojna, 
avtonomna in samobitna funkcija govora. Gre torej za govor, ki je v celoti ločen od 
zunanjega govora, ker nam omogoča, da ga obravnavamo kot posebno, notranjo raven 
govornega mišljenja, na kateri vzpostavlja dinamičen odnos med mislijo in besedo.« 
(Vigotski 2010, str. 357) 
 
 
3.3 Intrapersonalna in interpersonalna komunikacija 
 
»Medosebno komuniciranje je dogajanje, za katerega so značilni navzočnost ekspresivnih 
dejanj pri eni ali več osebah, zavestna ali nezavedna zaznava takšnih dejanj pri drugih 
ljudeh in povratno opazovanje, da takšno ekspresivno dejanje zaznavajo drugi. Zaznava 
tega, da so drugi zaznali ekspresivna dejanja, globoko vpliva na človekovo vedenje in 
delovanje.« (Ule, 2005, str. 23) 
 
Interpersonalna komunikacija je tiste vrste komuniciranje, ki poteka med ljudmi 
neposredno. Ljudje si na »štiri oči« izmenjujemo mnenja, stališča in poglede. Komentiramo 
javna sporočila, jih vrednotimo, dopolnjujemo, izkrivljamo in prilagajamo. Medosebna 
komunikacija nam tudi pomaga, da oblikujemo in dograjujemo svojo individualno 
osebnost. Pri interpersonalnem komuniciranju gre za medosebno komuniciranje v vseh 
življenjsko pomembnih sistemih (družina, šola, podjetja, manjše skupine, ki jih združujejo 
enaki interesi ali ideološki pogledi). Uspešen osebnostni razvoj in delovanje človeka je 
odvisno od kakovostne  in uspešne interpersonalne komunikacije. (Brečko, 1998) 
 
Bistvena razlika med znotrajosebno (intrapersonalna komunikacija) in medosebno 
komunikacijo (interpersonalna komunikacija) je glede opažanja napak. »V medosebnem 
komuniciranju se učinki nameravanih ali ekspresivnih dejanj ocenjujejo in, če je treba, 
popravljajo. V znotraj osebnem ali domišljijskem komuniciranju pa je izjemno težko, če ne 
nemogoče, zaznati napačne interpretacije svojih sporočil in popravljanje je veliko redkejše, 
če do njega sploh pride.« (Ule, 2005, str. 24) 
 
 

4 LIKOVNO IZRAŽANJE  
 
Človek, da bi se v svetu počutil kot doma, mora svet dojemati z vsemi čutili, z očmi, z 
ušesi, z vsem telesom in ne le z glavo. Človek, ki izraža svoje dojemanje sveta s čutili, 
ustvarja umetnost (plese, dramo, sliko, kip). (Fromm, 1970) 



 

30 

  

 
»Umetniško izražanje je izraz človekove naravne potrebe po duhovnem izražanju in 
oblikovanju sveta.« (Trstenjak, 1985, str. 255) 
 
Otrok svoje okolje doživlja kot integralno celoto, katere del je tudi sam. Brž ko se otrok 
počasi začne zavedati lastnega jaza (starost od dveh do treh let), pa začuti tudi potrebo po 
risanju. Njegovo čečkanje je likovni izraz njegovega dotedanjega stanja. Temu lahko 
rečemo simbolični zapis tega, da se začenja ločevati iz družine kot samostojen individuum. 
V začetku otroku barvni madež, ki ga je ustvaril, pomeni vse, očeta, mater, muco idr. 
simbolizira mu predmet, nima pa še predstave, po kateri se ločijo stvari med seboj. Podobno 
mu v fazi brbljana, npr. pa-pa, pomeni zdaj to, zdaj ono. Pomeni pa mu nekaj, kar je samo 
človeško14, simbol za stvari glede na trenutne potrebe. Na ta način si otrok ustvari tisto, kar 
mu omogoča začetek aktivne komunikacije. Otroška risba ne predstavlja narave kot 
danosti, temveč predstavlja povezanost in soodvisnost otrokovih predstav na določeni 
stopnji razvoja. Ta ugotovitev pa ne velja le za likovno izražanje otroka, pač pa tudi za že 
zrelo likovno izražanje. Pri likovnem izražanju ne gre za imitiranje, likovna umetnost je 
razmišljanje, iz katerega se izvede likovno spoznanje. Ne razlikuje se od drugih oblik 
človeškega spoznanja, le izraženo je na specifično likoven način. (Butina, 1997a)  
 
Likovna ustvarjalnost temelji na vizualnih in otipnih kvalitetah in je usmerjena k 
ponavzočanju nenavzočega, k vizualiziranju nevidnega, k oblikovanju brezobličnega, k 
transformaciji neobčutenega v občuteno, daljnega v bližnje, tujega v domače, duhovnega v 
materialno … S tem človeku omogoči, da si približa in predstavi stvari in pojave, ki bi jih 
sicer ne mogel niti doživeti niti vzljubiti. (Mandič, 2002) 
 
Človek je obdan z naravo in družbo, ki sestavljata njegov življenjski prostor. Na likovnega 
ustvarjalca tako vplivajo njegovo telo, duh kot psihofizična celota, ekonomski odnosi, 
kulturne konvencije, norme, pravila … Likovnik je človek – posameznik, ki daje svojim 
odzivom na dogajanje v naravi in družbi likovno formo (prenos iz duhovnega na materialno 
področje). (Butina, 1997a) 
 

»Čustva in ljubezen do narave prej ali slej pritegneta tiste, ki se zanimajo za 
umetnost. Slikar se mora popolnoma predati naravi, uporabiti vse svoje 
intelektualne sposobnosti in preliti svoja čustva v sliko, če hoče, da bi jo drugi 
razumeli.« (Van Gogh, 2001, str.103) 

 
»Trenutno me prevzemajo cvetoča sadna drevesa: rožnate breskve, belo rumene 
hruške. Ne upoštevam nikakršnega sistema polaganja barv. Neenakomerno 
udarjam po platnu, poteze puščam take, kot so.  
Debeli namazi, tu in tam nepokriti deli platna, popolnoma nedokončana mesta, 
ponavljanje, grobosti; rezultat je nazadnje, tako vsaj mislim, dokaj vznemirljiv in 

 
14 Tudi pri opicah gre opaziti fazo čečkanja, ki pa ne preide v stopnjo shem, kot je to običajno za človeka. 
(Butina, 1997a) 
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izzivalen, da ne more ugajati ljudem, ki mislijo predvsem na tehniko.« (Vincent Van 
Gogh v Brejc, 1984, str. 21) 
 

 
Slika 4: Vincent van Gogh, Cvetoča breskev, 1888 

 
Bistvo umetnikovega odziva je v ustvarjalnem procesu, v katerem nastane umetnina in ne 
v umetnikovem proizvodu, likovni umetnini kot predmetu. Gre za zlitje materialnih 
zakonitosti z duhovnimi zakonitostmi ter zahtevami človeka v celoto umetniške forme, ki 
zadovoljuje, od potreb po intimni poetičnosti in lepoti do potreb po človečnosti prostora in 
predmetov vsakdanje rabe. Likovno ustvarjanje je individualno delo in izhaja iz 
ustvarjalčevega čustvenega in duhovnega odziva na življenje, iz sposobnosti imaginacije, 
sposobnosti izražanja in oblikovanje spoznanega ter zamišljenega. Umetnina je nosilec 
duhovnega sporočila umetnika. (Butina, 1997a) 
 

»V sliko bi rad vnesel vse svoje spoštovanje, ljubezen, ki ju čutim do njega.« 
(Vincent Van Gogh v Brejc, 1984, str. 17) 

 
 

4.1 Likovni jezik in likovni govor  
 
Vemo že, da je najpomembnejši človekov simbolni in družbeni sistem verbalni jezik. S 
tvorjenjem stavkom, ki nosijo določen povedni smisel, ljudje kaj sporočamo. Očitno pa je, 
da človek potrebe po sporočanju ne zadovolji samo z jezikom in govorom pač pa tudi z 
izražanjem čustev in občutkov tj. neverbalnim komuniciranjem. Eno teh je likovno 
izražanje.  
 
Ali je likovno izražanje lahko jezik pa je eno temeljnih vprašanj v likovni teoriji. 
Jezikoslovci imajo »likovni jezik« namreč za metaforo. Likovno pa tudi glasbeno izražanje 
in umetniško izražanje nasploh, je po mnenju jezikoslovcev, od verbalnega jezika nekaj 
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povsem drugega. Jezikoslovci si v zvezi z likovnim jezikom postavljajo vprašanje ali so 
takšni načini izražanja tudi način komuniciranja z drugimi ljudmi. Po njihovem mnenju 
mora imeti komunikacija namen sporočanja in možnost, da je v istem komunikacijskem 
dejanju tudi sprejemnik sporočila oddajnik sporočil. (Butina, 1997a) Butina (1997a) poda 
primer iz gledališča in omaja idejo jezikoslovcev: V gledališču se kot glavni medij 
uporablja verbalni govor, izjemno redko pa je, da se kdo izmed gledalcev, ki tiho spremljajo 
predstavo, oglasi in preide v verbalni dvogovor z igralci (obstaja kulturni dogovor, da se 
tega ne počne). Odrekati zaradi tega gledališču komunikacijo se zdi absurdno.  
 
 
                         področje sporočanja 
ODDAJNIK                                         SPOROČILO                                      SPREJEMNIK 
                                                                                     področje sprejemanja 
 
 
UMETNIK                                          UMETNINA                                    GLEDALEC  
 
 
Slika 5: Shematičen prikaz sporočanja in komuniciranja (Butina, 1997a, str. 62, 125) 
 
Dejstvo je, da umetnik v svojih delih izraža svoje misli in čustva. Prvi del sheme zato tudi 
jezikoslovcem ni sporen. (Butina, 1997a) Kar zadeva drugi del sheme (sprejemanje 
sporočil) pa se postavlja vprašanje: »ali je umetnik kot ustvarjalec sporočila lahko tudi 
sprejemnik istega sporočila?« (Butina, 1997a, str. 62) Odgovor je pritrdilen. Umetnik 
namreč sam oblikuje sporočilo in ga zatorej pozna, poleg tega je proces kodiranja sporočila 
(npr. slikanje) takšen, da se v njem sporočilo pozunanji. Na podlagi tega se sklepa, da lahko 
umetnik sporočilo sprejme v obliki objekta. »Umetnik s tem, da svojo misel objektivizira, 
sam sebi omogoči, da to misel pravilno artikulira in tako zavestno razume samega sebe.« 
(Butina, 1997a, str. 62) Na takšen način kritično analizira svoje mišljenje in izražanje. 
Takšno komuniciranje je umetnikov pogovor s samim seboj, monolog, ki je le navidezno 
enosmeren. (Butina, 1997a) 
 
Že v poglavju o komunikacijski nameri smo se vprašali, s kakšno namero umetnik usmerja 
svoje likovno sporočilo.  
 
Umetnost nima namena nekaj povedati, zato po mnenju nekaterih jezikoslovcev umetnost 
ni jezik. Butina (1997a) poda drugačen pogled na idejo mnogih jezikoslovcev: 
Umetnikovega namena in potrebe, da publiki sporoči svoje misli in čustvovanja o njemu in 
za soljudi pomembnem področju življenja, je težko zanikati. Če publika vsebino umetnine 
sprejme kot svojo, kot da je del tudi njihovega življenja, bo sporočilo dojela ali pa občutila, 
čeprav manj razumsko. Ta prenos vsebine umetnine na publiko potemtakem lahko 
imenujemo sporočilo. Odgovori publike so različni. Umetnostni kritiki pa so najpogostejši 
glas publike. »Načini pogovarjanja med umetnikom in publiko so drugačni za vsako 
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umetnost, vendar ta komunikacija obstaja, saj umetnost sicer že zdavnaj ne bi bilo.« 
(Butina, 1997a, str. 63)  
 
Verbalni znak za misel, idejo je beseda15. Po de Saussureju je jezik sistem znakov. Znaki 
pa so jezik le takrat, ko služijo za izražanje ali pa sporočanje. Ti znaki neko misel lahko 
sporočijo, če so del sistema družbenih dogovorov. V slikarstvu se ne uporablja zvokov 
ampak barve in svetlostne odtenke. Barve in svetlostni odtenki so zatorej likovni jezik 
takrat, ko služijo za izražanje ali sporočanje misli ali čustev. (Butina, 1997a) 
 
Omenili smo že razliko med govorom in jezikom zato nas tu zanima, kaj je govor na 
likovnem področju.  
 
Če je govor govorno dejanje, potem je na likovnem področju to dejanje slikanja, dejanje 
kiparjenja. V npr. dejanju slikanja slikar – posameznik uresničuje svoje zmožnosti in izraža 
slikarske misli, ko slika, likovno govori. (Butina, 1997a) Če povzamemo po Rotarju (1972), 
sta si likovna in verbalna govorica med seboj podobna, sorodna, analogna pojava, četudi 
ne povsem identična. Osnovna operacija verbalne govorice je artikuliranje glasov, ki je 
predpogoj za oblikovanje in organiziranje posameznih glasov in glasovnih skupin v nove 
enote, ki jim rečemo besede, stavki itd. Tudi pri likovni govorici gre za artikuliranje, se 
pravi za ustvarjanje predpogoja za oblikovanje, izbiranje in razvrščanje form in barv v 
skupine, kompozicije, podobe, prizore, slike itd. (Rotar, 1972)  
 
Jezik je sistem oblik, ki obstaja v vsakih možganih. Njegov obstoj omogoča, da posameznik 
uresničuje svoje govorne sposobnosti. Gre za biološko sposobnost možganov zato se 
predpostavlja, da tudi sposobnost likovnega izražanja temelji na podobni virtualni 
sposobnosti možganov. Takšno domnevo potrjuje otroška risba, vsi otroci sveta se namreč 
izražajo na enak način. Da s tem ne nadaljujemo tudi v odraslosti, gre pripisati predvsem 
izobraževanju, ki preusmeri prvobitno, otroško pristno izražanje. Jezik je družbena tvorba 
zato se ga moramo naučiti in z učenjem spremeniti to potencialno zmožnost v aktualno 
govorno dejanje. Če v vsakih človeških možganih virtualno obstaja možnost govornega 
izražanja, potem mora enako veljati tudi za likovno izražanje. (Butina, 1997a) »Ker so 
ljudje že v paleolitiku slikali in slikajo še danes, bo to kar držalo.« (Butina, 1997a, str. 70) 
Virtualnost pa se v aktualnost spreminja samo s sodelovanjem posameznika in družbe, tako 
je tudi na likovnem področju. Odnos med likovnim jezikom in likovnim govorom prikaže 
Butina (1997a) s primerom: »Vsak impresionistični slikar je likovno govoril s svojim 
lastnim likovnim govorom, toda vsi impresionisti so uporabljali ista osnovna pravila in 
oblike impresionističnega jezika« (str. 72). Likovni jezik je torej enako kot likovni slog 
(likovni jezik določene družbe v določenem času).  
 
Butina (1997a) si v svojem delu postavlja še vprašanje ali so sistemi likovnih znakov 
(likovni jezik) pravi človeški jezik. Njegove ugotovitve vodijo v pritrdilen odgovor. Tudi 

 
15 Beseda ideja v stari grščini pomeni gledati, zreti. Misel so stari Grki videli kot notranjo podobo, misel so 
gledali, notranje zrli. Butina zato idejo enači z mislijo. (Butina, 1997a) 
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sami lahko njegovo ugotovitev podkrepimo v poglavju o jeziku kjer smo po Golden (1996) 
povzeli, da je jezik  človeški brž, ko je plod človekovega uma. Med jezike prištevamo tudi 
npr. računalniške jezike – tudi ti so človeški, saj jih je ustvaril človekov um. Z izrazom 
»jezik« poimenujemo vsak sistem, v katerem je mogoče komu kaj sporočiti.  
 
Beseda je čutni, zvočni znak za misel. Veliko spoznanj je možno izraziti na besedni način, 
ne pa vseh. Z likovnim izrazom lahko na drugačen, včasih bolj poglobljen način 
predstavimo svoje doživljanje in dojemanje družbe, narave in človeka. 
 
Likovno doživetje in mišljenje se lahko izrazita in odkrijeta le v likovnem izraznem sistemu 
(likovnem jeziku). (Butina, 1997a) V poglavju o jeziku smo našteli pomembne lastnosti 
jezika, med temi je dvoravninskost jezikovnega znaka. Načelo dvoravninskosti v jeziku 
pomeni, da posamezen glas ni vezan na določen pojem. Glasovi so sami zase brez pomena. 
Z njihovim sestavljanjem pa tvorimo pomenonosne jezikovne izraze. Dvoravninskost 
jezika omogoča, da iz omejenega števila nepomenljivih prvin, tvorimo neskončno število 
pomenljivih jezikovnih izrazov. (Golden, 1996) Tudi likovni izrazni sistemi so jeziki, ker 
se členijo v primarni ravni likovne sintakse in v sekundarni ravni likovnih orisnih prvin. 
Glavne orisne likovne prvine so: svetlo-temno, barva, točka in linija. Orisne jim rečemo 
zato, ker z njimi orisujemo oblike, to so likovne besede in z njimi orisujemo tudi druge 
likovne odnose. Takšne izrazne prvine so temeljni likovni pojmi in zato podrejeni 
zakonitostim mišljenja. Likovni pojem je tudi čutno-zaznavni element likovnega orisa in je 
zato podrejen tudi zakonitostim čutnega zaznavanja in emocionalnega doživljanja. 
Podrejen pa je tudi zakonitostim materije, ker ga nosi nek materialni nosilec. Takšni likovni 
pojmi (z razliko od besed in  verbalnega jezika) združujejo vse tri sloje človeške 
eksistenece, tj. materialnega, čutnega in duhovnega. Slikar se, ko analizira stvarnost, 
prebija od snovnosti preko čutnosti do emocije in misli. Svoje doživetje in spoznanje izraža 
v likovnem jeziku in prehaja iz miselnega preko čutnega do materialnega – iz misli v 
likovno umetnino. (Butina, 1997a)  
 
 

4.2 Likovno mišljenje, vizualni govor in notranji govor 
 
V likovnem mišljenju na svoj način sodeluje tudi ponotranjeni verbalni govor (notranji 
govor), ki se povezuje z vizualnim govorom. Abstraktnost verbalnega notranjega govora je 
povezana s čutno konkretnostjo vizualnega govora, oba skupaj pa s svojimi lastnostmi 
tvorita osnovo likovnega mišljenja. Miselne pojmovne možnosti besed tako dobijo še čutne 
izrazne možnosti, ki se pretvorijo v likovne misli. »Čutne lastnosti vizualnega govora 
omogočajo ponavljanje likovnih misli v likovnih materialih in tako omogočajo, da se čutno 
opredmetijo.« (Butina, 1995, str. 35) 
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4.3 Likovno mišljenje in likovno delo  
 
Likovno mišljenje se razlikuje od filozofskega ali znanstvenega mišljenja. Po svoji naravi 
je drugačno, ker ni samo miselno spoznanje (kot je to značilno za logično diskurzivno 
mišljenje, ki najde vrh v čisto abstraktnem, čisto miselnem) pač pa tudi emocionalno 
doživetje. »Likovnik likovno misli neposredno v likovnem delu, ko oblikuje likovne 
materiale v skladu s svojo likovno zamislijo.« (Butina, 1997a, str. 85) Likovno mišljenje je 
od drugih načinov mišljenja različno tudi po tem, da predeluje čutne občutke v likovne 
pojme, ki so močno povezani s svojimi čutnimi izhodišči in čustvenimi vsebinami. (Butina, 
1997a) 
 
Za Paula Cézanna vsebina naše umetnosti leži v tem, »kar naše oči mislijo«. Oči ne samo 
vidijo pač pa tudi mislijo, slika ni samo zrcalni odsev saj mora vsebovati tudi misel. 
(Butina, 1997a)  
 
»Notranji procesi v likovniku se ne razlikujejo od procesov v drugih ljudeh.« (Butina 
1997a, str. 27) Smisel likovnega spoznanja je, da izstopi in da ne ostane v njem. Vidni svet 
se v likovnem mišljenju spremeni v nevidno, duhovno obliko, ki se v likovnem delu spet 
spremeni v vidno obliko, sliko, kip, arhitekturo. Sklenemo, da je npr. slika materializacija 
likovne misli saj se, kakor pri govoru ali pisavi, misel oprime snovi, da dobi neko fizično 
obliko. (Butina, 1997a, str. 27)  
 
Rus (1983) namen umetniškega dela opiše kot specifično figurativno izražanje doživetij 
drugim ljudem, ki je, v primerjavi z drugimi oblikami komuniciranja (znanstvenega, 
moralnega, novinarskega), bolj intenzivno medčloveško posredovanje človekovih čustev 
in s tem povezanih misli. Misli pa so v umetninah še posebej živo prisotne. So odprte in 
puščajo okrog sebe veliko svobodo za različne predstave in fantazijske tvorbe.  
 

»Slika ni zasnovana in razrešena vnaprej; medtem ko jo slikar ustvarja, sledi 
njegovim mislim. In še ko jo konča, se spreminja v skladu z duhovnim razpoloženjem 
gledalcev. Slika živi svoje življenje, kot bi bila živo bitje in je žrtev sprememb, ki 
nam jih iz dneva v dan vsiljuje življenje. Drugače tudi biti ne more, saj živi slika le, 
ko jo človek gleda.« (Pablo Picasso v Brejc, 1984, str. 231, 232) 
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Slika 6: Pablo Picasso, Dekle pred zrcalom, 1932 

 
Butina (1995) umetnino oz. sliko opiše kot zgostitev človekovih potreb, da intenzivno 
doživi svet v sebi in sebe v svetu. Še drugače: likovni izdelek je končna forma zgrajena iz 
oblik in likov, ki odseva ustvarjalčevo hotenje, družbeno kulturo predvsem pa izraz 
ustvarjalčeve misli. (Butina, 1997a) 
 
Rothko (2008) se sprašuje, kaj skuša slika povedati ali izraziti oz. kaj pomeni. Odgovor 
najde v motivu, ki pomeni namero (namera pa izvorno pomeni načrt) – vsebina ali namera 
je tisto, na kar umetnik meri s svojo sliko. Njegov namen na sliki pa je točka gledišča, okrog 
katerega se zbirajo motiv oz. elementi slike kot bistveni del celote. Namera, vsebina slike, 
je slika sama in hkrati njena celotna sporočilnost.  

 
»Hočem doseči tisto stanje zgoščenosti občutkov, ki ustvarjajo sliko. Lahko bi se 
zadovoljil s tem, kar je nastalo v prvem hipu, vendar pa bi me to dolgočasilo, zato 
vsak občutek raje predelam, da bi ga lahko pozneje prepoznal kot delo svojega uma. 
(…) Danes skušam vložiti vanje nekaj miru in jih predelujem vse dotlej, dokler ne 
dosežem svoje namere. (…) Izbira mojih barv ne temelji na nobeni znanstveni 
teoriji: izhaja iz opazovanja, iz čustev, iz izkušnje moje senzibilnosti. (…) To, kar 
me najbolj zanima, ni ne tihožitje ne krajina, temveč figura. Ta mi omogoča, da 
najbolj izrazim skoraj religiozno čustvo, ki ga čutim do življenja.« (Henri Matisse 
v Brejc, 1984, str. 58, 62) 
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Slika 7: Henri Matisse, Ženska v vijoličnem plašču, 1937 

 
 

4.4 Doživljaj in stiska 
 
Da umetnik lahko normalno živi, »mora ubogati svojo notranjo potrebo, ki nastaja iz 
konflikta med obstoječimi kulturnimi normami in njegovo individualno potrebo, da izrazi 
tisto, kar se v tem konfliktu v njem nabira.« (Butina, 1997a, str. 33) 
 
Človek sporočila iz zunanjega in notranjega sveta predeluje na različnih nivojih – nagonski, 
čustveni, racionalni, individualni in kolektivni nivo. Ti nivoji se med seboj povezujejo. Na 
vsakem nivoju doživljanja pa lahko pride do neskladij med človekovim zunanjim in 
notranjim svetom, tj. »do neskladij med družbeno že kodificiranimi vsebinami in njihovimi 
subjektivnimi alternativami, med človekovo dejanskostjo in njegovimi željami.« 
(Muhovič, 2002, str. 335) Ta neskladja pripeljejo do stiske, ki zahteva razrešitev. Stiska je 
najprej doživljanje posameznika, lahko pa se kaže tudi kot stiska neke skupnosti. Stiska je 
možen izvir umetnosti. (Butina, 1997a) 
 
Rus (1993) nekoliko drugače predstavi potrebo, da človek (likovno) izrazi tisto, kar se v 
njem nabira. Za nastanek umetnine so po njegovem mnenju intenzivni doživljaji glavni 
predmet in gonilo za umetnikovo ustvarjanje. Ti doživljaji so duhovna sinteza osebnih, 
individualnih, družbenih, kulturnih in bioloških pogojev. Glavni predmet in umetnikov 
material vselej tiči v njem in ne izven njega.  

 
»Ko smo začeli slikati kubistično, nikakor nismo nameravali izumiti kubizma, hoteli 
smo le izraziti nekaj, kar je bilo v nas.« (Pablo Picasso v Brejc, 1984, str. 235) 
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»Prvikrat nisem risal le zato, ker mi je bilo risanje v veselje, temveč z zavestjo, da 
imajo tudi drugi ljudje podobna doživetja in enaka prepričanja. (…) Risal in slikal 
sem iz kljubovanja, v svojih delih sem skušal predstaviti svet v vsej njegovi 
odurnosti, bolnosti in zlaganosti.« (Georg Grosz v Brejc, 1984, str. 167, 168) 

 

 
Slika 8: Georg Grosz, Avtoportret za Charlieja Chaplina, 1919 

 
 
Umetnik ima tako za predmet umetnine predvsem samega sebe. Intenzivni doživljaj je 
izrazita polarnost osebne in družbene biti človeka. Osebno in družbeno pa se med seboj ne 
izključujeta pač pa sta si komplementarna, čeprav vsak zase jasno izoblikovana. Rus (1993) 
pa pojma intenziven (zavestni) doživljaj in vsakdanji (zavestni in podzavestni) doživljaj, 
razlikuje. Zavestni intenzivni doživljaj bistveno prizadene, vznemiri  in pretrese človekovo 
bit in prebudi valove človekovih duševno-duhovnih moči, tj. čustvovanje, mišljenje, 
pozornost, domišljija, zaznavanje, ki se kasneje kažejo tudi v umetnini. Vsak človek (in 
tudi umetnik) pa ima več vsakdanjih doživljajev (doživljanje vsakodnevnih rutinskih in 
povprečnih življenjskih situacij) kakor intenzivnih doživljajev.  
 

»Umetnik je zbiralnik doživetij, ki prihajajo od vsepovsod: z neba in zemlje, s koščka 
papirja, z bežne podobe, s pajkove mreže.« (Pablo Picasso v Brejc, 1984, str. 234, 
235) 

 
»V svojih likih in krajinah ne bi rad izrazil kakšne sentimentalne melanholije, 
ampak tragično bolečino. 
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Pravzaprav bi rad dosegel, da bi za moje delo rekli: ta človek intenzivno čuti, 
obdarjen je s pretanjeno občutljivostjo. Kljub moji domnevni robatosti ali pa prav 
zaradi nje, razumeš?« (van Gogh, 2001, str. 99) 

 

 
Slika 9: Vincent van Gogh, Spomladanski vrt župnije v Nuenenu, 1884 

 
 
Človek, ki je v stiski, aktivno išče pot iz nje. Pri iskanju (likovnega) odgovora je 
najustreznejši način usklajevanje svojih čustvenih in nagonskih vsebin s kulturo, saj v 
nasprotnem primeru, torej pustiti nagonskim in čustvenim odgovorom prosto pot, na 
posameznika in družbo deluje največkrat destruktivno. Umetnik – posameznik najprej 
občuti in potem reagira na nezavedne vzgibe, ki mu vzbudijo določeno nelagodje. Svoje 
odgovore z zavestno akcijo in racionalnim mišljenjem uredi in izrazi v likovnem jeziku ter 
tako oblikuje nove modele notranje resničnosti, ki lahko postanejo nova možnost bivanja 
njegove individualne in družbene resničnosti. Na ta način lahko odpravi občutek nelagodja 
in stiske. (Butina, 1997a) 
 
 

4.5 Likovno izražanje kot način neverbalne komunikacije 
 
Povedali smo že, da je likovno izražanje v svojem bistvu nebesedna komunikacija. Ljudje 
svet okrog sebe doživljamo vsak na svoj način in svoj pogled nanj z besedami večkrat težko 
izrazimo. Besede, s svojim splošno znanim pomenom, ne vsebujejo vsega tistega, kar bi 
želeli povedati. Na ta način del našega sporočila ostane neizražen in skrit. Likovna izrazna 
sredstva (barvne ploskve, linije in volumni) so bližje našim občutkom in nas veliko manj 
omejujejo, zato z njimi lažje izrazimo čustva kot bi to naredili z besedami. (Verhovnik 
Marivšek, 2001) Pogostejše izražanje čustev vodi k postopnemu ozaveščanju, sprejemanju 
in boljšemu ravnanju z njimi. (Kariž, 2010) Z likovnim izražanjem na plano lahko namreč 
pridejo tudi čustva, ki se jih niti ne zavedamo, jih z besedami ne moremo ali pa nočemo 
izrazit (zardi družbenih navad ali bolečine). Vzrok zato, da občutki ostanejo skriti, pa lahko 
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tiči v odnosu do likovnega upodabljanja. Odrasel človek se namreč manj spontano likovno 
izraža kakor na primer to počne otrok.16  
 
Če človek o svojem izdelku tudi pripoveduje, združi obe obliki komunikacije. Na ta način 
likovno izražanje na eni strani nadomešča besedno komunikacijo, po drugi strani pa kaže 
pot do njenega razvoja. (Kariž, 2010)  
 
Vendar je za človeka veliko bolj sprejemljivo, da se ideja tudi uresniči, kot pa da ostane 
samo na ravni deklaracije, meni Rus (1993). »Ideja, ki je postala »meso in kri«, ki je že 
dejavna, ki je dejanje, ki je način, vsebina in stil življenja, nas veliko bolj prevzame in 
prepriča o človeški resničnosti same te ideje kot še tako modro okrašeno govorjenje o njej.« 
(Rus, 1993, str. 248) Bistveni pomen umetniške predstavitve je čim večja skritost ideje v 
njej, saj je ta skritost obenem največja možna komunikacijska vidnost in miselno-čustvena 
prepričljivost, večja kot v kateri koli drugi družbeni komunikaciji. (Rus, 1993)  
 
 

4.6 Umetnik, ne-umetnik 
 
Vse, kar umetnik v svojem okolju pomembnega doživlja, narava in ljudje, ki jih srečuje, 
barve in zvoki, ki jih vidi in sliši, so njegovo gradivo. V primerjavi z znanstvenikom, 
iznajditeljem ali drugimi ljudmi, pa umetnik svet proučuje povsem drugače. Svet okoli sebe 
opazuje bolj subjektivno, s stapljanjem čustev, verovanji, vrednotami, stili in podobnimi 
notranjimi vsebinami. Kar opazi, sproti predeluje in selekcionira z »notranjimi filtri«. 
(Pečjak, 1987)  
 
Povedali pa smo že, da se notranji procesi v likovniku ne razlikujejo od procesov drugih 
ljudi. Beseda umetnik pa nas vselej asociira na akademika, profesionalnega ustvarjalca, 
poklicnega slikarja, kiparja, skladatelja itd. Beseda je izpeljana iz »umeti«, kar pomeni, 
»kaj narediti« oz. »narejen z znanjem, umom«. Akademskim ustvarjalcem, opremljenim z 
likovno teoretskim znanjem, ne gre oporekati izjemnosti v zlitju teorije z umetnikovim 
notranjim doživljanjem, vendar za namen naše raziskave takšna dovršenost v likovnem 
izrazu ni poglavitna. Nas zanima predvsem »umetnost« v smislu težnje, ki se pri človeku 
pojavlja že iz pradavnine, proces, notranje dogajanje, ki se prebudi v človeku, ki si dovoli 
priti v stik z um-etnostjo. Primer izlivanja pristnih doživljajev ali vtisov iz okolja so naivni 
umetniki (samouki). Izraziti in prepoznavni v svoji likovni govorici, pa vendar brez 
upoštevanja zahtevanih akademskih pravil.  
 
»Naivni« slikar se najbolj spontano in neposredno odziva svetu, ki ga živi ali domišlja. To 
naredi povsem drugače kakor »profesionalec« ali pa amater, ki se želi poglabljat v likovno 

 
16 Pri kreativnem procesu ne vemo, kaj bomo ustvarili ali odkrili. Ustvarjalec je kakor človek v zamračeni 
sobi, ki otipava različne predmete in ugiba, kaj bi lahko bili. Takšna situacija zahteva odprtost in 
pripravljenost za sprejemanje vtisov. Vse to pa je v neposredni zvezi z igrivostjo. Prepustiti se vtisom in jih 
naivno otroško sprejeti iz zunanjega sveta je ena temeljnih značilnosti ustvarjalca. (Makarovič, 2003) 
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problematiko. »Naivca« zanima in želi izraziti samo vsebino. Svoj »naivni svet«, svet 
slutenj, sanj, želja… skuša vselej kar najbolje realizirati v risbi, barvi, reliefu. Z likovno 
problematiko se ne muči, rad bi svojo likovno zamisel kar najbolje prelil na platno, les, 
kamen. Vselej začenja iz sebe in teži k realizaciji svoje likovne zamisli brez pomoči šol in 
»profesionalnih« spoznav ter védenj (o barvni harmoniji, anatomiji, perspektivi itd.). 
»Naivec« slika »iz sebe za sebe« in ne računa na to kako bo dosegel učinek na gledalca.  Je 
neobremenjen, brez teorij in shem. Vsebina njegovega »naivnega« sveta je zanj edina 
konkretnost. Kandinsky je tovrstno slikarstvo poimenoval slikarstvo »velike realnosti« in 
razložil, da se je »naivna« umetnost približala koreninam našega obstajanja. (Tršar, 1974) 
V tem duhu – »slikati iz sebe za sebe« – je tudi zasnovana naša raziskava. Zdi se nam, da 
se lahko na takšen način najbolj približamo vsebinam notranjega govora.  
 
 

         
Slika 10: Tisnikar, Sprevod vran, 1974         Slika 11: Janez Repnik, Slike življenja 
 
 
4.7 Likovne tehnike 
 
»Likovne tehnike so kombinacije osebnega načina dela in uporabe orodij in materialov«.17 
(Butina, 1997b, str. 227) Najbolj znane tradicionalne slikarske tehnike so: tempera, akvarel, 
lesorez, freska, olje, stekleno okno, risba. (prav tam) Vsem likovnim umetnostim pa je 
temelj risba, ki je tudi prvi način, s katerim začne otrok likovno govoriti. Z risbo se je začela 
tudi zgodovina umetnosti saj so z njo, svoje poglede na svet, utemeljevale tisočletne likovne 
kulture starega veka. Risba v svojem najglobljem bistvu temelji na črti od nje pa se loči 
slika, ki temelji na barvi. (Peić, 1972)  
 

 
17 Imamo orodja, ki so istočasno materiali, kot npr. svinčnik, pasteli in imamo orodja posebej in materiale 
posebej, kot npr. čopiči in barve, modelirke in glina. (Butina, 1997b)  
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Likovni proizvod je združenje treh elementov, treh predpostavk dela in proizvodnje v 
nedeljivo celoto, tj. narava kot material, individuum kot živ organizem in skupnost in njena 
kultura. (Butina, 1997b) Brez likovnega materiala ni likovnega mišljenja. V pogovorih z 
umetniki, ugotavlja Butina (1997b), dobi človek vtis, da jih bolj kot vprašanja zamisli in 
miselnega dela, zanimajo vprašanja izvedbe. To je razumljivo, saj umetnik svojo likovno 
zamisel nosi s seboj kot del samega sebe. Uresničenje te zamisli pa je mogoče le tako, da 
vključi svoje telesno delo in material, na katerem se to delo uresničuje. Njegov glavni 
problem tako postane, kako uresničiti svojo duhovno vsebino, kako ji dati materialno 
formo, kako oblikovati likovne materiale s pomočjo ustreznih izvedbenih in oblikovalskih 
pristopov. Umetnost je mnogokrat definirana kot »stvar, ki je lepo narejena«.18 Vendar po 
mnenju slikarja Roberta Henryja (v Butina, 1997b) stvari niso »lepo« narejene, lepota je 
integralen del tega, da so bile narejene.  
 
Po Butini (1997b) oblikovalna tehnika (telesni element) povezuje subjektivno (duhovni 
element) realnost in objektivno (materialni element) realnost v likovno realizacijo. Izkušnje 
z različnimi likovnimi tehnikami in vzpostavljanje odnosa z likovnim materialom 
ustvarjalcu olajšajo izrazno pot. Poznavanje tehnik in materialov je za ustvarjalca 
pomembno, da lahko skladno s svojo občutljivostjo in posluhom za orodja in materiale ter 
njihove izrazne možnosti, izbira tiste, ki najbolj ustrezajo njegovim namenom. Za likovno 
delo pa sta v principu primerna vsaka tehnika in material. Material je aktivni sestavni del 
oblikovanja in primarno izrazno sredstvo, s katerim ima umetnik zelo oseben in intimen 
odnos in skozi tak odnos lahko tudi gledalec naveže enako intimen in oseben odnos do 
umetnine in umetnika. Med zamislijo in materialom pa posredujejo likovne tehnike. 
Likovna tehnika nastane ob srečanju zamisli in materiala, zato je vsaka tehnika dobra, če z 
njo likovnik lahko uresniči svojo zamisel v snovi. (Butina, 1997b) Izrazno tehniko 
ustvarjalec išče v sebi, jo vežba in izpopolnjuje, da lažje in bolje izrazi tisto, kar mu 
narekuje likovna zamisel.  
 
 

5 POMOČ Z LIKOVNO UMETNOSTJO 
 
Pomoč z umetnostjo nudi »prostor«, kjer človek težnje (potrebe) po lepem, po ustvarjanju, 
po veljavi, po samopotrjevanju, po delu, po harmoniji, po samospoštovanju, po resnici, po 
spoznanju itd. izrazi, ne da bi mu bilo treba obvladovati umetniške principe.  
 
S pomočjo umetniškega delovanja človek lahko izostri svoja dojemanja in razvije veselje 
do narave, lepote in harmonije. (Mees Christeller, 1988) Cilj pomoči z likovno umetnostjo 

 
18 V klasični Grčiji je za lepo veljalo vse, kar je bilo izraženo v določenih idealnih razmerjih. Tak primer je 
kip, ki ga je Poliklej izdelal v 4. stoletju pr. n. š., in so ga imenovali Kanon. Virtuvij pa je pozneje izrazil 
idealne telesne proporce z ulomki. Za grda so veljala tako vsa bitja, ki niso imela določenih proporcev. 
Grški ideal popolnosti je bil kalokagathía (kalón – lepo, agathón – dobro). Človek, ki uteleša kalón in 
agathón, je oseba dostojanstvenega videza, ki jo odlikuje pogum, slog, športne, vojaške ter moralne vrline 
(gentleman v anglosaškem svetu). Nejasno pa ostaja, ali so kot »lépo« stari Grki razumeli vse, kar zbuja 
občudovanje, pritegne pogled, poteši čute, ali pa so nemara imeli v mislih »duhovno« lepoto, lastnost duše, 

ki pa ne more sovpadati s telesno lepoto. (Eco, 2008) 



 

43 

  

ni učenje likovnih spretnosti ali pa ustvarjanje lepih izdelkov. Njen namen je v podpori, da 
človek izrazi in ozavesti občutke, čustva in razmišljanja, da bi tako bolje razumel sebe in 
svojo okolico. (Kariž, 2010) To naj bi človeka iztrgalo iz pasivnosti ter ga spodbudilo k 
lastni dejavnosti. Spodbudi ga, da se poveže z materialom in intrapersonalno komunicira. 
(Mees Christeller, 1988) Pomoč z likovno umetnostjo je zato zelo ugoden in varen način 
komunikacije primeren tudi za tiste, ki se ne morejo, nočejo ali pa se bojijo besedno izraziti. 
(Kariž, 2010) 
 
Ljudje se morda sploh ne zavedamo pomembnosti rasti, napredovanja, ustvarjalne 
aktivnosti ter samopotrditve. Človekova pot je pot k samemu sebi, vendar pa živi v odnosu 
z drugimi ljudmi in njihovimi odzivi na njegovo dejavnost, na to, kar je in kar ustvarjalno 
gradi, kar mu tudi daje vrednost. Nešteta vprašanja, ki jih zastavljajo življenjske situacije, 
so skrita v nas samih in dejstvo je, da jih moramo ustrezno reševati. (Gorjup, 1999) »Za 
življenje v slikah, v likovnih delih gre, za udejanjanje in razmišljanje na likovni način, za 
odkrivanje samega sebe, za edino možno in pravo obliko pomiritve s svetom in samim 
seboj, za obliko dialoga, ki traja …« (Gorjup, 1999, str. 9) 
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III EMPIRIČNI DEL  
 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PRIMERA 
 
Kdor likovno ustvarja, neverbalno komunicira. Kaj se med procesom ustvarjanja dogaja v 
človekovi biti (kakšne občutke in misli prikliče), je bil zato mikaven izziv za raziskavo. 
Četudi obstajajo zapisi o ustvarjalčevih željah po izražanju skozi likovno ustvarjanje, pa so 
pod drobnogled navadno postavljene vsebine slavnih umetnikov. Zanimalo nas je, ali se 
misli in občutki podobno intenzivno javljajo tudi pri ljudeh, ki sicer nimajo spontane 
potrebe po likovnem izražanju, si ne vzamejo časa zanj ali pa jim likovno ustvarjanje ni 
tako zelo blizu.  
 
Malokrat se sprašujemo, kaj je tisto, kar človeku omogoči, da se likovno izrazi. Da lahko 
odgovorimo na raziskovalna vprašanja, je bilo nujno najprej pokazati na vlogo osebnosti, 
v okviru katere se fenomen intrapersonalne komunikacije javlja kot pomemben razlog za 
likovno izražanje.  
 
 

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 
Kako likovno izražanje odseva intrapersonalno komunikacijo, smo skušali pokazati z 
zajetjem ugotovitev na področju komunikacije, psihologije osebnosti ter filozofije 
umetnosti. Do novih spoznanj in odgovorov smo prišli s pomočjo teorije ter z raziskavo na 
osnovi kvalitativne metode raziskovanja in analize. Vprašali smo se:  
 

• Kaj ustvarjalca spodbudi, da se likovno izrazi?  

• Kako se ustvarjalec pogovarja s sabo pred, med in po ustvarjalnem procesu? 

• Kaj ustvarjalcu pomeni izbor likovne tehnike? 
 
 

3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  
 
V delu smo uporabili kvalitativno metodo zbiranja in analize podatkov na osnovi likovnih 
izdelkov, ki so jih ustvarili udeleženci raziskave in odgovorov udeležencev raziskave na 
anketni vprašalnik.  
 
Odgovori na vprašanja, ki smo jih od sodelujočih pridobili z anketnim vprašalnikom, so 
služili za primerjavo, iskanje podobnosti, povezovanje ali združevanje skupnih vzorcev in 
tem med proučevanimi osebami in teoretičnimi dognanji. V ta namen smo uporabili metodo 
kodiranja (odprto kodiranje).  
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3.1 Proučevane osebe 
 
Vzorec proučevanih oseb je priložnostni. K sodelovanju smo povabili 7 oseb različne 
starosti, spola in izobrazbe. Takšen vzorec ustreza kvalitativnemu načinu raziskovanja. 
Sodelujočim smo predstavili vsebino raziskave in pojasnili njihovo vlogo v njej ter jim 
zagotovili anonimnost. V teoretičnem delu raziskave smo vključili tudi opise notranjega 
doživljanja znanih in manj znanih umetnikov.  
 
 

3.2 Postopek zbiranja podatkov in opis instrumentov  
 
»Sam sebi ustvari sliko ali risbo« je bil naslov naloge oz. usmeritev k ustvarjanju likovnega 
izdelka. Naloga ni imela posebnih omejitev, zato so sodelujoči lahko izbrali poljuben 
format papirja, likovno tehniko in likovni motiv. Možnost čimbolj svobodnega izražanja se 
nam je zdela najboljša pot za pridobivanje dragocenih informacij o notranjem dogajanju 
ustvarjalcev. Vsi sodelujoči so dobili enako likovno nalogo, opravili pa so jo lahko vsak 
zase in v sebi najprimernejšem okolju. Pred sodelovanjem smo predstavili vsebino našega 
dela ter seznanili proučevane osebe s ciljem naloge. Namen naloge ni bil likovno dovršen 
izdelek, pač pa osebni izraz. Zanimala nas je predvsem komunikacija s samim seboj v 
procesu ustvarjanja.  
 
Opisi zbrani z anketnim vprašalnikom so se zdeli najboljši način pridobivanja podatkov o 
občutkih, doživljanju in načinu razmišljanja, kar je pomembno pomagalo k ustrezni 
razrešitvi raziskovalnega vprašanja. K navodilu za nalogo smo zato vključili še vprašanja 
odprtega tipa, na katera so udeleženci pisno odgovorili po opravljeni nalogi. Vprašalnik je 
zajemal vprašanja v zvezi z notranjim dogajanjem proučevanih oseb pred, med in po 
ustvarjanju likovne naloge. Vprašanja so razdeljena po sklopih (npr. pred ustvarjanjem: Kje 
si dobil_a idejo za narisano? Med ustvarjanjem: Opiši, kako si se počutil_a med 
ustvarjanjem. Po ustvarjanju: O čem pripoveduje tvoja slika/risba? Opiši, kako si se 
počutil_a, ko si zaključil_a svoje delo.).  
 
Likovne izdelke sodelujočih smo tudi likovno formalno analizirali.  
 
Sodelujoči v raziskavi so bili vodeni anonimno pod šifro tako za likovne izdelke kot pri 
anketnem vprašalniku.  
 
 

3.3 Postopek obdelave podatkov 
 
Anketni vprašalnik nam je bil v pomoč za zbiranje odgovorov v zvezi z notranjim 
dogajanjem ustvarjalcev pred, med in po ustvarjalnem procesu, za analizo pa smo uporabili 
kvalitativno vsebinsko analizo, kjer smo s pomočjo kodiranja (odprto kodiranje) prišli do 
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deskriptivnih podatkov in sklepnih spoznanj (pri tem smo uporabili še deskriptivno 
metodo).  
 
Najprej smo gradivo (odgovori na vprašanja) uredili in izbrali dele teksta, ki so se nam 
zdeli pomembni za nadaljnjo analizo. Za vsakega udeleženca posebej smo si oblikovali 
tabelo in iz odgovorov na vprašanja določili dele teksta (kode 1. reda) za nadaljnje 
določevanje kod 2. reda in njim nadrejene kategorije (ki pa smo si jih že predhodno 
oblikovali z razvrščanjem vprašanj v sklope, kar nam je olajšalo delo). Nadalje smo združili 
za nas smiselne pojme, teme, vzorce, ki so se večkrat pojavljali ter jih združili, povezali. 
Pri zaključevanju kodiranja (formiranju teorije) smo si pomagali z vprašanji: Kaj se dogaja? 
Kaj je povezano s čim? (Podlesek, 2014 v Kordeš in Smrdu, 2015) S tem smo opisali 
proučevani pojav.  
 
Zbrana teorija nam je bila v pomoč, da smo lahko pridobljene informacije iz empiričnega 
dela opisali (deskriptivna metoda), interpretirali, jih med seboj povezali in odgovorili na 
raziskovalna vprašanja. 
 
 

4 ZBRANE VSEBINE 
 
Likovna dela so kot človek. Sestavljena so iz materialnega in psihičnega dela. (Peić, 1972) 
 
 

Oseba 1 
Naslov izdelka: VZORCI 
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Analiza izdelka (gramatika likovnega jezika/likovnega izražanja): Izbrana tehnika – 
risba s kemikom in flomastrom. Ustvarjalka pove »Nisem ravno navdušena nad risanjem 
v barvah, raje se držim kar svinčnika ali črnega kemika. To mi je najboljše.«, kar lahko 
povežemo z izborom tehnike. Risba je na dveh ločenih straneh črtnega papirja. Gre za 
skico, poigravanje z likovnimi prvinami: točko, linijo in svetlo temno, ki na določenem 
delu da občutek kontrasta: »Večinoma gre za vzorce, take in drugačne. Definirane linije, 
lahko oblike, ki se združujejo v nekakšne skupine ali linije. Rada imam simetrijo, kontrast, 
pravila zlatega reza, pravilo tretjin, točko kot glavni element v uporabi, geometrijske 
oblike. Gre bolj za kombinacije in sestavljanje oblik.« Uporabljene črte so neformalne 
(osebne) s čimer je poudarjena ustvarjalkina individualnost. Tudi sama namigne na to: 
»Mislim, da me najbolj definira v vsem tem kontrast črno-belo ali belo-črno. Včasih še 
kakšna sivina vmes. Namerno sem želela preizkusit kombinacijo vzorca, ki se mi je pojavil 
v mislih.« Oblike se ponavljajo. Iz risbe veje simetrija (izbrala je ponavljajoče se vzorce) 
kar je bil tudi ustvarjalkin namen. Na vprašanje, o čem je med ustvarjanjem razmišljala, 
odgovori: »O tem, da bo risba kar se le da simetrična.«  
 
 

Oseba 2 
Naslov izdelka: ADRENALIN SRCA 

 

 
 
 

Analiza izdela: Uporabljena tehnika – slika z barvnimi svinčniki. Motor na risbi je prerisan 
» […] ker nisem likovni tip, nisem vedela, kako začeti, vendar sem s pomočjo slike uspela 
prerisati.« barve pa so bile izbrane na podlagi občutkov, ki jih ustvarjalka doživlja v 
prijateljskem odnosu: »Barve sem izbirala na podlagi tega, kakšen odnos imam z osebo, s 
katero se sem zmogla prvič usesti na motor[…] To pa simbolizira, pravi, prijateljski odnos, 



 

48 

  

toplino in sočutje odnosa.« Topla rdeča barva se tako sklada s povedanim. »Preko barv 
sporoča kontrast življenja.« V tem primeru pomeni rdeča barva nekaj, kar v življenju 
izstopa, nekaj, kar se ne ponavlja in naredi življenje bolj vznemirljivo. Rdeča barva 
predstavlja kontrast s sivino življenja.  
Zdi se, da so ustvarjalki bližje druge oblike likovnega izražanje kakor risarsko. Tudi sama 
pove, da: »Preko likovnih izdelkov se ne izražam. Raje se izražam preko fotografije, ki me 
veliko bolj nagovorijo, predvsem iz narave.« Svoje delo, in z njim povezano doživljanje, 
pa je bolj bogato besedno opisala, kakor pa to pokazala z likovni izraznimi sredstvi. Kljub 
temu domnevamo, da je ustvarjalni proces nanjo vplival blagodejno: »Po ustvarjanju sem 
se počutila navdihnjeno, sproščeno, upanja polno. Ko lahko enačiš doživetje s pravim 
življenjem je to res navdihujoče in ti pomaga skozi težke dni.« Z izdelkom je bolj ali manj 
zadovoljna: »Slika mi je všeč, lahko bi bila boljša.« Skrb pa ji vzbuja, ali bi njeno 
sporočilnost zmogli prebrati oz. razumeti tudi drugi. »Rada bi pokazala sliko z zapisom še 
komu, vendar ne vem, če bi zmogli razumeti to sporočilo.« 
 
 

Oseba 3 
Naslov izdelka: SKRIVNOSTNE USTNICE 
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Analiza izdelka: Tehnika – risba s svinčnikom. Sled svinčnika je prozorna in čista, kot 
ustvarjena za risanje gibov, ki ima jasne in določene robove in obline. Svinčnik ima široko 
skalo tonov (od bledih tonov vse do globoke črne). (Peić, 1972) To lahko pri avtorju 
opazimo, saj so linije jasne. Uporabi tudi različne odtenke sive. Svinčnik mu je omogočil 
izris detajlov (gube na ustnicah, zobje). Obris ustnic z uporabo senčenja (svetlo-temno) da 
občutek trodimenzionalnosti. Odsotnost barv na risbi ima svoj poseben razlog. Avtor pove: 
»Vedno rišem s svinčnikom ali ogljem in zato so risbe vedno črno/bele. Med drugim sem 
tudi barvno slep in da doživiš in začutiš sliko, ne rabiš barv. Vsaj takšno je moje mnenje.«  
Iz povedanega o risbi razberemo, da je risanje zanj intimen izraz, ki ga povezuje s čustvi in 
z begom iz vsakdana: »Risanje je izražanje čustev. Čustva se pokažejo na papirju. V tistih 
trenutkih zbežiš od vsakdanjega in si ustvariš iluzijo sreče, ljubezni.« Da je risba zelo 
oseben likovni izraz, potrdi tudi sam: »Načeloma slik, ki ostanejo cele, ne kažem javnosti. 
Pokažem samo ljudem, ki mi nekaj pomenijo.« Risanje zanj ni samo vaja, skiciranje, igra s 
črto ali sivimi toni, postavlja si tudi vprašanja o motivu: »Sliko vidim kot vprašanje, česa 
so ustnice zmožne. So zmožne obsojati? Ljubiti? Hvaliti? Žaliti? So poštene? So 
pripadajoče? Najde odgovore: Sporočilo slike? Hm ... Čutiti ni nujno slaba stvar ...« Vse 
kaže tudi na to, da lahko likovno izražanje nanj vpliva pozitivno, kot bi mu utrlo pot do 
kontakta s svojim čustvenim jazom, o počutju med ustvarjanjem namreč pove: »Risanje 
sprosti dušo in telo, in dovoli, da misli utečejo, kamor čez dan ne, zato se počutim srečen, 
nasmejan ...« Za Rusa (1993) je bistveni pomen umetniške predstavitve čim večja skritost 
ideje v njej, saj je ta skritost obenem največja možna komunikacijska vidnost in miselno-
čustvena prepričljivost, večja kot v kateri koli drugi družbeni komunikaciji. Zapisano se 
nam sklada s sporočilnostjo avtorjeve risbe: »Slika sporoča skrivnost. Skrivnost, ki si jo 
vsak posameznik interpretira na svoj način. So ukazovalne? So potrebne nežnosti? So 
potrebne intimnosti? So ranjene?« 
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Oseba 4 
Naslov izdelka: POT 

 

 
 
 
Analiza izdelka: Uporabljena tehnika – risba z ogljem. Risalo oglje je od svinčnika 
mehkejše in pušča prašno in megleno sled. Črta z ogljem je široka in mehka pa tudi manj 
jasna. Oglje je idealen instrument za risanje senc. Slikar drži oglje v roki tako, kot mu 
narekuje struktura njegove osebnosti. (Peić, 1975) Vse opisano je razvidno tudi na risbi. S 
konico oglja so izraženi jasnejši deli risbe (zvonik, obrisi debel), mehkejše prehode 
(krošnje, pot, nebo) je ustvarjalec dosegel z nagnjenim robom oglja, da se je osipalo več 
prahu. Na ta način stopi v ospredje likovna prvina svetlo temno in poleg perspektive da vtis 
globine. Avtor je s tem želel doseči: »S kontrastom med temnimi in svetlejšimi ploskvami 
sem hotel ponazoriti dramatičnost in skrivnostnost ter vtis globine.« Detajli so zabrisani in 
ne tako pomembni, zato risba daje vtis mehkobe in nežnosti. Njegovo likovno mišljenje je 
izrazito in se lepo dopolnjuje z njegovimi kognitivnimi in čustvenimi vsebinami. Opisi so 
jasni in opazi se, da mu misliti likovno ni tuje: »V začetku sem bil nekoliko bolj vznemirjen, 
v pozitivnem stresu, kaj se bo zgodilo. Med potekom in nastajanjem risbe pa so se mi misli 
osredotočile na posamezne elemente, kot so: prava razmerja, proporci, skladnost oblik in 
ploskev z namenom, da bi zadostil notranji nuji izraziti in doživeti LEPO, estetsko, 
prijetno.« Polno se zaveda svojih senzacij, čustev, misli in potreb (potreba po lepem). 
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Oseba 5 
Naslov izdelka: ČAS PRIJATELJSTVA 

 

 
 
 
Analiza izdelka: Izbrana tehnika – akril. Avtorica je pri oblikovanju rozete upoštevala 
načela likovnega reda, tj. ritem, simetrijo in enotnost (držala se je podobnih barvnih tonov 
in uporabila ponavljajoče se oblike). Naslov izdelka povezujemo z obliko kroga, ki nima 
ne začetka ne konca in nas asociira na uro kot simbol časa. Prevladujejo tople, jesenske, 
zemeljske barve, kar nam daje vtis stabilnosti, prizemljenosti (pomislimo na moč in 
stabilnost, ki jo lahko ima prijateljska vez). Avtoričin izbor barv je tesno povezan s 
počutjem med ustvarjanjem: »Teh barv nisem izbrala naključno. Izbrala sem jih po tem, 
kako sem se počutila. Obvezno sem hotela rjavo, nato pa dodala še toplo oranžno in 
rumeno.« Da je v sliko vloženo veliko energije, govori že delo samo posebej (premišljen 
izbor vzorcev, barv in detajlov, ki jih je dosegla z zlato konturo), to poudari tudi avtorica, 
ko jo povprašamo o počutju v ustvarjalnem procesu: »Med ustvarjanjem sem se počutila 
polna energije. […] Mogoče bolj uživam med barvanjem. Čutim, kakor bi mi energija 
odtekala iz telesa.« 
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Oseba 6 
Naslov izdelka: MAK 

 

 
 
 
Analiza izdelka: Tehnika – vodni flomastri. V prostor je ustvarjalka uravnoteženo umestila 
motiv. Z uporabo tople, nežne rdeče in njej komplementarne zelene barve je upodobila 
mak, ki ga je občudovala v naravi. Ustvarjanja ni prepustila naključju: »Razmišljala sem 
predvsem o tem, kako bom sliko naslikala Pa tudi o sami lepoti motiva in njegovi 
simboliki.[…]barve sem izbirala sama. Ne samo zaradi dejanske barve maka – v vrtu. So 
bili tudi roza maki – pravzaprav zato, ker je rdeča barva ena mojih najljubših.«  Ustvarjalka 
ni imela zavednega namena s sliko kaj sporočiti, vseeno pa namigne, da se njen jaz odseva 
v izdelku »Slika nima sporočila, lahko pa simbolika maka pove marsikaj, pa tudi izbor 
motiva lahko pove kaj o meni.« Pove še, da »Slika pripoveduje o lepoti (notranji/zunanji), 
ki pa je izredno krhka … in ranljiva. – posebna.«, zaradi česar nam da občutek, da je v stiku 
s svojim doživljanjem lastne narave in narave, ki nas obdaja. To doživljanje je skušala ujeti 
v »svetlem, mehkem barvnem tonu oz. v izboru takšnih barv.« Nežni, topli odtenki in 
zabrisane linije, ki jih je avtorica dosegla z dodajanjem vode, spominjajo na njeno toplo, 
nežno in prijazno naravnanost. 
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Oseba 7 
Naslov izdelka: brez naslova 

 

 
 
 
Analiza izdelka: Tehnika – flomastri. Z uporabo toplih in hladnih barv ustvarjalka razdeli 
papir na dva dela. Izbira toplih barv (rumena, oranžna rdeča) in oblik na vrhnjem delu 
papirja nas spominjajo na motiv sonca, spodnji del, v hladni modri in zeleni, pa na vodo. 
Da gre res za motive iz narave (voda, sonce, nebo, zemlja) lahko sklepamo tudi iz 
avtoričinih odgovorov na vprašanje o barvah: »Barve sem izbrala naključno. Medtem ko 
sem jih izbirala, sem jih povezala z naravo. Modro z vodo, zeleno z rastlinami, rumeno s 
sončno toploto, rdečo z ognjem itd. Vsaka barva pa me je še bolj povezala z mojim 
notranjim doživljanjem pri iskanju naravne poti.« V ustvarjalni proces je avtorica vstopala 
spontano, brez predhodnega načrta kaj naj bi nastalo:  »Odločila sem se, da zarišem pot, ki 
ni striktno definirana in da se predam toku ustvarjanja. Med ustvarjanjem sem se počutila 
spontano, želela sem edino ustvarjati. Prepustila sem sebi možnost se presenetiti v 
kreativnem procesu.« Zdi se kakor bi bilo likovno ustvarjanje pot do notranjega kontakta –  
pogled vase in izven sebe (na to nas asociira tudi oko skrito med linijami, ki spominjajo na 
valove). Oko povezujemo z glagolom pogledati, ki ga avtorica uporabi v odgovoru na 
vprašanje o počutju po ustvarjanju, zaradi česar se nam zdi, da narisano oko ni na risbi »kar 
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tako«: »Počutila sem se polno novih idej in da sem med risanjem spoznala dele sebe, na 
katere pri vsakdanjem življenju se ne posvetim, ki pa bi mi koristile pri boljšemu 
sprejemanju težav in da bi na stvari pogledala na drugačen način.« Svoja notranja 
dogajanja z ustvarjanjem postavlja v red: »Moje doživljanje se kaže v izdelku, ker ima 
enostavne linije in valove. Pri tem lahko zgleda kaotično, a razdeljeno je v različne sklope, 
in sicer vsaka barva zaobjema en sklop kreativnega dogajanja«. Zgovorna ustvarjalka, 
zgovorno likovno delo.  
 
 

5 ANALIZA PODATKOV 
 
Analiza je opravljena na ozadju ideje, da se intrapersonalna komunikacija pri človeku 
odseva skozi likovno izražanje. V to smer so bila tudi postavljena naša anketna vprašanja 
za udeležence. Zavedati pa se moramo, da se besedne govorice ne da zamenjati z likovno 
govorico. Z barvo, s kontrastom lahko namreč ustvarjalec v sliki vzbudi razpoloženje še 
preden je izrečena ena sama beseda (Rothko, 2008).  
 
Na tem mestu bomo opisali kode 2. reda in njim nadrejene kategorije, ki smo jih pridobili 
z razčlenjevanjem odgovorov na vprašanja. Kategorije smo si že v naprej določili z 
raziskovalnim vprašanjem, kjer nas zanima kako se ustvarjalec pogovarja s sabo pred, med 
in po ustvarjalnem procesu. Iz vprašanj namenjenim sodelujočim, pa smo pridobili kode 2. 
reda. Pridobljene kode se na prvi pogled morda ne zdijo neposredno povezane z 
intrapersonalno komunikacijo, pa vendar se izkaže, da so z njo v pomembni povezavi. Že 
v teoretičnem delu naloge smo namreč povedali, da je notranji govor strnjen, skrajšan, 
stenografski govor in v primerjavi s pisanim govorom je tudi skrajno eliptičen, če bi ga 
želeli slišati bi bil nerazumljiv. Zapisane misli in iz njih izluščene kode nakazujejo oz. se 
dotikajo notranjih vsebin sodelujočih ustvarjalec, kar je tesno povezano z notranjim 
govorom, kajti jezik v katerem bi hoteli razložiti proces umetniškega ustvarjanja je precej 
drugačen od jezika fizike, kemije in drugih naravoslovnih ved. (Trstenjak, 1981) Zanimivo 
je namreč, da se je umetniška ustvarjalnost, v primerjavi z znanostjo, vselej skušala razložiti 
z refleksijo na lastno notranje dogajanje, pojasnjuje Trstenjak (1981) in dodaja, da se je 
umetnost zmeraj ukvarjala s samoopazovanjem. Metodološko je za razlago umetniškega 
ustvarjanja in psihologijo tega procesa še vedno najbližji pristop v uporabi obširnega 
gradiva, kjer umetniki sami govorijo o sebi – avtobiografsko ali pa izzvani z vprašanji. 
Tako se najbolj približamo notranjemu govoru ustvarjalcev.  
 
 

5.1 Kategorija – PRED USTVARJANJEM 
 
5.1.1 Koda 2. reda – Ideje 
 

Pri likovnih delih lahko opazujemo pripovedno-vsebinska izrazila, likovna izrazila in 
materialno-tehnološka sredstva ter postopke. Kadar nas zanima pripovedno-vsebinski 
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pomen slike, tj. semantični vidik vsebine umetnine, brskamo, od kod je slikar črpal snov za 
izvedbo določenega motiva ali ožje – na gradivo, iz katerega umetnik dobi idejo za 
upodobitev določenega motiva. Motiv tako predstavlja/se nanaša na vsebino, ki jo slika 
upodablja. (Šuštaršič, Butina, de Gleria, Skubin, Zornik, 2004)  
 
V notranje dogajanje ustvarjalcev se nam je zato zdelo smiselno vstopiti z vprašanjem o 
ideji.19 Po Pečjaku (1987) je namreč poglavitna faza ustvarjanja rojstvo ideje, zamisli, 
fabule, modela, ki ga potem ustvarjalec izpolnjuje. Umetnik opazuje in proučuje svet okrog 
sebe. Njegovo gradivo je vse, kar v svojem okolju pomembnega doživlja, narava in ljudje, 
ki jih srečuje, barve in zvoki, ki jih vidi in sliši, itd. Njegovo opazovanje pa je veliko bolj 
subjektivno od opazovanja sveta npr. znanstvenika. Svet opazuje s stapljanjem čustev, 
verovanji, vrednotami, stili in drugimi notranjimi vsebinami. Kar opazi, sproti predeluje in 
selekcionira z »notranjimi filtri«. (Pečjak, 1987)  
 
Odgovori sodelujočih kažejo na to, da ni mnogo drugače niti pri »ne-umetnikih«. Ideje 
črpajo iz okolja in iz lastnih notranjih vsebin:  
 

• Idejo za narisano sem dobila v vrtcu. 

• Med sprehodom v naravi. 

• Med brskanjem za različnimi vzorci na spletu. 

• Ideja navadno pade med zaprtjem očmi in s svinčnikom v roki. 

• Izlet z motorjem. 

• Idejo sem dobila v naravi, v svojem vrtu, vendar sem o tem že prej razmišljala. 

• Odločila sem se, da zarišem pot, ki ni striktno definirana, in da se predam toku 
ustvarjanja. 

 
 

5.2 Kategorija – MED USTVARJANJEM 
 
5.2.1 Koda 2. reda – Počutje 
 
Odgovori na vprašanja o počutju kažejo na to, da gre pri ustvarjanju za proces, saj 
ustvarjalce, do končnega cilja ali rešitve ali izdelka, vodijo najrazličnejši spreminjajoči se 
občutki in notranja dogajanja. Pečjak (1987) meni, da je umetnik med ustvarjalnim 
procesom veliko bolj čustveno zavzet, prisoten in udeležen kot drugi ustvarjalci 
(znanstveniki). Čustva vplivajo pri izbiri gradiva, še pomembneje pa vplivajo pri 
izmišljanju in oblikovanju ustvarjalnih zamisli.  
 
Čas pred ustvarjanjem se zdi nekoliko frustrirajoč in nejasen, ko pa začetni ustvarjalni 
nemir mine, se odprejo novi, bolj ali manj, pozitivni občutki. O tem, kako so se ustvarjalci 
počutili med ustvarjanjem odgovorijo:  

 
19 Grška beseda »idea« pomeni »slika« ali »vzorec«. Butina (1995) pa sliko enači z likovno mislijo.  
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• Na začetku nekoliko nemirna. 

• V začetku sem bil nekoliko bolj vznemirjen, v pozitivnem stresu, kaj se bo zgodilo. 

• Morala sem se privaditi na svinčnik. 

• Med ustvarjanjem sem se počutila najprej bolj odtujeno. 

• Najprej sem čutila zgoraj omenjeno napetost, potem pa olajšanje, ker sem z delom 
končala in je nastala sprejemljiva slika. Na splošno me je risanje pomirilo, tako da 
sem čutila neko zadovoljstvo v sebi, ko sem končala. 

• Med ustvarjanjem sem se počutila prijetno in sproščeno, čeprav sem bila malo pod 
pritiskom. 

• Med potekom in nastajanjem risbe – slike pa so se mi misli osredotočile na 
posamezne elemente, kot so: prava razmerja, proporci, skladnost oblik in ploskev z 
namenom, da bi zadostil notranji nuji izraziti in doživeti lepo, estetsko, prijetno. 

• Notranje zadovoljstvo se veča in vrhunec dosežeš, ko se pod sliko podpišeš. 

• Med ustvarjanjem sem se počutila sicer lepo. 

• Med ustvarjanjem sem se počutila polna energije. 

• Bolj sem risala, bolj sproščena sem bila. 

• Med ustvarjanjem sem se večinoma počutila enako. Mogoče bolj uživam med 
barvanjem. 

• Risanje sprosti dušo in telo in dovoli, da misli utečejo, kamor čez dan ne; zato se 
počutim srečen, nasmejan ... 

• Spontano, želela sem edino ustvarjati. Prepustila sem sebi možnost se presenetiti v 
kreativnem procesu. 

• Zanimivo. 

• Občutek kar dober. 

• Ko sem uredil še nekatere podrobnosti in risbo zaključil, sem se počutil nekako 
katarzično, pomirjen, z občutkom, da je nastalo nekaj, kar je samo moje, 
neponovljivo in v veliki meri zadovoljuje moja estetska merila. 

• Med ustvarjanjem sem se počutila najprej bolj odtujeno. Nisem imela jasne misli, 
kaj bom pravzaprav ustvarjala. Počasi sem se prepustila procesu ustvarjanja in 
občutila sem, kako me vsak nov odtis na sliki približa globljemu razmišljanju. 
Spraševala sem se, kaj pravzaprav so pričakovanja? Ali je pomembno se predati 
stvarem ne da bi se obremenjevali z lastnimi pričakovanji in s tem, kar drugi želijo 
od nas.  

 
Iz povedanega lahko sklenemo, da umetniško izražanje blagodejno vpliva na človekovo 
osebnost, omogoča avtorju, da pridobi vpogled vase in svoje težave, da jih ustrezno predela 
in morda doživi katarzo.  
 
Ena izmed ustvarjalk pove, da je na začetku doživela manjšo ustvarjalno stisko, vendar jo 
kasneje proces vodi do same sebe, kjer se aktivno sprašuje o sebi in družbi. Po Rusu (1993) 
ima  namreč umetnik za predmet umetnine predvsem samega sebe.  
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5.2.2 Koda 2. reda – Razmišljanje 
 
Umetnik si sestavlja številna vprašanja sprva še slabo povezana med seboj. Opaža 
neravnotežje v okolju in sebi, kar postane tudi vir njegovega oblikovanja. (Butina, 1997a) 
Perniola (2000) omenja protislovno naravo umetnosti kot »vidni predpodobi« tistega, kar 
bi moralo biti, a še ni: po eni strani si umetnost prizadeva postati izpolnjena, po drugi pa je 
na neki način notranje razdrobljena, kar ji brani, da bi se zaokrožila v dopolnjeno celoto. 
Umetnika je najbolj strah tega, da ne bo utegnil dokončati stvaritve, s katero se ukvarja. In 
zato ne opazi, da je v umetnosti na delu neka napetost, ki sili onkraj umetnosti same. 
 
Skrb »kaj bo nastalo« se pojavi tudi pri naših ustvarjalcih, ki na začetni stopnji ustvarjanja 
razmišljajo:  
 

• Bo risba kar se le da simetrična? 
• Bom znala sploh še risat? 

• Ali bo slika sploh podobna čemu? 

• Kakšne bodo črte? Ravne, tresoče? 

 
In tu je še Trstenjakovo (1981) dognanje, ki pravi, da je človekova miselnost kot odprt 
sistem, ki se ne sme nikoli povsem zapreti; kajti zaprtost misli je dolgočasje, človek pa teži 
k ublažitvi dolgočasja ali: biti brez problemov, je dolgočasje. Človekovo ustvarjalno 
delovanje se izkaže kot ambivalentno. V tej ambivalentnosti človek izziva nevarnost in 
njeno napetost in s tem ogroža svoje življenjsko ravnovesje, hkrati pa teži k vzpostavljanju 
ravnovesja. Poleg primarnih življenjskih potreb ima človek še potrebo po stalni aktivaciji, 
ki jo zahteva odprt simbolični miselni sistem. Človekova simbolična dejavnost potrebuje 
zmerom novo vzdraženost, ki jo išče v nenehnem odpiranju novih vprašanj. Na ta način ne 
odpravlja problemov in ne znižuje napetosti, pač pa nadalje odpira probleme, kar pomeni 
vedno novo izzivanje radovednosti in vedoželjnosti. Gre za izraz potrebe po stopnjevani 
interakciji človeka s svetom. Bolj ko človek teži k vprašanjem kot odgovorom, bolj je 
njegov miselni sistem odprt. Ne gre mu samo za rešitev postavljenih problemov, marveč 
išče in odpira nove probleme, ne glede na to ali jih bo kdaj rešil ali ne. Svoje ravnovesje 
išče in najde v ogrožanju ravnovesja samega.  
 
Primer odpiranja vprašanj (izrazita intrapersonalna komunikacija) med procesom 
ustvarjanja: 
 

• Razmišljala sem, katero pot si želim začrtati oziroma narisati. Spraševala sem se: 
Kam želim, da me pravzaprav vodi ta pot? Kaj lahko pričakujem od zarisane poti? 
Pri tem sem se spraševala, ali je pot zarisana spontano, kot tokovi vode, ki se 
pretakajo. Spraševala sem se: Ali se dež sprašuje zakaj pravzaprav napaja zemljo? 
Prav taki so občutki in čustva, ki jih v sebi doživljamo. Pojavijo se spontano, 
naravno kot dež, sonce, megla. Prepustiti se tem občutkom pomeni sprejeti naravno 
pot svojega obstajanja? Ali začrtati pot pomeni se predati naključju dogajanja in 
se enostavno prepustiti temu kar nam je zabeleženo in zarisano nekje višje? Pot sem 
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sama začrtala? Ali sem enostavno sledila svojim notranjim vzgibom, ki mi želijo 
nezavestno sporočiti kaj globljega? 

 
Notranji procesi v likovniku se ne razlikujejo od drugih ljudi. Smisel likovnega spoznanja 
je namreč, da izstopi iz človeka in ne ostane v njem. Slika postane materializacija likovne 
misli. Misli pa so v umetninah še posebej živo prisotne, odprte so in okrog sebe puščajo 
veliko svobodo za različne predstave in fantazijske tvorbe. (Butina, 1997a)  
 
Še nekaj primerov, kjer udeleženci med ustvarjanjem razmišljajo: 
 

• O sliki, o motivu ki nastaja in o resničnosti te slike. 

• O svetlobi in senci, obliki, masi, proporcu. 

•  V tem času sem razmišljala med povezavo adrenalin in jaz ter odnos med dvema 
osebama. 

•  Razmišljala sem predvsem o tem, kako bom sliko narisala. Pa tudi o sami lepoti 
motiva in njegovi simboliki. 

• Med potekom in nastajanjem risbe – slike pa so se mi misli osredotočile na 
posamezne elemente, kot so: prava razmerja, proporci, skladnost oblik in ploskev z 
namenom, da bi zadostil notranji nuji izraziti in doživeti lepo, estetsko, prijetno. 

 
V teoretičnem delu smo povedali, da se pri notranjem govoru določeni elementi, ki jih sicer 
uporabljamo pri zunanjem govoru, izpuščajo in krajšajo. Tak govor je zato bolj hiter. Kljub 
temu, da udeleženka v odgovoru uporabi besedo »misli«, pa sedaj že vemo, da se mišljenje 
in govor vselej pojavljata skupaj, četudi nista enaka. Sledeč odgovor je tako potrditev 
spoznanj iz teorije in prav tako nakazuje na povezavo intrapersonalne komunikacije z 
likovnim izražanjem:  

 

• Imam zelo hiter tok misli, zato se misli težko zapomnim. 
 
 
5.2.3 Koda 2. reda –  Barve 
 
Psihično v sliki je vse, kar ni material. »To so elementi likovnega duha, ki jih je vnesel 
umetnik v materijo.« (Peić, 1972, str. 11) Kadar govorimo o materializiranem likovnem 
duhu mislimo na elemente, ki so psihični ustvarjalci likovnega dela tj. likovni občutek črte, 
barve, volumna.  
 
Barve in njihova izbira so že same po sebi simbol in z njimi nam avtor omogoča vpogled v 
svoje doživljanje sveta in čustvovanje. (Verhovnik Marivšek, 2001) Z barvami izrazimo 
svoje občutke, čustva in izkušnje. Barve so povezane z osebnostjo in tem, kar nam je všeč.  
 
Odgovori o izbiri barv:  
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• Ne, barve sem izbirala sama. […]ker je rdeča barva ena mojih najljubših. 

• Barve sem izbrala naključno, medtem ko sem jih izbirala, sem jih povezala z naravo. 
Modro z vodo, zeleno z rastlinami, rumeno s sončno toploto, rdečo z ognjem itd. 

 
Po Kandinskem (v Gorjup, 1999) pa niso zgolj barve tiste, ki definirajo ustvarjalčev 
notranji narek. Tudi uporaba ne-pestrih sivin dela sliko duhovno žarilno in osebno 
izpovedno, kar potrjujejo naslednji odgovori:  
 

• Nisem ravno navdušena nad risanjem v barvah, raje se držim kar svinčnika ali 
črnega kemika. To mi je najboljše. 

• Vedno rišem s svinčnikom ali ogljem in zato so slike vedno črno/bele. 
[…]sem tudi barvno slep in da doživiš in začutiš sliko, ne rabiš barv. 

• S kontrastom med temnimi in svetlejšimi ploskvami sem hotel ponazoriti 
dramatičnost in skrivnostnost ter vtis globine. 
 

Matisse (v Gorjup, 1999) v svoji pomembni izjavi o umetnosti, pojasni, da njegova izbira 
barv v delih temelji na opazovanju in občutku v sami naravi posameznega doživetja. Na 
podobne povezave barv in občutkov nakažejo tudi intervjuvani ustvarjalci:  
 

• Teh barv nisem izbrala naključno. Izbrala sem jih po tem, kako sem se počutila. 
Obvezno sem hotela rjavo, nato pa dodala še toplo rdečo, oranžno in rumeno. 

• Barve sem izbirala na podlagi tega, kakšen odnos imam z osebo. 
 

Barvo vsakdo čuti, doživlja in razume po svoje, tj. v skladu s svojo osebno in kulturno 
izkušnjo. Bolj kot oseba čuti sebe, bolj ustvarjalen je njen odnos do barve s pomočjo katere 
izrazi svojo misel o svetu, občutenje in umevanje sveta.  (Gorjup, 1999) 
 
 

5.3 Kategorija – PO USTVARJANJU 
 
5.3.1 Koda 2. reda – Počutje 
 
Iz začetnega ustvarjalnega nemira prehaja ustvarjalec, prek negotovih linij in oblik, do 
popolnejše uskladitve likovnih elementov in bolj ali manj dovršenega likovnega izdelka. 
 
Odgovori ustvarjalcev o počutju po ustvarjanju: 
 

• Zadovoljen, da je slika približek moje zamisli in mojih misli. 

• Počutil sem se nekako katarzično, pomirjen, z občutkom, da je nastalo nekaj, kar je 
samo moje, neponovljivo in v veliki meri zadovoljuje moja estetska merila. 

• Še kar v redu. 
 



 

60 

  

Mnogokrat se ustvarjalno delo šteje za delo razuma, zato so emocionalni dejavniki prezrti. 
Človekova produktivnost pa je odvisna od motivacije, ki pa je zadeva emocij vsaj toliko 
kot razuma.  Emocije imajo svojo logiko – odpirajo človeku svet »potreb«, ki jih na višji 
ravni imenujemo »vrednote«. (Trstenjak, 1981) Emocije in razum sodelujejo in človeku, ki 
je umetniško ustvarjalen, odpirajo vrednostni svet.  
 
O počutju avtorji likovnih del še povejo: 
 

• Počutila sem se polno novih idej in da sem med risanjem spoznala dele sebe, na 
katere pri vsakdanjem življenju se ne posvetim, ki pa bi mi koristile pri boljšemu 
sprejemanju težav in da bi na stvari pogledala na drugačen način. Verjetno bolj 
spontano, svobodno in naravno. 

•  Po ustvarjanju sem se počutila navdihnjeno, sproščeno, upanja polno. 

• Občutek, kot da slika/skica ni dokončana. 

• Lahko bi še kaj spremenila, dodala, odvzela, poudarila … 

• Zadovoljno, sproščeno in pomirjeno. 

• Bolj pomirjen in zadovoljen. 
 
Ustvarjanje predpostavlja aktivnost in skrb. To pa predstavlja ljubezen za tisto, kar 
ustvarjamo. Človek lahko reši problem preseganja samega sebe le, če je zmožen ustvarjati, 
če more ljubiti trdi Fromm (1970). Človek ima potrebo po preseganju lastne pasivnosti. To 
preseganje pa mu omogoča ustvarjanje.20  
 
 
5.3.2 Koda 2. reda – Zadovoljstvo 
 
Zavedati se lastnih pomanjkljivosti dela človeka, ki teži k osebnostni rasti, bolj učljivega 
in resnicoljubnega. Zadovoljstvo ni nekaj samoumevnega. Notranji govor ob tem igra zelo 
pomembno vlogo, saj je, kakor smo že poudarili, naš notranji govor lahko spodbuden ali 
pa rušilen. Ustvarjalce ustvarjalni proces navda s pozitivnimi občutki, vendar pa je končni 
izdelek, podobno kakor naš jaz, za mnoge sodelujoče nekaj, s čimer človek ni povsem 
zadovoljen in pri čemer bi lahko vedno še kaj dopolnil, spremenil, odvzel, dodal, polepšal, 
izboljšal idr., da bi lahko bolje zadovoljili svojim (estetskim) potrebam.  
 
Odgovori potrjujejo zgornjo ugotovitev: 
 

• Nikoli nisem povsem zadovoljna s svojim izdelkom. 

• Slika mi je všeč, lahko bi bila boljša. 

• Nobena moja slika ni dovolj dobra zame, lahko bi bila še lepša, boljša, zato tudi 
večina mojih slik konča v smeteh. 

• Izdelek je sprejemljiv, bi pa naredila vse drugače, če bi risala še enkrat. 
 

20 Fromm (1970) v svojem delu govori o ustvarjanju v širšem smislu. Človek ni ustvarjalen samo, ko 
ustvarja umetniška dela, pač pa tudi, ko npr. goji rastline, materialne objekte in ljubi sočloveka.  
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• Z izdelkom sem kar zadovoljen. 

• Da, z izdelkom sem zadovoljna. Mogoče bi lahko barve drugače kombinirala, da bi 
bila slika še lepša. 

 
Tudi Vincent van Gogh, v pismih svojemu bratu Théu, namigne, da mu ne uspe vedno 
izraziti željenega.  
 

»Narisal sem ti figure, ki sem jih presenetil na šotišču, pri malici; v ospredju gori 
ogenjček; gre za delavce, ki nakladajo šoto. Samo bojim se, da moje čačke niso 
dovolj jasne.« (van Gogh, 2007, str. 156) 
 

Bolj kakor je oseba neobremenjena z likovno teoretskimi zahtevami, bolj sprejema druge 
vidike ustvarjalnega procesa, ki se dogodijo med likovnim izražanjem. Do zadovoljstva ne 
privede nujno ličen izdelek, pač pa izkustvo, stik s sabo oz. kvaliteten, zadovoljujoč notranji 
pogovor med ustvarjalnim procesom.  
 
Na bogato dejavnost notranjega govora med ustvarjanjem kaže naslednji primer: 
 

• Z izdelkom sem zadovoljna, predvsem zaradi notranjih sporočil, ki sem jih srečala 
pri ustvarjanju. 

 
Z razliko znanstvenega ali filozofskega raziskovalnega izkustva se umetniško izkustvo 
razlikuje v tem, da je samo v umetniškem izdelku proces enako pomemben kot izdelek. Iz 
neumetniških izkustev je moč izluščiti kako formulo, resnico, rezultat ali izid, ki imajo 
samostojno vrednost ne glede na pot po kateri se je prišlo do njih. Umetnostna dokončanost 
pa se ne zrcali le v zaključku, pač pa tudi v izpeljavi, ne le v koncu, ampak tudi v začetku. 
(Perniola, 2000)  
 
 
5.3.3 Koda 2. reda – Sporočilo 
 
Vprašanje o sporočilu je lahko težavno, saj obstaja verjetnost, da pomen likovnega dela tiči 
še v nezavednem delu človekove osebnosti. Namen pomoči z umetnosti pa je tudi, brskati 
po globinah nezavednega ter na ta način spodbuditi odkrivanje in prepoznavanje sebe prek 
likovne interpretacije in posledično privesti do identifikacije (z likovno mislijo). Likovno 
delo seva situacijo duhovnega stanja. Zavedna intrapersonalna komunikacija duhovno 
stanje ozavesti. Vpraševanje o sporočilu likovnega dela kliče h komunikaciji, odpiranju in 
ozaveščanju lastnih potreb, doživetij, vrednot, želja itd. 
 
Odgovori se navezujejo oz. se presenetljivo ujemajo s predhodnimi spoznanji:  
 

• Izdelek na koncu (ko je končan) predstavlja nekaj drugega, kot sem si zamislila. 

• Končni izdelek lahko preseneti. 
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• Slika mi sporoča, da je mogoče naravo prikazat drugače kot s fotografijo, 
pomembna je atmosfera, vzdušje in mogoče občutje skrivnostnosti. 

• Sporočilo, ki ga nosi v sebi, je pravzaprav to, da iskanje poti najdemo v sebi in ne 
izven sebe. 

• Sporoča pa, da je potrebno v življenju graditi prave odnose. 

• Slika sporoča skrivnost. Skrivnost, ki si jo vsak posameznik interpretira na svoj 
način. So ukazovalne? So potrebne nežnosti? So potrebne intimnosti? So ranjene? 

• Čutiti ni nujno slaba stvar ... 

• Sporočiti bi hotel, da se neko občutenje, pogled na naravo in razumevanje lepega 
da lahko bolj kot z besedo, izraziti z risbo ali sliko. 

• Sporoča pa, da je potrebno v življenju graditi prave odnose. 

• Preko barv sporoča kontrast življenja. 

• Slika nima sporočila, lahko pa simbolika maka pove marsikaj, pa tudi izbor motiva 
lahko pove kaj o meni. 

• Slika odseva spontanost, s katero sem jo ustvarjala, in igrivost, ki me je vodila pri 
odkrivanju poti. Ta kreativni in spontani del ustvarjanja me poveže z vsakdanjostjo, 
saj lahko odločimo, da se prepustimo tej naši spontanosti in bolj pristno in naravno 
doživljamo. 

• Z izdelkom sem zadovoljna, predvsem zaradi notranjih sporočil, ki sem jih srečala 
pri ustvarjanju. 

 
Prepoznavanje sporočila ustvarjalca, kot vidimo, lahko preseneča, privede do novih 
spoznanj, vprašanj, postane izraz vrednot in počutja nezavednih vzgibov ali pa odsev želja. 
 
Ustvarjalec v likovno delo projicira svoje subjektivne vsebine. Svet v izdelku je tak kot ga 
vidi ustvarjalec in ne kot je v stvarnosti. Kdor pa sliko gleda si jo interpretira po svoje, 
glede na svoje projekcije sebe v to isto sliko. (Pečjak, 2006)  
 
 
5.3.4 Koda 2. reda – Deliti z drugimi  
 
Razlogi za ustvarjanje ne tičijo vedno v manifestaciji končnega izdelka. Ko ustvarjalec svoj 
likovni izdelek deli z drugimi, na ta način razkriva svoj jaz, svoje najbolj intimne plasti 
sebe. Z razkazovanjem lahko ogrozi svojo samopodobo, še posebej če je v procesu 
ustvarjanja šlo za zelo intimno komunikacijo s samim seboj. Nekateri udeleženci to tudi 
poudarijo: 
 

• Načeloma slik, ki ostanejo cele, ne kažem javnosti. Pokažem samo ljudem, ki mi 
nekaj pomenijo. 

• Svojih ustvarjanj ne kažem rada, če nisem resnično prepričana, da meni nekaj 
pomeni. 

• Ne bi jih kazala nikomur. 
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• Če je to samo nekakšno preverjanje idej oz. prelivanje idej na papir, je ta izdelek 
na vpogled absolutno samo meni. 

 
Mnogokrat pa nam ravno likovno ustvarjanje oz. likovni izdelek vtre pot, da vzpostavimo 
komunikacijo z drugimi na drugačen, simbolen način.  
 

• Rada bi pokazala sliko z zapisom še komu, vendar ne vem, če bi zmogli razumeti to 
sporočilo. 

• Pokazal bi jo tudi drugim. Hotel bi, da ob sliki vsak začuti po svoje ali morda 
podobno kot jaz sam. 

• Pokazala jo bom tudi drugim. Podarila jo bom. 
 
Glasbenik Boštjan (v Meden Klavora, 2008, str. 108 ) imenitno opiše, kako po njegovem 
mnenju poteka umetnikova komunikacija s sabo in drugimi. O umetnosti pove: 
 

»Predvsem ustvarjaš zaradi sebe. V fazi ustvarjanja nimajo poslušalci nikakršne 
vloge. A kaj se zgodi, ko je proces ustvarjanja končan? Vsak si želi pokazati lastne 
stvaritve. Če te želje ni, so razlogi za ustvarjanje drugje in ne v polju umetniške 
manifestacije. Postavljam se na stališče, da pomeni razkrivanje jaza skozi 
umetniško formo tudi razkrivanje lastne identitete. Če postavimo tezo, da pomeni 
za vsakega ustvarjalca stik z lastnim umetniškim delom tudi stik z lastno 
notranjostjo, pomeni glavni prikaz umetniške stvaritve privolitev v vpogled v naš 
jaz. Tako postane javnost le fizični reprezentant naše privolitve. Bistvo umetniške 
ustvarjalnosti je, da drugemu omogočiš doživeti njemu lastno stanje, zgodbo. 
Umetniški izdelek je le pripomoček za doživetje ali vživetje v lastno stanje, ki je 
drugačno od vsakdanjega.« 

 
Butina (1997a) vidi bistvo umetnikovega odziva v ustvarjalnem procesu, v katerem nastane 
umetnina in ne v umetnikovem proizvodu, likovni umetnini kot predmetu. Gre za zlitje 
materialnih zakonitosti z duhovnimi zakonitostmi ter zahtevami človeka v celoto umetniške 
forme, ki zadovoljuje, od potreb po intimni poetičnosti in lepoti do potreb po človečnosti 
prostora in predmetov vsakdanje rabe. Likovno ustvarjanje je individualno delo in izhaja 
iz ustvarjalčevega čustvenega in duhovnega odziva na življenje, iz sposobnosti imaginacije, 
sposobnosti izražanja in oblikovanje spoznanega ter zamišljenega. Umetnina je nosilec 
duhovnega sporočila umetnika. (Butina, 1997a)  
 
 
5.3.5 Koda 2. reda – Pripoved 
 

Rothko (2008) se sprašuje, kaj skuša slika povedati ali izraziti oz. kaj pomeni. Odgovor 
najde v motivu, ki pomeni namero (namera pa izvorno pomeni načrt) – vsebina ali namera 
je tisto, na kar umetnik meri s svojo sliko. Njegov namen na sliki pa je točka gledišča, okrog 
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katerega se zbirajo motiv oz. elementi slike kot bistveni del celote. Namera, vsebina slike, 
je slika sama in hkrati njena celotna sporočilnost.  
 
Z vprašanjem o tem, kaj pripoveduje slika, smo želeli še bolj na plano privesti vsebine 
intrapersonalne komunikacije, ki so se pri ustvarjalcih pojavljale med kreativnim procesom 
in jih likovni izdelek zrcali.  
 
Nekateri so se spraševali o naravi, lepoti, razpoloženju, družbi in odnosih v njej, drugi so 
se ukvarjali z vprašanji o likovnem tekstu.  
 
Odgovori: 
 

• Risba pripoveduje o trenutku, naravi in razpoloženju. 

• Slika pripoveduje o lepoti (notranji/zunanji), ki pa je izredno krhka … in ranljiva. 
– posebna. 

• Slika pripoveduje o tem, kako ko si želimo začrtati pot, se znajdemo in soočamo s 
stotimi vprašanji. 

• Sliko vidim kot vprašanje, česa so ustnice zmožne. So zmožne obsojati? Ljubiti? 
Hvaliti? Žaliti? So poštene? So pripadajoče? 

• Moja slika pripoveduje o pozitivnem pretoku energije. 

•  Rada imam simetrijo, kontrast, pravila zlatega reza, pravilo tretjin, točko kot 
glavni element v uporabi, geometrijske oblike. 

• Gre za vzorce, take in drugačne. Definirane linije, lahko oblike, ki se združujejo v 
nekakšne skupine. 

• Gre bolj za kombinacije in sestavljanje oblik.« 

•  Slika pripoveduje o tem, kako je potrebno vijugati skozi življenje in imeti prave 
odnose in slediti svoji poti. 

 
Likovna oblika nosi pomen pojma, ki pa ni nujno izrazljiv v besedah, morda je lahko 
izrazljiv samo v znakih likovnega jezika, zapiše Butina (1997b). »V likovnem izražanju se 
likovna misel prenese v zunanji svet, se oprime snovi in jo spremeni v novo možnost 
bivanja te snovi in misli, ki jo ta snov nosi.« (Butina, 1997b, str. 29) Likovniki na ta način 
spremenijo dele vidnega sveta v svojo doživljajsko resničnost, v kateri biva misel v 
ustrezno preoblikovani snovi. (Butina, 1997b)  
 
 
5.3.6 Koda 2. reda – Doživljanje 
 
Ustvarjalec podoživlja svet v sebi in okoli sebe na povsem svoj način, ki ga podaja v 
umetnini. Tako se vidna stvar spremeni v doživljeno. (Trstenjak, 1981) 
 
Na svojskost podoživljanja sveta v in okoli sebe kažejo odgovori: 
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• Moje doživljanje se kaže v izdelku predvsem v tem, kako posrečeno se prepletajo, 
dopolnjujejo in v celoti sodelujejo temne in osvetljene ploskve ter vmesna nevtralna 
področja, ki skupaj z obliko ustvarjajo ta motiv. 

• Moje doživljanje se kaže v izdelku, ker ima enostavne linije in valove. Pri tem lahko 
zgleda kaotično, a razdeljeno je v različne sklope, in sicer vsaka barva zaobjema 
en sklop kreativnega dogajanja. 

• Mislim, da me najbolj definira v vsem tem kontrast črno-belo ali belo-črno. Včasih 
še kakšna sivina vmes. 

• Moje doživljanje se kaže kot estetski izdelek, ki ga lahko podarim. 

• Mogoče v nagajivosti ustnic? 

• V svetlem, mehkem barvnem tonu/oz. v izboru takšnih barv. 

• Namerno sem želela preizkusiti kombinacije vzorcev, ki so se mi pojavile v mislih. 

• V sliki se kaže moje doživljanje v tem, da je motor simbol poti, da je vedno v življenju 
potrebno naprej, ne glede na padce, ki jih doživljaš na poti. 

 
 
5.3.7 Koda 2. reda – Likovno izražanje 
 
Z vprašanjem, ali in zakaj se udeleženi radi likovno izrazijo, smo le delno dobili odgovore, 
ki smo jih pričakovali. Mnogokrat so bili udeleženci v odgovorih kratki in jedrnati: 
 

• Likovno se rad izrazim, zato ker mi predstavlja ustvarjalni izziv in težnjo videti 
stvari drugače in lepše. 

• Včasih sem precej več risala in čečkala. 

• Ne več. 

• Preusmerila sem se v fotografijo. 

• Risanje je izražanje čustev. Čustva se pokažejo na papirju. V tistih trenutkih zbežiš 
od vsakdanjega in si ustvariš iluzijo sreče, ljubezni. Super je! 

• Preko likovnih izdelkov se ne izražam. 

• Da! Rada se likovno izražam, še posebno z barvanjem. 

• Rada, a veliko premalokrat. Ustvarjanje me bogati in mi ponuja zadovoljstvo. 
 
Za Maslowa (v Pečjak, 1987) je ena od značilnosti samoaktualiziranih ljudi večja 
ustvarjalnost, ki jo poimenuje »naivna ustvarjalnost«. Takšna ustvarjalnost je spontana in 
spominja na impresionističen pogled na svet. Ti ljudje na svet gledajo na povsem svež 
način, kar jim omogoča, da se uspešno upirajo konformizmu in negativnim vidikom 
socializacije. Maslow tem ljudem dodeli značilnosti: zanimanje za spoznavanje, lepoto in 
samega sebe, spontanost, neodvisnost, intimnost z nekaterimi ljudmi, demokratične 
vrednote, smisel za humor, nekonformizem, prijaznost in identifikacijo s človeštvom. Za 
humanističe psihologe ustvarjalnost ni samo spreminjanje sveta, temveč tudi spreminjanje 
in razvijanje sebe.  
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5.4 Pomen likovne tehnike 
 
V sledečih izjavah razberemo kaj so z uporabljeno tehniko ustvarjalci želeli doseči, kaj jim 
je všeč, v izboru katere tehnike se počutijo bolj doma in kako se skoznjo kaže likovni 
doživljaj: 
 

• (Odgovor se navezuje na vprašanje kako se doživljanje kaže v izdelku) V svetlem, 
mehkem barvnem tonu/oz. v izboru takšnih barv. (Uporabljena tehnika – vodni 
flomastri)  

• Moje doživljanje se kaže v izdelku, ker ima enostavne linije in valove. Pri tem lahko 
zgleda kaotično, a razdeljeno je v različne sklope, in sicer vsaka barva zaobjema 
en sklop kreativnega dogajanja. (Uporabljena tehnika – flomastri)  

 
Uporaba flomastrov je priročna in omogoča veliko različnih tehnik risanja. S finimi 
konicami lahko dosežemo natančne skice, z zaobljenimi konicami pa lažje barvamo 
ploskve. S flomastri s konico v obliki čopiča in uporabo vode linije mehčamo, da nastanejo 
akvarelni tehniki podobni izdelki.  
 

• Nisem ravno navdušena nad risanjem v barvah, raje se držim kar svinčnika ali 

črnega kemika. To mi je najboljše. (Uporabljena tehnika – kemik, flomaster) 
 
Kemični svinčnik nudi veliko zanimivih risarskih možnosti. Ker kemik pušča tanke in 
enakomerne sledi, je idealen za natančne skice in risbe. Z njim lahko ustvarjamo tudi 
najrazličnejše šrafure. Uporaba črnega kemika pa dela risbo še bolj kontrastno.  
 

• Vedno rišem s svinčnikom ali ogljem in zato so slike vedno črno/bele. Med drugim 
sem tudi barvno slep in da doživiš in začutiš sliko, ne rabiš barv. Vsaj takšno je 
moje mnenje. (Uporabljena tehnika – svinčnik)  

 
Podobno funkcijo kot kemik ima tudi svinčnik, ki dodatno ponudi možnost doseganja 
različnih nežnih tonskih stopenj. Delo s svinčnikom je hvaležnejše od uporabe kemičnega 
svinčnika ali flomastrov, saj dopušča »delanje napak«. Z uporabo kemika in flomastrov 
mora ustvarjalec veliko samozavestneje vstopiti v prazen prostor na listu papirja.  
 

• S kontrastom med temnimi in svetlejšimi ploskvami sem hotel ponazoriti 
dramatičnost in skrivnostnost ter vtis globine. (Uporabljena tehnika – oglje)  

 
Delo z ogljem učinkuje, v primerjavi s svinčnikom, bolj slikovito. Zanj so značilni večji 
kontrasti. Prehodi med linijami so bolj zabrisani. Na ta način lahko dosežemo fine nianse, 
meglenost in boljši učinek senčenja.   
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• Med ustvarjanjem sem se počutila sicer lepo, ker nisem likovni tip, nisem vedela 
kako začeti, vendar sem s pomočjo slike uspela prerisati. (Uporabljena tehnika – 
barvni svinčniki)  

 
Tu so še barvice, ki risbo poživijo zaradi pahljače najrazličnejših barvnih odtenkov, ki jo 
ponujajo. Barvni svinčniki so varen izrazni način, so dostopni in primerni za široko 
uporabo. 
 

• (Med ustvarjanjem sem se večinoma počutila enako.) Mogoče bolj uživam med 
barvanjem. Čutim, kakor bi mi energija odtekala iz telesa. (Uporabljena tehnika – 
akril)  

 
Akril spada pod slikarsko tehniko, ki ponuja veliko možnosti izražanja in 
eksperimentiranja. Z akrili lahko dosegamo ostre, ravne in povezane linije in ploskve v 
močnih barvah.  
 
Vsako likovno delo, neglede na to, ali je to izdelek otroka ali odraslega, nosi v sebi poleg 
očitnega pomena tudi simbolni pomen, ki pa nepoučenemu opazovalcu največkrat ostaja 
prikrit. Elementi, kot so izbira in uporaba barv, oblika črt in likov, uporaba izrazne 
površine, razmerja in velikosti podob, posebnosti likovnega izražanja, simboli in ne 
nazadnje tudi sama izbira teme, nam lahko povedo zelo veliko o človeku samem, o 
njegovem razpoloženju v času nastajanja likovnega izdelka ter o njegovem dojemanju in 
odnosu do sebe, družbe in narave. (Verhovnik Marivšek, 2001) V črto, barvo in volumen 
(likovni tekst) ustvarjalec namreč vnaša sebe. Kakšno ustvarjalno tehniko bo pri tem 
uporabil pa je odvisno od izbora motiva (portret, akt, krajina, tihožitje …). Motiv pogojuje 
tehniko. Izbor likovne tehnike je zato močno povezano z naravo ustvarjalčeve osebnosti. 
Poslušati sebe in iskati svoj izrazni način omogoči, da se likovna misel kar najbolje 
preoblikuje v dovolj zgovorno likovno delo, ki odseva ustvarjalčevo edinstvenost.  
 
Likovno delo postane izraz človeka in s tem vseh elementov, ki ustvarjajo njegovo človeško 
in umetnostno osebnost, ki se kaže v originalni likovni govorici, s katero ustvarjalec govori 
na način, kakor ni nihče govoril pred njim. Individualnost likovne govorice ustvarjalca pa 
se razodeva v stilum, tj. ustvarjanju likovnega dela z različnimi likovnimi značaji. (Peić, 
1972) »Le style c'est l'homme« je zapisal francoski mislec Buffon kar v prevodu pomeni: 
»Človek je stil«.  
 
Ustvarjalec išče prevod interpretacije zunanjega sveta v likovni jezik, to pomeni, da išče 
miselne in materialne analogije in metafore, ustvarja ustrezne likovne znake in simbole, ki 
so sposobni nositi duhovno vsebino. Na ta način ustvarja nov svet, zgrajen po njegovih 
potrebah in zakonitostih, ob katerih se dobro počuti. (Butina, 1997a) Likovna tehnika ima 
za ustvarjalca zato svoj pomen, saj se mora ideja ukloniti potrebam in zahtevam materiala, 
kot pravi Shahn (v Butina, 1997b), in še doda, da slikar pred praznim platnom mora misliti 
v terminih barv. Kdor je še začetnik v uporabi barv, je to zanj lahko zelo težko opravilo, 
ker še ni vzpostavil popolnega odnosa z materialom in ne ve kaj more in česa ne more 
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narediti. (Butina, 1997b) Za priklic podob je zato potrebno nekaj izkušenj z materialom in 
tehniko, da je končni rezultat kar se da zadovoljujoč.  
 
 

6 RAZPRAVA 
 

6.1 Odgovori na raziskovalna vprašanja  
 
A Kaj ustvarjalca spodbudi, da se likovno izrazi?  
 
Glede na naša teoretična spoznanja, je odgovor na raziskovalno vprašanje večznačen, ker 
vpleta različna področja človekovega delovanja. Že hitro pa smo zaslutili, da je pri tem 
odločilna človekova osebnost. Silnice, ki delujejo v nas in izven nas ter usmerjajo naše 
obnašanje, imenujemo motivacija. Na nas vplivajo, nas potiskajo in privlačijo različni 
motivi, tj. vse, kar nam daje vzgon, energijo in nas usmerja k enim objektom bolj kot 
drugim. Motivacijski dejavniki so lahko različne potrebe in nagoni ali pa vrednote, ideali 
in cilji. Brž ko se v človeku pojavi neka potreba, pomeni, da v njegovem organizmu ni 
pravega ravnovesja. Z zadovoljenimi nižjimi potrebami se pojavijo višje potrebe – težnja 
po osebnostni rasti in samoaktualizaciji, kjer se tudi skriva odgovor na naše raziskovalno 
vprašanje. Eden od vzgibov, ki človeku omogoči, da se likovno izrazi, tiči v zadovoljevanju 
psiholoških potreb kot na primer, potreba po spoznavanju (raziskovanju): »Likovno se rad 
izrazim zato, ker mi predstavlja ustvarjalni izziv in težnjo videti stvari drugače in lepše.« 
Lahko pa se potreba po spoznavanju in raziskovanju notranjih vprašanj porodi tudi med 
ustvarjalnim procesom »Počasi sem se prepustila procesu ustvarjanja in občutila sem kako 
me vsak nov odtis na sliki približa globljemu razmišljanju. Spraševala sem se kaj 
pravzaprav so pričakovanja? Ali se je pomembno predati stvarem ne da bi se obremenjevali 
z lastnimi pričakovanji in s tem kar drugi želijo od nas.« Z likovnim ustvarjanjem 
zadovoljimo tudi potrebo po lepoti in harmoniji: »Med potekom in nastajanjem risbe – slike 
pa so se mi misli osredotočile na posamezne elemente, kot so: prava razmerja, proporci, 
skladnost oblik in ploskev z namenom, da bi zadostil notranji nuji izraziti in doživeti lepo, 
estetsko, prijetno.« Človeka v likovno izražanje lahko povleče tudi potreba po delu in 
ustvarjanju ali pa potreba po samouresničevanju in uveljavljanju. Med drugim se likovno 
ljudje izrazimo tudi zato, da lahko spregovorimo v drugačni simbolni obliki. Čustva in 
svoje notranje vsebine (intrapersonalno komuniciranje) je namreč večkrat lažje izraziti 
posredno, v likovnem izdelku, kakor pa neposredno v neki življenjski situaciji. Še posebno 
to velja ob pojavu konflikta med obstoječimi kulturnimi normami in individualnimi 
potrebami posameznika. Z likovnim delom oseba tako izrazi, kar se v takšnem konfliktu 
nabira. Neskladja med človekovim notranjim in zunanjim svetom privedejo do stiske, ki 
zahteva razrešitev in postane možen izvir umetnosti. Likovni izraz pa spodbudi tudi 
doživljaj, še posebej intenzivni doživljaj, ki po Rusu (1993) temeljito vznemiri, pretrese in 
prebudi valove človekove biti.  
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Ustvarjalec se likovno izrazi iz stiske, ki se dogodi ob trčenju različnosti svojega notranjega 
in zunanjega sveta; likovno ustvarjalec izrazi intenzivni in vsakdanji doživljaj; v samem 
bistvu pa ga k likovnemu izrazu ženejo, privlačijo in usmerjajo potrebe višjega reda.  
 
Butina (1995) umetnino oz. sliko opiše kot zgostitev človekovih potreb, da intenzivno 
doživi svet v sebi in sebe v svetu. 
 
 
B Kako se ustvarjalec pogovarja s sabo pred, med in po ustvarjalnem procesu?  
 
Poglavitna faza ustvarjanja je rojstvo ideje. Ideja se rodi, ko ustvarjalec s stapljanjem 
čustev, verovanj, vrednot itd. opazuje in proučuje svet okoli sebe. Vse, kar v okolju opazuje 
in pomembnega doživlja, postane njegovo gradivo za ustvarjanje. Sprožilec ustvarjalnega 
procesa tako lahko postane: prijateljstvo, vtis iz narave, travma, želja, doživetje … Preden 
pa ustvarjalca pogoltne ustvarjalni tok, lahko občuti nekoliko nemira oz. funkcionalnega 
stresa (rečemo mu tudi pozitivni stres oz. eustres). Ko začetna ustvarjalna stiska mine, 
nastopi stanje ustvarjalnosti. Svojo idejo ustvarjalec izpolnjuje tako, da izbira takšna 
likovno izrazna sredstva (črta, barva, pika, oblika, svetlo-temno, površina, barva), motiv, 
tehniko, material, ki najbolj odražajo njegovo počutje, doživljanje, čutenje in razumevanje 
sveta. V likovni izdelek vnaša sebe – svoj razum, misli in emocije. Svet v likovnem delu 
prikaže tako kot ga sam doživlja in ne takšnega kakršen je v stvarnosti. Ustvarjalec, sprva 
varno potopljen v svoj notranji svet ustvarjanja, postane ob zaključku razsodnik svoje 
likovne izkušnje, ki se zrcali v izdelku (metapozicija). Njegov notranji govor je lahko poln 
sodb o sebi. Stik z likovnim izdelkom postane stik s sabo. Ob tem pa lahko doživi tudi 
katarzo in občutek sproščenosti. Z manifestacijo likovnega izdelka lahko avtor privoli v 
vpogled v svoj jaz in na ta način še interpersonalno komunicira. Če te želje ni, pa so razlogi 
ustvarjanja drugje. V takem primeru tiči bistvo v ustvarjalnem procesu in ne v izdelku, v 
intrapersonalni komunikaciji in ne v manifestaciji.  
 
Pred ustvarjanjem se ustvarjalec s sabo pogovarja o ideji in jo na podlagi svojih čustev, 
doživljanja in opazovanja išče okrog sebe in v sebi. Ob tem se lahko sooča z občutki nemira 
in se sprašuje, kako bi idejo ali misel likovno izpeljal in izrazil. 
 
Med ustvarjanjem se ustvarjalec srečuje z najrazličnejšimi notranjimi sporočili, rešuje 
vprašanja likovne izvedbe, se sprašuje o počutju in glede na notranji narek izbira ustrezna 
likovna izrazna sredstva, ki mu omogočijo, da likovno govori.  
 
Po ustvarjanju ustvarjalec ocenjuje ustvarjalni proces in opazuje občutke, ki se mu zgodijo 
ko delo zaključi. Govori si, kaj bi lahko naredil bolje in lepše, s čim je zadovoljen, če in 
komu bi izdelek pokazal.  
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C Kaj ustvarjalcu pomeni izbor likovne tehnike?  
 
Sodelujoči ustvarjalci so, glede na izkušnje in spretnosti z rokovanjem z materialom, 
izbirali takšne tehnike ustvarjanja, ki so jim najbolj omogočile pretvorbo vtisov iz 
zunanjega in notranjega sveta v likovni izdelek. Izbor likovne tehnike ustvarjalcu pogojuje 
tudi izbran motiv, vse skupaj pa je tesno povezano z naravo ustvarjalčeve osebnosti. 
Njegova individualnost se namreč kaže v edinstveni likovni govorici, s katero ustvarjalec 
govori na način kakor pred njim ni še nihče. Originalnost likovne govorice pa se razodeva 
v ustvarjalčevem stilu. Na ta način ustvarja nov svet, v katerem se dobro počuti, saj temelji 
na njegovih potrebah. Likovna tehnika zato ustvarjalcu pomeni iskanje prevoda 
interpretacije zunanjega sveta, idej, misli in notranjega govora v likovni jezik.  
 
 

6.2 Dodatna spoznanja 
 
V različni literaturi je moč najti mnogo zanimivih predlogov in misli v zvezi s tem, kako 
likovno izražanje pozitivno vpliva na človekovo osebnost (voljo, razum, doživljanje, 
čustva, potrebo po lepem, ustvarjalnost itd.): 
 

• Umetnost nas uči novih načinov gledanja in dojemanja stvarnosti.  

• Umetnost nas nauči, kako zaznavati lepo, pristno, enkratno.  

• Likovno ustvarjanje upošteva individualne potrebe ustvarjalca.  

• Likovno izražanje omogoča izraziti stvarnost, občutenje, čustvo v drugi simbolni 
obliki (z risbo, barvno sliko, skulpturo, figuro, formo).  

• Likovno izražanje omogoča izraziti občutja, stališča, vrednote.  

• Likovno izražanje omogoča skladno delovanje čustev in razuma in povezuje 
osebnost v organizirano celoto (enovitost notranjega sozvočja telesa, duše in duha).  

• Z likovnim izražanjem razvijamo voljo, željo, da se samostojno in svobodno 
odločamo (s črto, barvo, motivom, formatom, tehniko, sporočilom …).  

• V likovni izdelek odložiti doživljajsko stisko. 
 
Vloga pomoči z umetnostjo bi ob tem lahko bila:  
 

• Ustvarjati pogoje, da se posameznik kar najbolje razvija in uporabi svoje 
sposobnosti. 

• Skozi likovno ustvarjanje spodbuditi mišljenje, ki se v ožjem smislu nanaša na 
razreševanje težav, ovir s simboličnimi sredstvi. 

• Pokazati, razložiti, omogočiti, ustvariti pogoje (prostor, čas, sredstva – material), 
kjer posameznik lahko izrazi svoje stališče, prepričanja, vedenje, emocije – afekte 
v drugačni simbolni obliki kot sta govorjenje in pisna beseda, to je z risbo, sliko pa 
tudi skulpturo.  

• Prek likovnega ustvarjanja pomagati osebi, da se sama sooči z bolečino, obupom, 
jezo in podobnimi čustvi, ne pa da ji ponujamo prazno tolažbo. 
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• Vzpodbujati takšno intrapersonalno komunikacijo (miselno abstraktno, 
organizirano iz izbranih elementov vizualnega prostora), ki bo omogočila 
predstavitev človeka, družbe in narave na edinstven samosvoj način, prek likovnega 
izražanja.  

 
 

6.3 Sklep 
 
Rezultati naše študije kažejo, da se misli in občutki podobno intenzivno javljajo tudi pri 
ljudeh, ki se z umetnostjo ne ukvarjajo poklicno. Drži tudi domneva, da likovno ustvarjanje 
poteka ob spremljavi bolj ali manj intenzivne intrapersonalne komunikacije. Da bi lahko 
osvetlili področje intrapersonalne komunikacije in likovnega izražanja, se nam je na 
začetku raziskovalnega dela pojavljala vrsta zanimivih vprašanj. Za namen raziskave pa 
smo se omejili in izbrali tri. Raziskovalno vprašanje, kaj je tisto, kar človeku omogoči, da 
se likovno izrazi, smo razvejali še na vprašanje o tem, kako se ustvarjalec pogovarja pred, 
med in po ustvarjalnem procesu, ter kaj mu pomeni izbor likovne tehnike. Pridobljeni 
odgovori so zadovoljujoči, vendar bi, zaradi obširnosti teme in slabo raziskanega področja 
intrapersonalne komunikacije, lahko odgovore še dograjevali. Za likovnim delom so 
namreč zamaskirani človekovi najgloblji občutki, zato je težko povsem natančno določiti 
metode in instrumente, s katerimi bi lahko prodrli v te skrite plati človekovega doživljanja 
ter povsem razumeli, kako poteka njegova intrapersonalna komunikacija. V literaturi 
zasledimo, da je za razlago umetniškega ustvarjanja in psihologijo ustvarjalnega procesa 
najbližji pristop uporaba obširnega gradiva, kjer umetniki sami govorijo o sebi. Z anketnim 
vprašalnikom smo tako udeležence raziskave izzvali, da so spregovorili o sebi in svojem 
notranjem dogajanju, nismo pa s tem pridobili vseh želenih informacij. Teorija nam je bila 
zato v veliko pomoč pri izčiščevanju odgovorov na raziskovalna vprašanja. Morda bi bilo 
raziskavo smiselno poglobiti z več vprašanji ali pa z intervjujem, kjer bi lahko prišli do bolj 
obširnih odgovorov. Vseeno pa se nam zdi ubran način pridobivanja informaciji dober, saj 
je bil kar se da nesugestibilen. Menimo, da smo v delu orisali tiste pojme, ki so v najbolj 
tesni povezavi z obravnavano tematiko in s pomočjo odgovorov na vprašanja naših 
udeležencev tako pokazali na povezavo med intrapersonalno komunikacijo in likovnim 
izražanjem. To je bil tudi namen našega dela namreč – povezati teoretična spoznanja z 
empiričnimi izsledki. Delo bi lahko razširili še na področje razvoja otrok in mladostnikov. 
V obdobju odraščanja se namreč otroci in mladostniki mnogokrat soočajo z bio-
psihosocialnimi napetostmi, s katerimi se bolj ali manj uspešno spopadajo. Menimo, da se 
lahko mnogo od teh razvojno pogojenih stisk in napetosti ugodno, katarzično, razreši prek 
intrapersonalne komunikacije, ki se vzpostavi in vzdržuje med ustvarjalnim procesom tj. 
pri likovnih, kiparskih in drugih umetniških dejavnostih. V dodatni študiji bi lahko 
raziskovali metode, s pomočjo katerih bi otroke navajali, da bi postajali vse bolj samostojni 
in bi se učili prehajati prek zunanje, sekundarne, ekstrinsične motivacije k notranji, 
primarni, intrinzični. S pomočjo umetnosti, bi jih tako vzpodbujali k intrapersonalnemu 
komuniciranju, da bi bolje ozaveščali lastna doživetja in stiske ter ponotranjili težnjo, željo 
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po samostojnem in kontinuiranem estetskem izražanju ter ob tem zbujali še težnjo po 
doživljanju in ustvarjanju lepega. 
 
 

IV ZAKLJUČNA MISEL 
 
Dobro je poslušati svoj samogovor neglede na to ali je pozitiven ali negativen. Negativen 
samogovor izčrpava osebno energijo in motivacijo, medtem ko pozitiven dialog s samim 
sabo opremi osebnost z boljšim samospoštovanjem in boljšim dojemanjem lastnega jaza. 
Znano je, da z vajami pozitivnega razmišljanja sčasoma vplivamo na možganske strukture 
tako, da se bolj optimistično življenjsko naravnamo. Ozaveščanje in poslušanje svoje 
intrapersonalne komunikacije pomaga spreminjati način razmišljanja tako, da že v osnovi 
eliminiramo misli, ki inhibirajo, nas delajo zaskrbljene in nas odvračajo od nujnih in 
koristnih aktivnosti. Poleg drugih metod (vizualizacija, avtogeni trening, čuječnost itd.) je 
likovno izražanje blagodejen način stika s svojim notranjim svetom. S pogosto skrbjo za 
svoj notranji svet pa postajamo bolj močni, uravnoteženi in manj obremenjeni z 
nepomembnimi podrobnostmi.  
 
S to raziskavo smo delno osvetlili to, še dokaj neraziskano, skrivnostno področje človekove 
narave in pokazali, da je intrapersonalna komunikacija pogoj, da se človek likovno in tudi 
drugače izrazi in da tudi sam ustvarjalni proces in končni izdelek ali umetnina povratno 
bogatita in poglabljata intrapersonalno komunikacijo.  
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I 

 

PRILOGI 
 

Primer odgovorov na anketni vprašalnik 
 
Oseba 4 
Naslov izdelka: POT 
 

 
 
 
PRED USTVARJANJEM 
 
+ Kje si dobil_a oz. iskal_a idejo za narisano?  
Med sprehodom v naravi. 
 
 
MED USTVARJANJEM 
 
+ Opiši, kako si se počutil_a med ustvarjanjem.  
Nekoliko sem bil vznemirjen – v pozitivnem stresu – ustvarjalni nemir.  
 
+ Opiši, o čem si razmišljal_a med ustvarjanjem.  
O svetlobi in senci, obliki, masi, proporcu. 
 
+ Si barve izbiral/a naključno? Če ne, zakaj si izbral_a prav te barve?  
S kontrastom med temnimi in svetlejšimi ploskvami sem hotel ponazoriti dramatičnost in 
skrivnostnost ter vtis globine. 



 

II 

 

+ Si se med ustvarjanjem ves čas počutil_a enako? Opiši.  
• V začetku sem bil nekoliko bolj vznemirjen, v pozitivnem stresu, kaj se bo zgodilo.  

• Med potekom in nastajanjem risbe – slike pa so se mi misli osredotočile na 
posamezne elemente, kot so: prava razmerja, proporci, skladnost oblik in ploskev z 
namenom, da bi zadostil notranji nuji izraziti in doživeti LEPO, estetsko, prijetno. 

• Ko sem uredil še nekatere podrobnosti in risbo zaključil, sem se počutil nekako 
katarzično, pomirjen, z občutkom, da je nastalo nekaj, kar je samo moje, 
neponovljivo in v veliki meri zadovoljuje moja estetska merila. 

 
 
PO USTVARJANJU 
 
+ Opiši, kako si se počutil_a, ko si zaključil_a svoje delo.  
Bolj pomirjen in zadovoljen. 
 
+ Si s svojim izdelkom zadovolj(e)n_a?  Kaj ti slika sporoča? Bi jo pokazal_a še komu? 
Če ja, kaj bi na ta način želel_a sporočiti?  
Z izdelkom sem kar zadovoljen. Slika mi sporoča, da je mogoče naravo prikazat drugače 
kot s fotografijo, pomembna je atmosfera, vzdušje in mogoče občutje skrivnostnosti. 
Pokazal bi jo tudi drugim. Hotel bi, da ob sliki vsak začuti po svoje ali morda podobno kot 
jaz sam. Sporočiti bi hotel, da se neko občutenje, pogled na naravo in razumevanje lepega, 
da lahko bolj kot z besedo, izraziti z risbo ali s sliko. 
 
+ O čem pripoveduje tvoja slika/risba?   
Risba pripoveduje o trenutku, naravi in razpoloženju.  
 
+ Kako se tvoje doživljanje kaže v izdelku?  
Moje doživljanje se kaže v izdelku predvsem v tem, kako posrečeno se prepletajo, 
dopolnjujejo in v celoti sodelujejo temne in osvetljene ploskve ter vmesna nevtralna 
področja, ki skupaj z obliko ustvarjajo ta motiv. 
 
+ Ali se tudi sicer rad_a likovno izražaš? Zakaj? 
Likovno se rad izrazim zato, ker mi predstavlja ustvarjalni izziv in težnjo videti stvari 
drugače in lepše. 
  



 

III 

 

Skupna tabela odgovorov (kod 1. reda), kod 2. reda in kategorij 
 
ODGOVORI NA 

VPRAŠANJA (KODE 1. 
REDA) 

KODE 2. REDA KATEGORIJE 

• Med brskanjem za 
različnimi vzorci na 
spletu. 

• Izlet z motorjem. 

• Ideja navadno pade 
med zaprtjem očmi in 
s svinčnikom v roki. 

• Med sprehodom v 
naravi. 

• Idejo za narisano sem 
dobila v vrtcu. 

• Idejo sem dobila v 
naravi, v svojem vrtu, 
vendar sem o tem že 
prej razmišljala. 

• Odločila sem se, da 
zarišem pot, ki ni 
striktno definirana, in 
da se predam toku 
ustvarjanja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRED 
USTVARJANJEM 

• Zanimivo. 

• Morala sem se 
privaditi na svinčnik. 

• Občutek kar dober« 

• Na začetku nekoliko 
nemirna. 

• Bolj sem risala, bolj 
sproščena sem bila. 

• Med ustvarjanjem sem 
se počutila sicer lepo. 

• Risanje sprosti dušo in 
telo in dovoli, da misli 
utečejo kamor čez dan 
ne; zato se počutim 
srečen, nasmejan ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POČUTJE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MED 
USTVARJANJEM 

 
 
 
 
 
 
 



 

IV 

 

• Notranje zadovoljstvo 
se veča in vrhunec 
dosežeš, ko se pod 
sliko podpišeš 

• V začetku sem bil 
nekoliko bolj 
vznemirjen, v 
pozitivnem stresu, kaj 
se bo zgodilo.  

• Med potekom in 
nastajanjem 
risbe/slike pa so se mi 
misli osredotočile na 
posamezne elemente, 
kot so: prava 
razmerja, proporci, 
skladnost oblik in 
ploskev z namenom, 
da bi zadostil notranji 
nuji izraziti in doživeti 
lepo, estetsko, 
prijetno. 

• Ko sem uredil še 
nekatere podrobnosti 
in risbo zaključil, sem 
se počutil nekako 
katarzično, pomirjen, z 
občutkom, da je 
nastalo nekaj, kar je 
samo moje, 
neponovljivo in v 
veliki meri zadovoljuje 
moja estetska merila. 

•  Med ustvarjanjem 
sem se počutila polna 
energije. 

• Med ustvarjanjem sem 
se večinoma počutila 
enako. Mogoče bolj 
uživam med 
barvanjem. 

• Med ustvarjanjem sem 
se počutila prijetno in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POČUTJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MED 
USTVARJANJEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V 

 

sproščeno, čeprav sem 
bila malo pod 
pritiskom. 

• Najprej sem čutila 
zgoraj omenjeno 
napetost, potem pa 
olajšanje, ker sem z 
delom končala in je 
nastala sprejemljiva 
slika. Na splošno me 
je risanje pomirilo, 
tako da sem čutila 
neko zadovoljstvo v 
sebi, ko sem končala. 

• Spontano, želela sem 
edino ustvarjati. 
Prepustila sem sebi 
možnost se presenetiti 
v kreativnem procesu. 

• Med ustvarjanjem sem 
se počutila najprej 
bolj odtujeno. Nisem 
imela jasne misli, kaj 
bom pravzaprav 
ustvarjala. Počasi sem 
se prepustila procesu 
ustvarjanja in občutila 
sem, kako me vsak nov 
odtis na sliki približa 
globljemu 
razmišljanju. 
Spraševala sem se, kaj 
pravzaprav so 
pričakovanja? Ali je 
pomembno se predati 
stvarem, ne da bi se 
obremenjevali z 
lastnimi pričakovanji 
in s tem, kar drugi 
želijo od nas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POČUTJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MED 
USTVARJANJEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bo risba kar se le da 
simetrična? 

 
RAZMIŠLJANJE 

 



 

VI 

 

• Bom znala sploh še 
risat? 

• Kakšne bodo črte? 
Ravne, tresoče? 

• Ali bo slika sploh 
podobna čemu? 

• V tem času sem 
razmišljala med 
povezavo adrenalin in 
jaz ter odnos med 
dvema osebama. 

• O sliki, o motivu, ki 
nastaja in o 
resničnosti te slike. 

• O svetlobi in senci, 
obliki, masi, proporcu. 

• Imam zelo hiter tok 
misli, zato si misli 
težko zapomnim. 

• Razmišljala sem 
predvsem o tem, kako 
bom sliko narisala. Pa 
tudi o sami lepoti 
motiva in njegovi 
simboliki. 

• Razmišljala, katero 
pot si želim začrtati 
oziroma narisati. 
Spraševala sem se: 
Kam želim, da me 
pravzaprav vodi ta 
pot? Kaj lahko 
pričakujem od 
zarisane poti? Pri tem 
sem se spraševala, ali 
je pot zarisana 
spontano, kot tokovi 
vode, ki se pretakajo. 
Spraševala sem se: Ali 
se dež sprašuje, zakaj 
pravzaprav napaja 
zemljo?' Prav taki so 
občutki in čustva, ki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZMIŠLJANJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MED 
USTVARJANJEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII 

 

jih v sebi doživljamo. 
Pojavijo se spontano, 
naravno kot dež, 
sonce, megla. 
Prepustiti se tem 
občutkom pomeni 
sprejeti naravno pot 
svojega obstajanja. Ali 
začrtati pot pomeni se 
predati naključju 
dogajanja in se 
enostavno prepustiti 
temu, kar nam je 
zabeleženo in zarisano 
nekje višje? Pot sem 
sama začrtala? Ali 
sem enostavno sledila 
svojim notranjim 
vzgibom, ki mi želijo 
nezavestno sporočiti 
kaj globljega? 

• Med potekom in 
nastajanjem 
risbe/slike pa so se mi 
misli osredotočile na 
posamezne elemente, 
kot so: prava 
razmerja, proporci, 
skladnost oblik in 
ploskev z namenom, 
da bi zadostil notranji 
nuji izraziti in doživeti 
lepo, estetsko, 
prijetno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZMIŠLJANJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MED 
USTVARJANJEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nisem ravno 
navdušena nad 
risanjem v barvah, 
raje se držim kar 
svinčnika ali črnega 
kemika. To mi je 
najboljše. 

 
 
 
 
 

BARVE 
 
 
 



 

VIII 

 

• Barve sem izbirala na 
podlagi tega, kakšen 
odnos imam z osebo. 

• Vedno rišem s 
svinčnikom ali ogljem 
in zato so slike vedno 
črno/bele. 

• Sem tudi barvno slep, 
in da doživiš in začutiš 
sliko, ne rabiš barv. 

• S kontrastom med 
temnimi in svetlejšimi 
ploskvami sem hotel 
ponazoriti 
dramatičnost in 
skrivnostnost ter vtis 
globine. 

• Teh barv nisem 
izbrala naključno. 
Izbrala sem jih po tem, 
kako sem se počutila. 
Obvezno sem hotela 
rjavo, nato pa dodala 
še toplo rdečo, 
oranžno in rumeno. 

• Ne, barve sem izbirala 
sama. […]ker je rdeča 
barva ena mojih 
najljubših. 

• Barve sem izbrala 
naključno, medtem ko 
sem jih izbirala, sem 
jih povezala z naravo. 
Modro z vodo, zeleno 
z rastlinami, rumeno s 
sončno toploto, rdečo 
z ognjem, itd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MED 
USTVARJANJEM 

• Še kar v redu.  

• Občutek, kot da 
slika/skica ni 
dokončana. 

 
 
 

POČUTJE 
 
 

 
 
 

PO USTVARJANJU 
 
 



 

IX 

 

• Lahko bi še kaj 
spremenila, dodala, 
odvzela, poudarila … 

• Po ustvarjanju sem se 
počutila navdihnjeno, 
sproščeno, upanja 
polno. 

• Zadovoljen, da je slika 
približek moje zamisli 
in mojih misli. 

• Bolj pomirjen in 
zadovoljen. 

• Počutil sem se nekako 
katarzično, pomirjen, z 
občutkom, da je 
nastalo nekaj, kar je 
samo moje, 
neponovljivo in v 
veliki meri zadovoljuje 
moja estetska merila. 

• Zadovoljno, sproščeno 
in pomirjeno. 

• Počutila sem se polno 
novih idej in da sem 
med risanjem spoznala 
dele sebe, na katere se 
pri vsakdanjem 
življenju ne posvetim, 
ki pa bi mi koristile pri 
boljšem sprejemanju 
težav in da bi na stvari 
pogledala na 
drugačen način. 
Verjetno bolj 
spontano, svobodno in 
naravno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POČUTJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO USTVARJANJU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nikoli nisem povsem 
zadovoljna s svojim 
izdelkom. 

• Slika mi je všeč, lahko 
bi bila boljša. 

 
 
 

ZADOVOLJSTVO 
 
 



 

X 

 

• Nobena moja slika ni 
dovolj dobra zame, 
lahko bi bila še lepša, 
boljša, zato tudi 
večina mojih slik 
konča v smeteh. 

• Z izdelkom sem kar 
zadovoljen. 

• Da, z izdelkom sem 
zadovoljna. Mogoče bi 
lahko barve drugače 
kombinirala, da bi bila 
slika še lepša. 

• Izdelek je sprejemljiv, 
bi pa naredila vse 
drugače, če bi risala 
še enkrat. 

• Z izdelkom sem 
zadovoljna, predvsem 
zaradi notranjih 
sporočil, ki sem jih 
srečala pri 
ustvarjanju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZADOVOLJSTVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO USTVARJANJU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Izdelek na koncu (ko je 
končan) predstavlja 
nekaj drugega kot sem 
si zamislila. 

• Končni izdelek lahko 
preseneti. 

• Sporoča pa, da je 
potrebno v življenju 
graditi prave odnose. 

• Preko barv sporoča 
kontrast življenja. 

• Slika sporoča 
skrivnost. Skrivnost, ki 
si jo vsak posameznik 
interpretira na svoj 
način. So ukazovalne? 
So potrebne nežnosti? 
So potrebne 
intimnosti? So 
ranjene? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOROČILO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XI 

 

• Čutiti ni nujno slaba 
stvar ... 

• Slika mi sporoča, da je 
mogoče naravo 
prikazat drugače kot s 
fotografijo, pomembna 
je atmosfera, vzdušje 
in mogoče občutje 
skrivnostnosti. 

• Sporočiti bi hotel, da 
se neko občutenje, 
pogled na naravo in 
razumevanje lepega, 
da lahko bolj kot z 
besedo, izraziti z risbo 
ali s sliko. 

• Sporoča pa, da je 
potrebno v življenju 
graditi prave odnose. 

• Preko barv sporoča 
kontrast življenja. 

• Slika nima sporočila, 
lahko pa simbolika 
maka pove marsikaj, 
pa tudi izbor motiva 
lahko pove kaj o meni. 

• Sporočilo, ki ga nosi v 
sebi, je pravzaprav to, 
da iskanje poti 
najdemo v sebi in ne 
izven sebe. 

• Slika odseva 
spontanost, s katero 
sem jo ustvarjala in 
igrivost, ki me je 
vodila pri odkrivanju 
poti. Ta kreativni in 
spontani del 
ustvarjanja me poveže 
z vsakdanjostjo, saj 
lahko odločimo, da se 
prepustimo tej naši 
spontanosti in  bolj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOROČILO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO USTVARJANJU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XII 

 

pristno in naravno 
doživljamo. 

• Z izdelkom sem 
zadovoljna, predvsem 
zaradi notranjih 
sporočil, ki sem jih 
srečala pri 
ustvarjanju. 

 
 
 

SPOROČILO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO USTVARJANJU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Svojih ustvarjanj ne 
rada kažem, če nisem 
resnično prepričana, 
da meni nekaj pomeni. 

• Če je to samo 
nekakšno preverjanje 
idej oz. prelivanje idej 
na papir, je ta izdelek 
na vpogled absolutno 
samo meni. 

• Rada bi pokazala sliko 
z zapisom še komu, 
vendar ne vem, če bi 
zmogli razumeti to 
sporočilo. 

• Načeloma slik, ki 
ostanejo cele, ne 
kažem javnosti. 
Pokažem samo ljudem, 
ki mi nekaj pomenijo. 

• Pokazal bi jo tudi 
drugim. Hotel bi, da 
ob sliki vsak začuti po 
svoje ali morda 
podobno kot jaz sam. 

• Pokazala jo bom tudi 
drugim. Podarila jo 
bom. 

• Ne bi jih kazala 
nikomur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELITI Z DRUGIMI 

• Gre za vzorce, take in 
drugačne. Definirane 
linije, lahko oblike, ki 
se združujejo v 
nekakšne skupine. 

 
 

PRIPOVED 
 
 



 

XIII 

 

• Rada imam simetrijo, 
kontrast, pravila 
zlatega reza, pravilo 
tretjin, točko kot 
glavni element v 
uporabi, geometrijske 
oblike. 

• Gre bolj za 
kombinacije in 
sestavljanje oblik. 

• Slika pripoveduje o 
tem, kako je potrebno 
vijugati skozi življenje 
in imeti prave odnose 
in slediti svoji poti. 

• Sliko vidim kot 
vprašanje, česa so 
ustnice zmožne. So 
zmožne obsojati? 
Ljubiti? Hvaliti? 
Žaliti? So poštene? So 
pripadajoče? 

• Risba pripoveduje o 
trenutku, naravi in 
razpoloženju.  

• Moja slika 
pripoveduje o 
pozitivnem pretoku 
energije. 

• Slika pripoveduje o 
lepoti 
(notranji/zunanji), ki 
pa je izredno krhka … 
in ranljiva. – posebna. 

• Slika pripoveduje o 
tem, kako ko si želimo 
začrtati pot, se 
znajdemo in soočamo 
s stotimi vprašanji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIPOVED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO USTVARJANJU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mislim, da me najbolj 
definira v vsem tem 
kontrast črno-belo ali 

 
DOŽIVLJANJE 

 
 



 

XIV 

 

belo-črno. Včasih še 
kakšna sivina vmes. 

• Namerno sem želela 
preizkusiti 
kombinacije vzorcev, 
ki so se mi pojavile v 
mislih. 

• V sliki se kaže moje 
doživljanje v tem, da 
je motor simbol poti, 
da je vedno v življenju 
potrebno naprej, ne 
glede na padce, ki jih 
doživljaš na poti. 

• Mogoče v nagajivosti 
ustnic? 

• Moje doživljanje se 
kaže v izdelku, 
predvsem v tem, kako 
posrečeno se 
prepletajo, 
dopolnjujejo in v 
celoti sodelujejo temne 
in osvetljene ploskve 
ter vmesna nevtralna 
področja, ki skupaj z 
obliko ustvarjajo ta 
motiv. 

• Moje doživljanje se 
kaže kot estetski 
izdelek, ki ga lahko 
podarim. 

• V svetlem, mehkem 
barvnem tonu oz. v 
izboru takšnih barv.« 

• Moje doživljanje se 
kaže v izdelku, ker ima 
enostavne linije in 
valove. Pri tem lahko 
zgleda kaotično, a 
razdeljeno je v 
različne sklope, in 
sicer vsaka barva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOŽIVLJANJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO USTVARJANJU 



 

XV 

 

zaobjema en sklop 
kreativnega 
dogajanja. 

• Ne več. 

• Včasih sem precej več 
risala in čečkala. 

• Preusmerila sem se v 
fotografijo. 

• Preko likovnih 
izdelkov se ne izražam. 

• Risanje je izražanje 
čustev. Čustva se 
pokažejo na papirju. V 
tistih trenutkih zbežiš 
od vsakdanjega in si 
ustvariš iluzijo sreče, 
ljubezni. Super je! 

• Likovno se rad izrazim 
zato, ker mi 
predstavlja ustvarjalni 
izziv in težnjo videti 
stvari drugače in 
lepše. 

• Da! Rada se likovno 
izražam, še posebno z 
barvanjem. 

• Rada, a veliko 
premalokrat. 
Ustvarjanje me bogati 
in mi ponuja 
zadovoljstvo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIKOVNO IZRAŽANJE 

 
 
 

 


