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POVZETEK 
 

Namen diplomskega dela je razumeti ustvarjalni proces, ki ga ponuja dadaizem v povezavi z 

otroško risbo. V teoretičnem delu sem najprej predstavila razvoj dadaizma in neodadaizma, ki 

sta se oblikovala v 20. stoletju, v drugem delu pa sem se ukvarjala z raziskovanjem razvojnih 

stopenj likovnega izražanja; predstavila in pojasnila sem vzporednice med načeli otroške risbe 

in načeli dadaizma. 

Analizirala in predstavila sem posamezna likovna dela in pristope, ki se jih poslužuje slovenski 

slikar Arjan Pregl, ki je trenutno na vrhuncu svojega ustvarjanja. Njegova načela so mi bila v 

pomoč in kompas pri kreaciji lastnih slik, ki sem jih ustvarila z namenom, da podprem svoja 

predvidevanja, ki so vezana na skupne točke dadaizma in otroške risbe.  

Zanimalo me je, kako lahko spontanost in nesmisel v sliki (bodisi otroški bodisi študijski) 

predrugačim na način, da likovno delo dobi večplastni pomen. Raziskala sem, kako so zgoraj 

predstavljeno načelo dosegali dadaisti in kako to lahko dosežem danes.  

 

 

 

 

Ključne besede: dadaizem, neodadaizem, spontanost, otroška ustvarjalnost, Arjan Pregl, 

umetnost in družba 

  



 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The purpose of the thesis is to understand the creative process offered by Dadaism in connection 

with children's drawing. The theoretical part contains the described developments of the 

movements Dadaism and Neo-Dadaism, which were formed in the 20th century. The second 

part of the theory deals with the research of the developmental stages of artistic expression. I 

presented and explained the parallels between the principles of children's drawing and the 

principles of Dadaism. 

I analyzed and presented individual works of art and approaches used by the Slovenian painter 

Arjan Pregl, who is currently at the peak of his work. His principles helped me and the compass 

in creating my own paintings, which I created in order to support my predictions, which are tied 

to the common points of Dadaism and children's drawings. 

I was interested in how I can change the spontaneity and nonsense in a painting (either children's 

or study) in a way that gives the artwork a multifaceted meaning. I will explore how the 

principle described above was achieved by the Dadaists and how I can achieve this today. 
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1 UVOD 
 

Ko sem bila otrok, sem se nadvse rada igrala z raznovrstnimi igračami, jih postavljala v različna 

okolja in situacije, jim dodelila različne vloge in nato kreirala njihove svetove. Ni bilo boljšega 

občutka kot to, da sem lahko ustvarila svet po popolnoma svojih zamislih in ga tudi upravljala 

– kar pa je mogoče le v otroški igri. Naj je šlo za punčke, hiške, vozila ali pa celo vojake, 

domišljija ni poznala meja.  

Ker sem mama dveh majhnih fantkov, se v mojem vsakdanjiku študijski proces in materinstvo 

venomer prepletata. Ne neki točki sem se nehala ukvarjati z miselnimi preskoki med tema 

dvema procesoma in sem pustila, da se spontano prepletata in prehajata eden v drugega, kar se 

je izkazalo za izjemno zabavno, ustvarjalno, koristno ter celo osvobajajoče. Ko sem razmišljala 

o diplomski nalogi, sem pomislila na presek, ki se dogaja med otroškimi »stvarmi« in mojim 

študijem. Dogajanje sem postavila v študijski kontekst in prišla do prepleta med dadaizmom in 

otroško risbo. Določen predmet, ki v običajnih okoliščinah nima posebnega pomena, lahko z 

novo logičnostjo dobi nov pomen in razsežnosti, ki jih prej sploh nismo opazili. Dejstvo pa je, 

da se to spontano dogaja v otroški igri in v otroškem likovnem izražanju.  

Pri tovrstni obliki umetniškega izražanja me najbolj fascinira brezmejnost izražanja, tako na 

likovni kot tudi na semantični ravni. Zanimalo me je tudi, kje je razlika, meja, če ta sploh 

obstaja, med otroško risbo in dadaistično izzvano sliko v sodobnem prostoru. Morda gre le za 

odpiranje naših misli in src za nove in drugačne pristope – kako gledamo in kako vidimo stvari, 

kako z njimi rokujemo in nenazadnje, kako jih dojamemo. Skozi analizo likovnih del 

posameznih umetnikov, ki jih povezujemo z dadaizmom, bom svoje ugotovitve poskušala 

interpretirati v lastnih likovnih delih.  
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2 DADIZEM 
 

André Breton (1924, 49–50) v nekaj stavkih lepo povzame poslanstvo dadaizma: »Nemogoče 

je izvedeti, kdaj se je DADA rodil. To ime, ki mu ga je nekdo od nas podelil, ima to prednost, 

da je popolnoma dvoumno. Kubizem je bil slikarska šola, futurizem politično gibanje: DADA 

je stanje duha. DADA je umetniška svobodna misel. DADA se ne predaja ničemur, ne ljubezni 

ne delu. Nesprejemljivo je, da človek za sabo pusti sled svojega mimohoda na zemlji. DADA, 

ki priznava samo instinkt, a priori obsoja razlago. Po njegovem ne smemo ohranjati nobenega 

nadzora nad sabo. Dogmi morale in okusa ne moreta več priti v poštev. Na področju 

književnosti in slikarstva bi bilo a priori smešno pričakovati DADA mojstrovino. In če najbolj 

od vsega sovražimo konservativizem in se razglašamo za privržence vsake, katerekoli 

revolucije, sami po sebi še ne verjamemo v možnost kakršnegakoli izboljšanja družbe. Mir za 

vsako ceno je bilo geslo DADA v času vojne, tako kot je v mirnem času geslo DADA Vojna za 

vsako ceno«. 

 

2.1 KDAJ, ZAKAJ IN KAKO 
 

Dadaizem kot novo gibanje se je začel okoli leta 1916 v baru Cabaret Voltaire v Zürichu. Tja 

so prihajali in se družili mladi umetniki, ki so bili polni novih idej, pa tudi uporništva proti 

takratnemu duhu vojskovanja. Na tem mestu je potrebno omeniti enega glavnih začetnikov in 

idejnih vodij dadaizma Marcela Duchampa (1887–1968), ki so ga proglasili kar za 'očeta 

dadaizma'. Marcel Duchamp je vsekakor eden najvplivnejših umetnikov 20. stoletja, saj je s 

svojimi deli, idejami in pogledi izjemno vplival na celoten modernizem in tudi na 

postmodernizem. Poleg slik je ustvarjal tudi tako imenovane »ready-mades«. To so predmeti, 

ki jih je navadno našel v vsakdanji uporabi in jim z ironičnimi naslovi spremenil pomen. 

Opremil jih je z lastnimi domislicami ali celo s podpisom in jih tako spremenil v umetnostne 

predmete. Uvajal je igre besed in predstav, s čimer je želel vplivati na meščanski okus in toga 

moralna načela takratnega časa. Njegova ideja je bila, da so umetnine pravzaprav »možganska 

dejanja« brez pravega smisla, pa tudi vzroka nastanka jim ni moč določiti. V teh nazorih je šel 

tako daleč, da je celo prenehal s slikanjem in umetniškim ustvarjanjem. Začel je šahirati, 

zanimali sta ga tudi optika in mehanika, ki ju je bolj kot po znanstveni raziskoval po okultni 

plati. Konceptualna umetnost, ki se je razvila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, naj bi imela 

zasnovo ravno v njegovih umetninah in teoretskih razglabljanjih. Mladi umetniki 
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konceptualizma umetniškemu predmetu odvzamejo vso predmetnost, spremenijo ga na primer 

v pisno izjavo, predstavijo kot fotografijo, video zapis ali film. (Brejc, 1984) 

Brejc (1984, 128) nadaljuje z opredelitvijo dadaizma v likovni umetnosti z naslednjo razlago: 

»Dada je bil skrajen protest zoper fizične lastnosti slikarstva. Bil je metafizična izkušnja, 

intimno in zavestno vpleten v literaturo. Bil je tiste vrste nihilizem, ki sem mu še danes zelo 

naklonjen. Predstavljal je izstop iz določenega stanja duha, bil je način, kako se izogniti vplivu 

neposrednega okolja ali preteklosti; bil je beg od utečenih obrazcev, beg v svobodo. 

»Neizoblikovana« moč gibanja dada je bila zelo zdravilna. Dala ti je vedeti, da nikakor ne smeš 

pozabiti, da nisi tako »nepopisan list, kot misliš, da si!« Po navadi slikar prizna, da ima svoje 

usodne mejnike. Njegova pot gre od enega mejnika do drugega, v resnici pa je njihov suženj – 

celo suženj tistih, ki šele sproti nastajajo. Dada je bil koristen kot čistilo. Misli, da sem se takrat 

tega jasno zavedal, obenem pa tudi želje, da bi se tudi sam navzel tega očiščenja«. 

Mednarodni dada velja za prvi načrtovan napad na vse, kar je civilizacija do sedaj dosegla in 

priznavala za svoje. Dadaizem ni bil zgolj likovno gibanje – šlo je za umetnike, dogodke, 

predstave, literaturo, publikacije, za način življenja. Beseda je bila glavni medij dadaizma – 

najpogosteje prek njegovih časopisov. Torej je bil dadaizem stvaritev književnih in likovnih 

umetnikov. Dadaistična umetnost je bila nadvse raznovrstna, njen skupni imenovalec pa je bilo 

preigravanje vprašanj o ustaljenih pojmih, kaj velja za umetnost in kakšna je zapuščina 

modernizma. Dadaisti pravzaprav niso izumljali novih pristopov, ampak so predrugačili stara 

pojmovanja v umetnosti. Kurt Schwitters je izjavil: »Vse, kar umetnik izpljune, je umetnost.« 

Torej bistvo dade postavlja obliko, večino in snov v sekundarni položaj, kar šteje v umetnosti, 

je zavestni namen umetnika, njegovo zavedanje, da gre za umetnost. (Lynton, 1994) 

2.2 HANS ARP  
 

Poleg obsojanja vojne in vsega, kar je z njo povezano, so dadaisti nasprotovali tudi banalnosti 

in konvencionalnosti tiskanih medijev. Umetnost so poskušali zastaviti popolnoma na novo, 

tako da bi pometli z vsem starim, z vsem obstoječim. Razum, racionalnost, prva svetovna vojna 

– vse to jim je predstavljalo travme. Uporabili so nove estetske prijeme, temelječe na 

neracionalnosti: abstrakcijo, naključne postopke, kolaž … Primer takega dela, ki odraža nove 

predstave in zahteve v umetnosti, je Kolaž s kvadrati, razporejenimi po zakonih slučajnosti. 

Njegov avtor je Jean Arp (1886–1966), eden najpomembnejših dadaistov. Njegovi sodobniki 

poročajo, da je Arp ta kolaž izdelal po principu naključnosti. Papir je raztrgal na koščke in jih 

prepustil gravitaciji – ko so padli na tla, jih prilepil, kamor so padli. Umetnina nima nobene 
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reference ali pomena: brez zgodbe, brez slike, samo strgan modro-bel papir. Umetnik naj se 

»vdaja muzi naključja«, to je njegova naloga, in umetnina mora predstavljati, kot sam imenuje, 

»organski konkrement«. Arp ni uporabljal izraza abstrakcija, saj se mu je pomensko zdel 

predvsem pojem, ob katerem pomislimo na disciplino in neko zavestno željo ter ne na 

naslanjanje na srečen slučaj. (Lynton, 1994) 

 

Slika 1: Hans Arp, Kolaž s kvadrati, razporejenimi po zakonih slučajnosti, 1916/17, raztrgan 

in nalepljen papir in barvni papir na barvnem papirju, 48,5 x 34,6 cm, MoMA 

Dadaizem je bil vsekakor tudi neposreden. Zavračanje in osvobajanje od navad, 

konvencionalnosti, racionalnosti, ukalupljenosti, logike, nenazadnje tudi od lepega vedenja, 

vrača človeka k njegovemu jazu, bistvu, ki mu je bilo dano ob rojstvu in ga je ohranjal še kot 

otrok. S tem dadaizem presega zgolj svoje uporništvo, izzivalnost in provokativnost. Ta njihova 

želja po otroškosti, odprtosti, naivni iskrenosti je del dadaistične ideje o novi umetnosti. 

Spontano otroško igro v odprtem svetu domišljije brez omejitev, pravil in vzorcev dadaisti 

razumejo podobno kot svojo idejo naključij. Sem spadajo tudi nesmiselne besedne zveze, 

nerazumljive izštevanke, litanije, zaklinjanja ipd., v čemer pa se marsikdaj zrcali neke vrste 

humor brez smisla. (Berger, 1981) 
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2.3 MARCEL DUCHAMP 
 

Poudarjeno opuščanje nadzora je oblikovalo temelje za nekatera dela Marcela Duchampa. Ko 

govorimo o dadaizmu in pa tudi mnogih drugih gibanjih in smereh, tega imena pač ne moremo 

izpustiti. Do leta 1912 je bil raziskujoč, nemiren slikar, nagnjen k razvijanju novih likovnih 

idiomov, ki so mu bili v pomoč – v poetičnih in protislovnih smereh. Leta 1913 je z višine 

enega metra spustil na platno tri kose sukanca, dolge po en meter, in jih pritrdil na platno – 

kakor so pač padli. Rezultat tega postopka je imenoval 3 Stoppages Etalons (»Tri nitne enote«; 

etalon je stara merska enota). Duchamp je svoje »nitne enote« nadvse skrbno obdelal in jih 

vdelal v posebej za to stesano škatlo – skratka, obravnaval jih je s pozornostjo. Kasneje je 

zapisal: »Ta poskus sem opravil leta 1913, da bi ujel in ovekovečil oblike, ki so se porodile iz 

možnosti naključja mojih možnosti. Hkrati se je dolžinska enota – meter – iz daljice prelevila 

v krivuljo, pri čemer dejansko ni izgubila svoje identitete metra, pač pa je s patafizičnim 

dvomom načela pojem daljice kot najkrajše razdalje med dvema točkama.« Tako je rezultat 

»naključja« postal kontrolni element za nadaljnje delo. (Lynton,, 1994) 

 

 

 

 

Slika 2: Marcel Duchamp, 3 Stoppages Etalons, 1913, asemblaž: les, barva in 

steklo, dimenzije spremenljive, teža 26 kg, MoMA 
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Vendar je Duchamp v nadaljevanju še naprej razmišljal, kako se bo odrekel nadzoru. Leta 1914 

je pred konkretnim ustvarjanjem za umetnine že določil obstoječe predmete. Iz »vizualne 

ravnodušnosti«, kot je temu rekel, je v neki pariški trgovini kupil krožno stojalo za steklenice 

in ga opremil z napisom. Kasneje je s svojo Fontano pokazal spremembo prvotne funkcije 

predmeta. Namesto da bi umetnik zasnoval delo po takšnem ali drugačnem, notranjem ali 

zunanjem motivu, nato pa vključil svojo domiselnost in ga oblikoval v predmet z nekim 

določnim pomenom, je umetnik zdaj predmet zgolj izbral – izbiro pa je determinirala 

brezbrižnost. Ob tovrstnem konceptu se v gledalčevi percepciji utrne vprašanje: ali je to sploh 

umetniško delo oziroma kaj potemtakem umetniško delo sploh je? Duchamp je občinstvo soočil 

s problemom, ki grozi, da bo sesul vse kulturne vrednote občinstva. (Lynton, 1994)  

Lynton (1994) v zadnjih stavkih zgornjega odstavka povzame poslanstvo dadaizma. Postaviti 

pod vprašaj vse, kar je bilo ustvarjeno do današnjega dne, vse, kar občinstvo oziroma družba 

pojmuje kot »kulturne« vrednote, ki venomer ostajajo zasidrane v ljudeh kot prirojene, kar je 

le trenutek stran od »dada streznitve«, ki jih označi za pridobljene. 
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3 AVANTGARDA NA SLOVENSKEM 
 

V slovenskem prostoru se je uveljavil pojem avantgarda, ki je izvorno vojaški termin – pomeni 

izvidnico, prvo četo, ki utira pot. Če na pojem gledamo politično, ima avantgarda prvo in 

vodilno besedo oziroma avantgarda stori prvi korak. Prek zavestnega odmika je usmerjena v 

težavno in naporno konstrukcijo novega, v njegovo izumljanje – kjer se spojita grajenje, ki 

zahteva disciplino, in na drugi strani tavanje, ki je neizbežno v vsakem procesu izumljanja. 

Slovenska avantgardna umetnost nas sooča z nečim, kar ni nič drugega kot zagatno, pa naj bo 

to umetnostno, miselno in nenazadnje vselej politično jedro 20. stoletja. Avantgarda preigrava 

kritiško in teoretsko recepcijo v našem prostoru, velikokrat teži k temu, da bi pozabili in 

ustanovili nove avantgarde, katerih cilji pa so vedno enake. Omenimo lahko avantgardo 

šestdesetih let pa tudi retroavantgardo oziroma retroprincip iz osemdesetih let. Izstopajoči 

dogodek na takratni sceni je bila razstava Tank! Slovenska zgodovinska avantgarda (Moderna 

galerija, 1998), ki je pod vprašaj postavila spolzko historičnost retroavantgarde. (Jenko, 2011) 

 

Slika 3: Fotografija naslovnice avantgardne revije Tank, 1927 
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Vlogo in zapuščino avantgarde najlažje reflektiramo prek vprašanja: kje smo danes glede na 

tisti čas? Natanko to bi moralo biti veselo breme avantgarde. Ali izraz »zgodovinska 

avantgarda« tako nehote in ne glede na iskrene kritiško-teoretske namere v resnici pravi: »Nič 

se ni zgodilo«? S temi besedami Jenko (2011) postavi pod vprašaj kredibilnost stalne zbirke v 

Moderni galeriji.  

3.1 AVGUST ČERNIGOJ IN OSTALI PREDSTAVNIKI 
 

Ko govorimo o slovenski avantgardi, zagotovo ne moremo mimo imena Avgust Černigoj, ki ga 

je zaznamovala kratka izkušnja v Bauhausu (1924), kjer se je srečal z ruskim 

konstruktivizmom, gibanjem De Stijl in dadaizmom. Nanj so vplivale osebnosti, kot so Laszlo 

Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer in Vasilij Kandinski. Čeprav nekateri označujejo avantgardo 

na Slovenskem kot bolj ohlapno organizirano in glede na okoliščine drugače prisotno, je brez 

dvoma pustila pečat v svetu umetnosti. Vloga okoliščin je več kot jasna: lokalno je lahko 

univerzalno! Neusmiljena kritičnost in vera v zanikanje tradicije ter utečenosti se zrcalijo v 

naslednjem dogodku: leta 1926 Avgust Černigoj, ki je motor in gorivo tukajšnje avantgarde, in 

Ferdo Delak, osrednja figura avantgardnih teženj v gledališču, napišeta manifest, ki je nato 

objavljen v reviji Mladina. Vero v prelom, v temeljni zasuk, ki se že dogaja, lahko začutimo v 

Černigojevih izjavah (katere je l. 1924 zabeležil Fran Vesel): »Umetnost in umetnik sta sužnja 

luksuza!«, »Umetnosti ni!«, »nova umetnost ni individualna. nova umetnost ni luksuzna. Nova 

umetnost ni tradicionalna. nova umetnost je kolektivni izraz nove generacije. Nova umetnost je 

lepota nove religije. Nova umetnost je lepota nove pravičnosti.« in še »Kdor konstruktivizma 

ne razume, je degeneriran sifilitičen duhovnik!«. Anton Podbevšek, prvi slovenski literarni 

avantgardist, ki je avantgardo pravzaprav napovedal, v manifestu »Politična umetnost« zapiše: 

»Mi pa, ki gledamo delavce blizu, oškropljene s krvjo, moramo s svojim življenjskim 

udejstvovanjem dokazati, da je smisel umetnosti in sploh življenja vse bolj vzvišen, kot pa je 

ravno zavedna ali nezavedna gonja za prepolnim trebuhom ali razkošjem.« V teh besedah lahko 

začutimo moč, oznanilo radikalne politične prekinitve ali zasuka pogleda, ki je obenem tudi 

zasuk starega vprašanja umetnosti in življenja: ne gre več za realizem ali larpurlartizem, temveč 

za to, kaj sestopi v svoje drugo, ali naj bo umetnost kot življenje ali življenje kot umetnost. 

Morda prav zaradi tega od tedaj naprej velja: »umetnost in življenje« ni enako kot »umetnost 

je življenje«. Še več: umetnost je življenje pred smrtjo. (Jenko, 2011) 

Čeprav gre ponekod na Slovenskem zgolj za določene avantgardne trenutke ali zametke, se 

avantgarda pri nas pojavi v več poljih, velikokrat v tesni korelaciji (omenili smo že revije, 
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manifeste). Preplet pa se je dogajal predvsem med umetniki samimi: tako v zdaj velikokrat 

pogojno rečeno »likovni« umetnosti, vključujoči še arhitekturo in oblikovanje, kot v gledališču, 

na radiu in seveda v književnosti. V slednji brez dvoma veljajo za vrhunec konstruktivistične 

pesmi oziroma konsi Srečka Kosovela, ki je v naš prostor vnesel nove pesniške ali »poetsko-

politične« postopke, kot so montaža, simultanost, matematična znamenja, grafizmi in druge. V 

njegovem delu je po eni strani mogoče opaziti delen vpliv italijanskega futurizma, s katerim je 

stopil v stik prek tržaških in goriških futurističnih revij ter prek zagrebško-beograjske revije 

Zenit, v kateri sta sodelovala tudi Černigoj in Eduard Stepančič.  

 

Slika 4: Avgust Černigoj, Kompozicija, 1956, olje na platno, 44,5 x 33,5 cm, Moderna 

galerija 

Za avantgardne težnje v »likovni« umetnosti v našem prostoru je na začetku značilno 

povezovanje že prisotnega, na primer ekspresionističnega, in novega: avantgardne prvine so 

nanesene na podlago oziroma se zarežejo v osnovo predhodno uveljavljene smeri iz različnih 
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tokov ustvarjanja – slednji pa se prenašajo v medsebojnih stikih, torej med umetniki in 

umetnostnimi polji. Zares prava in samosvoja avantgardnost se pojavi šele z Avgustom 

Černigojem in njegovim večkrat vzpostavljenim krogom somišljenikov, pravzaprav vse od leta 

1924 dalje, ko se Černigoj vrne iz Nemčije, od koder s seboj prinese izkušnjo münchenske 

akademije – predvsem Bauhausa –, seveda poleg dobrega poznavanja tokov v Rusiji. Leta 1925 

v Jakopičevem paviljonu poteka razstava, ki je propagandno-didaktične narave. Tam Černigoj, 

kot odličen pedagog, opozori na razvoj impresionizma, kubizma in ekspresionizma pa vse do 

konstruktivizma. Po tej razstavi je bil iz Ljubljane politično pregnan, preselil se je v Trst, kjer 

pa slovenska avantgarda pravzaprav doseže svoj pravi apogej. (Jenko, 2011) 

 

  



 

11 
 

4 NEODADAIZEM 
 

Kovič in Pegon (2003) o neodadaizmu zapišeta sledeče: »Gre za neologizem, ki sta ga 

uporabljala Robert Rauschenberg in Jasper Johns za opredelitev svojih del z začetka petdesetih 

let. Eksplicitno sklicevanje na dadaizem ne pomeni, da sta umetnika podprla ikonoklastična in 

anarhična stremljenja mednarodnega gibanja, ki se je rodilo sredi prve svetovne vojne, temveč 

nakazuje določene formalne sorodnosti ali podobnosti z njim. To potrjuje vključevanje realnih 

predmetov – kombinirane slike Rauschenberga ali njihova nazorna reprezentacija v delih obeh 

Američanov kakor tudi njihova nazorna programska namera o povezavi umetnosti in življenja. 

Želja po ''totalni'' umetnosti ju je na začetku petdesetih let napotila k produciranju 

'performansov' z glasbenikom Johnom Cageom in koreografom Mercem Cunninghamom na 

Black Mountain Collegeu. Izraz Neo-Dada je Johnsu in Rauschenbergu omogočil ločitev od 

Pop arta, s katerim so ju povezovali proti njuni volji.« 

4.1 JASPER JOHNS IN ROBERT RAUSCHENBERG  
 

Ali se je Johns norčeval iz slikarstva? Tega sicer ne preprečuje noben predpis, je pa nedvomno 

razbesnilo domače umetnike, ki so sijali v odsevu takrat popularnega mednarodnega sloga. 

Johnosove zastave so bile pač zgolj in samo zastave – kot bi bile izdelane doma. Slike so 

pogosto prekrivajo – platna so zložena eno na drugo, nekatera so popolnoma bela: le tekstura 

površine in majhne razlike v belini omogočajo, da oko gledalca zazna zvezde in pasove zastav. 

Podobe zastav, ki so nanizane ena prek druge, s tem da je najmanjša v sredini, vzbujajo 

konotacije izložbenih oken v trgovinah. Umetnik bi lahko z razvrščanjem zastav po velikosti 

apliciral na kovčke ali pa celo na različne posode. Motivi so mnogokrat govorili sami zase: 

zemljevidi ZDA, tarče, številke. Uporabljal pa je tudi manj vsiljivo tematiko, odličen primer je 

slika Platno, ki sestoji iz majhnega platna, prilepljenega na drugo – večje platno. Tako slika kot 

slikar o vrsti motiva in iz kje je bil le-ta vzet, molčita. Slike so videti brezpomenske, 'lari fari', 

kar še dodatno potencira repeticija, ki izziva gledalca, naj to vzame v obzir. Skupni imenovalec 

interpretacij sloga je bil brez dvoma dejstvo, da ni imel nikakršnih vzporednic ne z abstraktnim 

ekspresionizmom ne z akademsko šolo postslikarske abstrakcije. Pri tem ni izključeno, da sta 

se Johns in Rauschenberg želela iz zgoraj omenjenih norčevati. Eno pa je brezdvomno: oba 

slikarja sta se posluževala banalnih, vsakdanjih motivov in dogodkov; pri čemer se zastavi 

vprašanje: ali ni naloga umetnosti, da kontrira banalnosti vsakdanjika? (Lynton, 1994) 



 

12 
 

 

Slika 5: Jasper Johns, Zastava, 1954–55, olje na platnu, 107,3 x 153,8 cm, MoMA 

 

Tu pomislim na inovativnost in genialnost, ki sta jo uporabila Johns in Rauschenberg. 

Banalnosti nista neposredno kontrirala, nista je negirala ali kritizirala – nasprotno – banalnost 

sta 'sprejela' in jo celo poveličevala; s tem pristopom sta prišla do t. i. megaučinka na gledalca. 

Boljši način od tega bi težko našla – učinek pa je po mojem mnenju veliko močnejši od 

neposredne kritike nekega pojava.  

 

5 NEW AGE DADA: ARJAN PREGL 
 

Arjan Pregl (1973), rojen v Ljubljani, je slikar, vizualni umetnik in novinar. Njegova dela imajo 

poleg umetniške vrednosti tudi družbenopolitični angažma, zanimajo ga dogajanja doma in po 

svetu. Uporablja različne tehnike, s katerimi želi prikazati socialno realnost tudi na duhovit in 

včasih ironičen način. 

“Delo Arjana Pregla se giblje v prepletu treh ključnih vsebin: konstruktivne kritike teorije 

umetnosti, humorja in politične angažiranosti, vsa tri idejna izhodišča pa se dotikajo in 

udejanjajo predvsem v polju slikarstva.” 

Petja Grafenauer (Arjan Pregl, b. d.) 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Petja_Grafenauer
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Pregl je za pomočnike pri svojem delu vzel kar svoje otroke. Njihove otroške in spontane risbe 

je uporabil za osnovo svojih umetniških slik. Nastala je serija slik, med katerimi je morda 

najbolj značilna slika z naslovom Omajgat. Z otroških risb, ki so mu služile kot predloga, je 

zbral motive, jih analiziral, razstavil in ponovno poljubno sestavil. Povečal jih je na primerno 

velikost in jih barvno razčlenil. Vse to je nadgradil z ustaljenimi postopki in upoštevanjem 

zakonitosti glede nanašanja barve. Posebno skrb je namenil detajlom, ki smiselno tvorijo 

celotno kompozicijo. V Preglovem umetniškem delu ima poseben pomen barva, njegova platna 

so nasičena z močnimi barvami, menjava ritem pastoznosti nanosov, v sliki razkriva in pokriva 

cele barvne ploskve ali posamezne elemente. Njegovo umetnost bi lahko imenovali abstraktni 

ekspresionizem, slikarstvo nove podobe, slikarstvo barvnega polja … Slog in smer sta pogosto 

prosto oblikovana, hkrati pa je vse jasno opredeljeno s predvidenimi gestami in vsebinami. Zato 

za Arjana Pregla velja, da njegove slike nikoli niso samo slike in njegove izjave nikoli niso 

samo izjave. V njegovem delu je združeno njegovo raziskovanje in poznavanje zgodovine 

slikarstva, v svojih literarnih delih pa se pogosto poigrava z igro pomenov. Njegova slika je 

včasih več kot le komentar, včasih pa enostavneje razloži večpomenskost semantičnega izziva. 

Kot že omenjeno je Pregl izvrsten tudi na literarnem področju, spreten z besedami, zna se 

kritično odzvati na aktualne družbene dogodke in politične spletke. Odličen pa je tudi v 

beleženju človekovih intimnih občutkov in dogajanj. Čeprav so njegove izjave v umetniškem 

projektu včasih zgolj gola provokacija, pa najdemo pri njem tudi igriv raziskovalni element. 

Ključni del njegovega ustvarjanja pa je prežet z ironijo in humorjem. 

Za Pregla lahko tudi rečemo, da spada v generacijo slikarjev, ki so po letu 2000 začeli kritično 

vrednotiti današnjo popularno kulturo, v katero spadajo tudi vizualni jezik in podobe, ki jih 

oblikujejo mediji. Ti umetniki se lotevajo tudi vrednotenja vsebine sovražnih tvitov, ki 

navidezno zagovarjajo svobodo govora, pri čemer pa tudi agresivno kažejo s prstom na sodobne 

umetniške prakse. V animiranem filmu Mali šef se pojavi razstava z naslovom GUGU GAGA, 

kar je vsekakor dadaistično zveneče. Pregl opozori na ta element, pri čemer odpira razpravo o 

zgodovinskem diskurzu slikarstva ter branju umetniškega jezika.  (Center sodobnih umetnosti 

Celje, b. d.) 

Tomaž Brejc je v predgovoru k pesniški zbirki Poker zapisal, da je Šalamunova poezija 

»predvsem dejavna strategija besednega razporejanja«, »ne toliko filozofska disciplina ali 

poljubna igra s stvarmi«. Podobno gre pri Preglu za razporejanje slikovnih elementov, ki se 
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lahko nato »berejo v sebi, vzpostavljajo tekst, a nikoli ne postanejo plen romantičnega, 

simbolističnega metaforiziranja«.  

Če se vrnemo k omenjeni seriji slik, lahko ugotovimo, da se v njej zrcali dvojnost časa, minuli 

čas avantgardnih pojavov in čas sedanjosti. Slikar kot avtonomen subjekt razgradi 

modernistične principe, hkrati pa izenači sodoben in abstraktni slikarski princip z naključno, 

spontano otroško igro, njeno navidezno preprostostjo, razumevanje koncepta posnemanja pa se 

tako skrči. Vse to v povezavi z otroško risbo bi lahko označili kot otroško mimetičnost. (Center 

sodobnih umetnosti Celje, b. d.) 

Preglove slike so bila nemalokrat tarča opazk, v smislu, da bi to lahko naslikal vsak otrok ali 

pa vsak laik, ki nima pojma o likovni umetnosti. Pa vendar se umetnik na tovrstne izjave odziva 

na način, da nadaljuje s svojim opusom in slika prav to, kar moti nekatere likovne kritike. Tisti, 

ki ima vsaj nekaj likovnega znanja, lahko v delih prepozna kvalitetno slikarsko izkušnjo. Pregl 

deluje tudi na področju literature in ilustracije, korelacijo s slikarskim medijem dobro povzame 

Avguštin (2006),  z besedami:  »Če bi iskali podobnost med slikami in ilustracijami Arjana 

Pregla, bi jo morda najprej odkrili v sproščeni rabi raznih slikarskih prijemov in izraziti rabi 

črt. Vnašanje slik domačih in tujih avtorjev v ilustrirane prizore pa razkriva njegovo izvirno 

različico širjenja ilustratorske pripovedi. Tako ustvarja minimalistično oblikovane interierje in 

hkrati mlademu bralcu kakor mimogrede in neobvezno ponuja širše vedenje o slikarstvu. Pri 

tem ga odlikuje zmožnost, da na avtorsko prepoznaven način prepričljivo ponazarja razne 

slogovne smeri, tudi ko, na primer, humorno in ironično interpretira religiozno sliko, in s tem 

ilustriranemu besedilu dodaja posebno razsežnost. Pri upodabljanju prostora uporablja tako 

barvo kakor črto na minimalističen način. Snov pogosto podaja skicozno in v prizorih neredko 

hkrati uporablja minimalistične, popartistične in stripovske prijeme, pa ti vendarle ostanejo 

homogeni – skicoznost in lahkotnost avtorjevih risarskih potez stopnjuje njihovo živost.«  

Torej, Preglov opus iz enega vidika deluje preprosto, otroško (naivno), enostavno, igrivo, lahko 

pa ga gledamo večplastno, takrat lahko ugotovimo, da ima slika velik pomen, sploh če jo 

postavimo v problematike sodobnega časa. 

Umetnik pravi (Center sodobnih umetnosti Celje, b. d.), da so njegove slike morda politične v 

tem, da se gledalec lahko sprašuje, v kakšnem okolju in času nastajajo določena umetniška dela 

ter da posredno pretresajo pričakovanja in predstave o neposrednosti umetnosti, o iskrenosti, o 

opazovanju ter o premišljevanju lastnih predsodkov. 
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Slika 6: Arjan Pregl, OMAJGAT, 2019, 147 x 117 cm, olje na platno 
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Slika 7: Arjan Pregl, slika iz serije GUGU GAGA, 2019, olje na platno, cca 150 x 120 cm 
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6 OTROŠKA USTVARJALNOST 
 

6.1 RAZVOJNE FAZE 
 

Otrok se izraža in s tem gradi svojo osebnost prek ustvarjanja. Razvojna psihologija uči, da 

lahko otroški razvoj razdelimo na naslednja področja: telesni, kognitivni (miselni procesi), 

psihomotorični, emocionalni in socialni razvoj. Zakonitosti posameznih področij razvoja 

delujejo po neki lastni logiki, hkrati pa so med seboj povezane in prepletene. S tem torej 

celostno vplivajo na razvoj likovnega področja pri otroku. Ta poteka v več fazah, ki so 

predstavljene v nadaljevanju. 

1. faza: PRENATALNA (otrok v maternici) 

Poteka v maternici, kjer razvoj hitro napreduje. 

1.1.Prva predhodna faza: NOVOROJENČEK (prvih 15 dni po rojstvu) 

Adaptacija na nove razmere v realnem okolju (temperatura, svetloba, vlažnost idr.) 

2. faza: DOJENČEK (od rojstva pa do prvega leta otrokove starosti) 

Izjemno hiter psihomotorični, fiziološki in kognitivni razvoj.  

2.1.Druga predhodna faza: PREHOD V ZGODNJE OTROŠTVO (med 10. in 14. 

mesecem otrokovega življenja) 

Otrok pričenja sam hoditi, jesti in formira prve besede. Vse to mu daje osnovne 

zmožnosti za t. i. »primitivno« samostojnost v dobi zgodnjega otroštva.  

3. faza: ZGODNJE OTROŠTVO (od prvega do tretjega leta otrokovega življenja) 

V porastu je čustveni razvoj, razvijajo se tudi kognitivni procesi; ti so vezani na 

egocentrično in praktično delovanje.  

3.1. Tretja predhodna faza: PREHOD V PREDŠOLSKO OBDOBJE (traja okoli šest 

mesecev v obdobju do 3. leta otrokove starosti) 

Pojav medosebne komunikacije, prihaja do sprememb v socialnih odnosih.  

4. Faza: PREDŠOLSKA DOBA (od 3. do približno 7. leta) 

To je obdobje, v katerem se izpopolnjujeta telesni razvoj in psihomotorika. Nadaljuje 

se kognitivni razvoj in razvoj govora, povečuje se razsežnost emocij in ob vsem 

izrazitejšem druženju z vrstniki se razvija socialna zavest.  

4.1. Četrta predhodna faza: PREHOD V ŠOLSKO OBDOBJE (traja šest mesecev, v 

obdobju med šestim in sedmim letom starosti) 
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Za to obdobje je značilen prehod iz konkretnega v abstraktno mišljenje, ki v naslednji 

šolski dobi omogoči nadaljnji intelektualni razvoj.  

5. Faza: ŠOLSKA DOBA (od 7. do 18. leta) 

To je obdobje kontinuiranega intelektualnega in jezikovnega razvoja. Otroci so v tem 

obdobju sposobni kontrolirati svoje emocije, čeprav so še vedno odvisni od odraslih in 

se čutijo del družine in njenih socialnih pojmovanj. 

5.1. Peta predhodna faza: PUBERTETA (od 12. do 15. leta in deloma sega tudi v 

mladeniško dobo do 18. leta) 

To je čas, ko se iz otroka postopoma razvije zrela odrasla osebnost z individualnimi 

karakteristikami ter moralnimi in strokovnimi značilnostmi. 

6. Faza: ZRELOST (med 18. in 20. letom do prehoda v predstarostno dobo, torej do 

60. leta starosti)  

Prehod v predstarostno dobo je včasih izrazitejši pri ženskah, vendar so njegove 

značilnosti podobne pri vseh ljudeh, saj napovedujejo pojavljanje starostnih sprememb, 

s katerimi se prične predstarostna doba, ki je zadnja predhodna faza pred dobo starosti, 

ki se prične po 75. letu. 

 

(Smiljanić in Tolčič, 1979) 

Ustvarjalnost v vsakem življenjskem obdobju močno spodbujajo dejavnosti, ki potekajo na 

področju umetnosti. Umetniške dejavnosti, neverbalne ali kombinirane, krepijo in spodbujajo 

divergentno mišljenje. Vizualizacija, intuicija in empatija so izrednega pomena za vsakdanje 

reševanje problemov. Rezultati najnovejših znanstvenih raziskav dokazujejo, da so 

sposobnosti, na katerih temelji umetniško delovanje, vezane na delovanje desne možganske 

hemisfere. Tu se odvijajo vizualni, čustveni, intuitivni ustvarjalni procesi, medtem ko se v levi 

hemisferi nahajajo zmožnosti za bolj analitične in verbalne sposobnosti. V današnjem času na 

splošno ugotavljamo, da imajo v kulturi zahodnih šolskih sistemov v vsakdanjem življenju 

vodilno vlogo predvsem sposobnosti, ki funkcionirajo na področju leve hemisfere, medtem ko 

je desna, ustvarjalna in intuitivna stran, vedno bolj zanemarjena. (Horvat in Magajna, 1987) 
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6.2 ARTIKULACIJA IN OTROŠKA RISBA 
  

Ko otrok ustvari risbo, mu ta risba pomaga, da se zave samega sebe. Analiza otrokove risbe 

nam navadno pove, da otrok ne nariše tistega, kar neposredno vidi, ampak tisto, kar o tem 

predmetu ve oziroma pozna glede na svojo stopnjo razvoja. V opazovanju otroške risbe moramo 

upoštevati, da v njej ni napak, zato je nikoli ne smemo spreminjati ali popravljati. S takim 

dejanjem bi lahko povzročili, da bi otrok pričel dvomiti vase ali da bi celo izgubil zanimanje za 

ustvarjanje risbe. Upoštevati je treba, da gre pri ustvarjanju otrok skozi določene razvojne faze. 

Od mnogih dejavnikov je odvisno, kdaj se bo pojavila določena stopnja risarske spretnosti, zato 

glede tega ni nekih splošnih pravil ali zakonitosti. Izrednega pomena pa je, da je otrok deležen 

zadostne vzpodbude, tako od najbližjih domačih kot od šole in drugih zunanjih inštitucij. 

Nenazadnje moramo upoštevati, da se vsak otrok drugače razvija, poleg tega pa je tudi trajanje 

določenih razvojnih stopenj pri otrocih lahko zelo različno. Skoraj nikoli pa se ne zgodi, da bi 

otrok eno od razvojnih stopenj izpustil ali preskočil. (Pogačnik Tolčič, 1986) 

 

6.3 RAZVOJNE STOPNJE OTROŠKE RISBE 
 

Otrok začne običajno likovno ustvarjati, risati, nekje med drugim in tretjim letom. To je hkrati 

obdobje intenzivnega razvoja govornih spretnosti, saj vemo, da sta govor in risba sorodni 

izrazni sredstvi. Otroški psiholog S. Gesell (Yale, ZDA) je ugotovil, da začne otrok prvič 

spontano risati pri približno letu in pol, v nadaljevanju pa gre razvoj njegovega risanja skozi 

več faz. Ko pregledujemo in analiziramo razvojne stopnje likovnega izražanja posameznih 

otrok, lahko ugotovimo, da je starost otroka le mejnik razvoja začetka risanja, ki je pri večini 

otrok enak. (Smiljanić  in Tolčič, 1979) 

1. Faza čečkanja 

Prva faza v artikulaciji risbe je faza čečkanja (1–2 leti). 

»Gibanje spočne prve risbe,« navaja Jontes (2008) in pojasni 'izrazno gibanje'. »Pri otrocih 

obstaja potreba po obilici gibanja ter zato risanje nastane kot skakanje po papirju. Obliko, 

obseg in orientacijo potez določa konstrukcijska oblika dlani, kot tudi otrokov temperament in 

počutje. Te geste so začetki izraznega gibanja, kar pomeni, da geste odražajo risarjevo trenutno 

stanje, kot tudi njegove trajne črte osebnosti.«  
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Ko otrok začne risati, barvati, likovno ustvarjati, je za njegove izdelke značilno, da želi 

obstoječo stvarnost, materijo, kot jo vidi s svojimi očmi, tudi v skladu s tem spremeniti, 

preoblikovati. Otroci kažejo neverjetno voljo in željo po ustvarjanju, vendar na svoj edinstven 

način, ki je posledica njihove razvojne stopnje oz. doživljanja sveta. Vendar pa njihovi izdelki 

kažejo še nekaj več, lahko bi rekli, da gre za prodor, ekspanzijo v samo materijo. Pozorni smo 

na likovni prostor in likovno kompozicijo, na dva tipa odnosov. V fazi čečkanja otrokovi 

kognitivni procesi in pojmovanje okolice še niso na taki stopnji, da bi lahko v poskusu 

obvladovanja materije ustvarjal kakršnokoli oblikovno diferenciacijo glede na odnose med 

samimi oblikami, še manj pa glede na odnose med oblikami in celoto formata. To je vzrok, da 

likovno delovanje v tej fazi imenujemo čečkanje, 'izživljanje' v materiji. Naključne črte, čačke, 

ne kažejo nobene smiselne povezanosti in med seboj niso v nobenem funkcionalnem odnosu, 

segajo lahko celo izven risalne površine, kar je posledica popolne naključnosti oziroma 

odsotnosti povezav. (J. Selan, osebna komunikacija, april, 2022) 

2. Faza simbolov 

Razvojno stopnjo, ki je na prehodu med stopnjo čečkanja in simbolno stopnjo, imenujemo 

naključni realizem. Gre za obdobje, ko čečkanje v otrokovih mislih dobi določen pomen. Dober 

primer je zaključen barvni madež, ki predstavlja simbol oziroma prvo spoznavno dejanje na 

področju vidnega dražljaja. Švicarski psiholog Piaget (1896–1980) je to naključno ujemanje 

otrokove risbe z realnostjo poimenoval nenamerno soglašanje s stvarnostjo. Sprva nepovezane 

čačke se postopoma združujejo in nastane prva oblika. Eden prvih likov, ki jih prepoznamo 

ločeno od ozadja, je krog. Otrokovo likovno ustvarjanje preide iz stopnje kinestetičnega 

mišljenja, ki je pravzaprav gibanje, v stopnjo domišljijskega mišljenja, ki pa je že ukvarjanje s 

slikami. Prehod med stopnjo čečkanja in stopnjo simbola se zgodi zato, ker je otrok napredoval 

do te stopnje, da je spoznal, da ve, da ima določena narisana oblika nek pomen in nekaj 

označuje, nekaj pomeni. Vendar pa je risba še vedno naključno narejena. Nadalje je značilno, 

da si otrok iz čačk oblikuje dve osnovni obliki: krog, ki otroku pomeni vsebino, in križ, ki 

navadno nekaj razporedi ali loči. Otrok na tej razvojni stopnji človeka običajno nariše kot 

glavonožca (krog in dve črti), vendar pri tem krog pomeni celotno telo, glavo, trup in roke. Šele 

po tretjem letu, ko otrok krog vedno bolj dopolnjuje in začne risati tudi telo, roke in noge, 

oblačila … Po četrtem letu se likom pridruži tudi kvadrat, otrok pa je usmerjen v risanje 

predmetov. Vse do vključno tega obdobja barva nima pomena, otrok predmetov ne ločuje po 

barvi, temveč zgolj po obliki. Zato je uporaba barv za otroka pri tem le igra, stvar naključja. 

Različne barve na njegovem likovnem izdelku nimajo nobenih pomenov, jih pa začne 
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prepoznavati, saj jih že (ne)zavedno uporablja. Priporočljivo je, da za otroka izberemo tak 

material, ki omogoča čim večji kontrast (npr. črn barvnik na belem papirju). Otrok naj ima 

možnost izražanja s črto in obliko, saj se s tem razvija in krepi osnovna koordinacija. Šele ko 

prve zaključene oblike začno pridobivati na nekem pomenu, nastopi čas in nastane prostor za 

uporabo barv, ki bodo izdelkom dale dodatno vlogo in pomen. 

Faza simbolov je razdeljena na dve podfazi: predshematsko in shematsko fazo. (Pogačnik 

Tolčič, 1986) 

 

2.1.Predshematska faza (velja za obdobje od 3. do 6. leta) 

Za to fazo je značilno, da otrok lahko uporabi za različne predmete enako shemo ali 

pa z različnimi shemami nariše iste osebe in predmete. Izbira sheme je pogojena s 

temo risanja, s pomembnostjo motiva, ki ga riše, in nenazadnje z otrokovim 

razpoloženjem. Opazimo lahko, da na risalni površini otrokovega izdelka ni takih 

likovnih odnosov, kot bi jih pričakovali. V tem obdobju se na otroški risbi kažejo 

določene lastnosti, ki jih lahko razvrstimo v naslednja načela: 

• Načelo sosedstva oziroma načelo bližine prvin: otrok predmete, ki so si 

blizu, tako tudi nariše, vendar ne upošteva njihove dejanske velikosti. 

• Načelo ločevanja: otrok s črto loči trup in noge pri človeški figuri ali z 

obkrožanjem prikaže tisto, kar je znotraj nečesa (npr. oči znotraj glave). 

• Načelo reda: otrok nariše cvetlico spodaj in oblak zgoraj, vendar brez 

upoštevanja skladnosti ali ostalih prvin prikazovanja globine in perspektive. 

Prikaz globine oziroma tretje dimenzije otrokom predstavlja problem, ki se ga 

lotijo na različne načine. Za štiri do pet let stare otroke je značilno, da figuro ali 

objekt »prevrnejo« na ravnino. Nekateri avtorji (Freeman, 1980; Lauquet, 1927; 

Piaget in Inhelder, 1956) imenujejo to fazo risanja tudi intelektualni realizem, 

saj otroci praviloma rišejo to, kar o osebah in predmetih vedo. (prav tam) 

2.2.Realistična stopnja (velja za obdobje od 9. do 11. leta) 

V tej fazi otroci rišejo predmete in figure tako, da se po videzu, velikosti in 

sorazmerju skladajo z resničnimi. Otroška risba že prikaže tretjo dimenzijo in 

globino, poleg tega pa so otroci sposobni v risbo vključiti tudi dinamiko. Risba je 

tako že zaključena celota. V tem obdobju so do svojih izdelkov izjemno kritični, 

zato svoje likovne izdelke pogosto popravljajo in dopolnjujejo. (prav tam) 
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7 RELACIJA MED OTROŠKIM IN PROFESIONALNIM 

LIKOVNIM USTVARJANJEM 
  

»Otrok je v risbi prisoten s svojo dušo. Sili nas, da gledamo skozi njegove oči in za trenutek 

doživljamo svet kot on … Otrok ima do oblikovanja stvarnosti prvoten, od nasvetov še ne 

izkrivljen okus in njegovo likovno izražanje je revno, zato pa doživeto globje, bogatejše in 

dragocenejše. Riše samo, kadar ga to veseli, kadar želi, da bi risbe pomenile uresničitev 

njegove želje. K risanju ga žene samo želja, da bi bile stvari, ki jih hoče, pred njim.« (Ravnikar, 

2007, 27) 

Otroško likovno prikazovanje ima osebni izraz in se dogaja tekom kreativnega procesa, v čemer 

je podobno umetnosti. Pa vendar se razlikuje od umetnosti odraslih ljudi. Otroci so namreč 

potencirani kreatorji, oni so v neprestanem pogonu izumljanja novega, v razumevanju prej 

nepoznanih vsebin in tudi razvijanju prej nepoznanih likovnih rešitev. Razliko jasno vidimo, 

ko pogledamo namene in cilje – ti se pri otrocih razlikujejo od del umetnikov. Odrasli umetnik 

je oblikovan senzibilen individuum, ki reflektira vsakdanjo situacijo svojega časa kot zavestno 

in osebno sporočilo. Umetnik ustvari obliko svojim idejam na relaciji umetniške forme in 

estetske vsebine. Umetnine se zatorej uvršča in vrednoti zlasti za namen razvoja razumevanja 

sveta in likovnega jezika. Na estetske vrednosti umetnikov je potrebno gledati v drugačnem 

kontekstu. Lepota njegovega izdelka je tolikšna, kolikor je uspel neobremenjeno in avtentično 

izraziti svoje vsebine. O njegovem delu je mogoče razpravljati zgolj z vidika njegovega 

individualnega razvoja, znotraj njegove konkretne življenjske situacije in ne ločeno od likovno 

vzgojnih dejavnikov. Na otroške risbe ne moremo gledati s stališča zgodovinskega razvoja, ker 

je razvoj likovnega jezika otrok univerzalen in ni obremenjen s časom in kulturo. Logično pa 

je, da imajo likovni izdelki otrok, kot individualne kreacije, univerzalno estetsko vrednost. 

(Jontes, 2001) 

Dejstvo je, da človek riše in likovno ustvarja zato, da s tem uresničuje svoje sanje, tako je od 

nekdaj bilo. Če govorimo o temeljih prave likovne umetnosti, je potrebno to upoštevati. Slikar 

kot strokovnjak, čigar znanje, vedenje in sposobnosti so na visoki stopnji, pa lahko naravo in 

okolje raziskuje in upodablja objektivno, neosebno, stvarno. Riše »iz očesa naravnost v roko«, 

ob tem delu je lahko samo delno miselno prisoten in hkrati misli na kaj drugega. Za otroka pa 

je ploskev element, na katerem so stvari, ki jih je oblikoval, dejanske in žive. Vse, kar je na 

ploskvi začrtal, je za njega resnična in prava stvarnost, narisani predmeti na ploskvi zares 

obstajajo. Dokler mu to dovolimo, otrok rad ustvarja, ko pa ga začnemo siliti, da bi delal ''prav'', 
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ga to ne veseli več. Iz tega sledi, da je ploskev, površina, zares popolnoma upravičeno glavna 

značilnost umetnosti vseh časov. Zdi se, da se moderna umetnost na svoj način spet vrača k tej 

ploskvi, za katero nemalokrat potrebuje močna izrazna sredstva, s tem pa postaja človeku bližja. 

Zvestoba ploskvi sili otroka in modernega slikarja k istemu prijemu. (prav tam) 

Pri otroški risbi so likovne tvorbe, ki nastanejo na ploskvi, navadno pretirane ali deformirane. 

Otrok vidi v njih le tiste bistvene dele, ki se mu zdijo pomembni in katerim daje poudarek. 

Posledica tega je deformacija, za katero bi lahko rekli, da se pojavi kot izrazno sredstvo. Vendar 

ta deformacija ne nastopa v smislu »ekspresionizma«, pač pa je bolj podobna vsakdanji človeški 

govorici. Gre za to, kaj otrok želi v svoji risbi poudariti, kaj je zanj pomembno in kako stvari 

vidi in doživlja. Če ima predmet likovnega ustvarjanja več ploskev, otroka to zmede in zbega. 

Zato je potrebno postopno uvajanje in smiselno povezovanje v večploskovnost, najprej ena, 

nato druga, nato tretja stran. 

Otrok tako postopno obvlada ploskovno izražanje objekta v prostoru. Plastični predmet je v 

ploskvi resničen, ker je sestavljen iz različnih delov. (prav tam) 

 

 

  

 

 

 

Slika 9: Ramon Casas, Ramon Casas in Pere 

Romeu v tandemu, 1897, olje na platnu, 188 x 

215,5 cm, Museu Nacional d’Art de Catalunya 

Slika 8: Ronja Grasselli Kmet (8 let), Kolo, vodenke na 

papirju, 2022 
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8 LASTNE LIKOVNE INTERPRETACIJE TEORETIČNIH 

SPOZNANJ 
 

Z ustvarjanjem del sem raziskovala, kako se načela dadaizma prepletajo z načeli otroške risbe. 

Spontanost in naključnost sta najmočnejši korelaciji med zgoraj omenjenima pojmoma. Slike 

bi lahko razdelila v dve seriji: v prvi se pojavi več konceptualnih vzgibov, ki se prek barve 

dotikajo dade in otroške risbe; druga serija pa je bolj neposredna, saj že s svojo motiviko izraža 

igrivost in otroškost. Barve vse skupaj zgolj potencirajo. Ker je spontanost izmuzljiv in 

abstrakten pojem, jo je težko doseči načrtovano. Skozi zgodovino so se slikarji tega lotevali na 

različne načine. Zakone geštalta je Pollock premagoval s pomočjo omamljanja. Dadaisti so 

uporabljali izjemno radikalne pristope, da so dosegali spontanost. Na tem mestu se sklicujem 

na Duchampov pristop »Treh nitnih enot«. Otrok, ki ustvari izdelek z likovno vrednostjo, nas 

je, odrasle likovnike, na nek način prekosil. S svojim »nedolžnim« in pristnim pogledom na 

svet, je namreč elemente po likovnem polju artikuliral resnično spontano. Popolnoma brez 

znanja likovne teorije in njenih zakonitosti. Profesionalni umetnik mora odpreti »predal«, na 

katerem piše »moj kulturni kapital«, si zavezati okoli oči ruto, nakar iz predala povleče listek, 

na katerem na primer piše stol. Nato mora pozabiti na vse, kar ve o pojmu stol, in še takrat, ko 

mu podeli nov kontekst, novo funkcijo, se ne zmore kosati z otrokom, ki je to naredil spontano, 

brez karikirano opisanega protokola. 

V svojih delih sem želela doseči nekakšno organsko spontanost. Da bi to lahko dosegla, se je 

namenoma nisem lotila popolnoma sistematično – kompozicijo mi je nemalokrat narekoval 

način grundiranja platna. Prostori in praznine, ki so se oblikovali ob nanašanju grunda, so mi 

dali naslednji namig, pogosto glede motiva ali le za predrugačenje le-tega. Težko je prelisičiti 

lastne misli, da ne poustvarijo oziroma vizualizirajo idej, ki se porajajo v naših glavah. 

Likovne kompozicije gradimo na podoben način, kot dojemamo svet okoli sebe. Ničesar ni brez 

okolja, v katerem se nahajamo, načela likovne kompozicije pa pravzaprav posnemajo psihični 

proces dojemanja sveta. (Rački, 2004)  

Na sliki pobarvanka gre opaziti kompozicijsko načelo ritem kot ponavljanje. Ponavljanje 

elementov v slikarski kompoziciji je zavzelo ves slikovni prostor (Rački, 2014). Ker sem 

kompozicijo nakazala že z načinom grundiranja, je oblika motiva sledila. S tem, ko sem tudi 

motiv podredila kompoziciji, katero sem podredila načinu grundiranja platna, sem dosegla 



 

25 
 

nekakšno spontanost. Poskušala sem se ''izolirati'' od načrtovanja ustvarjanja slikarskega dela, 

z namenom, da bi dosegla naključje. 

Enakomerno, a svobodno se zdijo razvrščeni tisti elementi, ki ne tvorijo natančne mreže in so 

razmeščeni po občutku za enakomernost. Ritem s svojo elementarnostjo naredi močan vtis, zato 

se enakomernega ritma tudi resni umetniki ne izogibajo. (Rački, 2014) 

Če primerjam sliko Gumbki s sliko Odnosi, vsekakor prvo delo deluje mnogo manj enakomerno 

in svobodno. Odnosi delujejo mnogo bolj organsko, medtem ko Gumbki vzbujajo industrijske 

asociacije. Iz tega naslova je barvna skala pri slikah, ki vsebujejo strogo mrežo, mnogo bolj 

nasičena in ''zadržana'', saj s tem potencira 'industrijski' prizvok. 

Rački (2014) nadaljuje: »Sodoben človek prisega na osebno svobodo, sodobni umetniki pa na 

svobodo ustvarjanja. Likovni ustvarjalci nemalokrat skušajo graditi svoja dela brez oponašanja 

videza naravnih motivov in elemente v svojih kompozicijah razvrščajo, ne da bi se menili za 

tradicionalne kompozicijske oblike.«  

Svobodna kompozicija seveda ne pomeni, da je slika brez kompozicije, brez reda, da so 

elementi kompozicije razmeščeni po slikovnem polju kakorkoli, pač pa pomeni, da ustvarjalec 

ni zavezan določeni, že uveljavljeni obliki kompozicije, ampak samo upošteva načela likovnega 

komponiranja. (Rački, 2014) 

Kompozicije v mojih ustvarjenih delih pravzaprav reflektirajo otroško igro: en del je urejen do 

potankosti, medtem ko na drugem delu vlada kaos, ki pa pogojuje urejenost. Urejanje kaosa še 

posebej izstopa na likovnem delu Vezi – elementi, ki kot posamezna enota delujejo neurejeno, 

z nizanjem ustvarijo red in trdnost na likovnem polju.   



 

26 
 

 

 

 

Slika 10: Klavdija Zupančič, Pobarvanka, akril in pastel na platnu, 50 x 33 cm, 2022 
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Slika 11: Klavdija Zupančič, Gumbki, akril, tempera in gvaš na platnu, 50 x 33 cm, 2022 
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Slika 12: Klavdija Zupančič, Vezi, akril in pastel na papirju, 70 x 100 cm, 2021 
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Slika 13: Klavdija Zupančič, Odnosi, akril in pastel na papirju, 100 x 100 cm, 2021 
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Slika 14: Klavdija Zupančič, Napihljivi rokavčki, akril, gvaš in pastel na platnu, 50 x 35 cm, 

2021 
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Slika 15: Klavdija Zupančič, Pujs, akril in tempera na platnu, 50 x 32 cm, 2021 
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Slika 16: Klavdija Zupančič, Raketni muffin, akril na platnu, obseg 50 cm, 

2022 

Slika 17: levo: Klavdija Zupančič, Napad na sadje, akril na platnu, 18 x 18 cm, 2022; 

desno: Klavdija Zupančič, Raketni muffin, akril na platnu, obseg 50 cm, 2022 
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Slika 18:Klavdija Zupančič, Napad na sadje, akril na platnu, 18 x 18 cm, 

2022 

Slika 19: levo: Klavdija Zupančič, Napad na sadje, akril na platnu, 18 x 18 cm, 

2022; desno: Klavdija Zupančič, Ku-Kuc, oglje, pastel in tempera na platnu, 18 x 18 

cm, 2022 
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Slika 20: Klavdija Zupančič, Bruum-Vruum, akril in tempera na platnu, 50 x 32 cm, 2022 
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9 SKLEP 
 

 

Otroška risba je produkt otrokovega psihičnega in fiziološkega razvoja ter njegove enkratne 

zmožnosti, da dejstva, ki dominirajo v svetu vizualnih komunikacij, intuitivno oziroma 

spontano iznajde sam. To zadnje je tisto, v kar odrasli težko verjamemo, ker teh dejstev pač ne 

poznamo in jih zato tudi v otroških risbah nemalokrat ne prepoznamo in ne razumemo. Tudi na 

svoje spontano otroško likovno izražanje smo že pozabili – tako kot smo pozabili, kako smo 

samodejno prestavljali noge pri prvih korakih. Zelo pomemben razlog nerazumevanja je tudi 

to, da nam kot otrokom velikokrat niso dopustili, da bi svojo sposobnost razvijali v tolerantni 

in podporni edukativni klimi. (Jontes, 2001) 

Risanje otroku omogoča, da nova spoznanja, s katerimi se trenutno ukvarja njegov mentalni 

aparat, z risanjem preverja, raziskuje in utrjuje. To se kaže v repeticijah določenih likovnih 

struktur, ki se pojavljajo na otrokovem likovnem polju. Šele ko otrok neko strukturo popolnoma 

osvoji, gre na novo. Že osvojene pa od takrat dalje po potrebi uporablja samostojno ali jih 

vgrajuje v bolj zahtevne formalne skupke. (Jontes, 2001) 

Presek dadaističnih in otroških pristopov lahko pojasnimo z enostavno analogijo vesolja. Če bi 

se odrasla oseba, tudi umetnik, nenadoma zbudil na nekem zelo čudnem, povsem drugačnem 

planetu, ali bi ga začel spoznavati z ničelne točke kot otroci na Zemlji? Odgovor je seveda ne, 

saj bi vse, kar bi umetnik zaznal, avtomatsko primerjal z izkušnjami z Zemlje. Odrasel človek 

misli oblikuje z že determiniranimi pojmi in vedenjem, kar je še pomembneje pa je to, da vse 

nove izkušnje razvršča glede na pretekle. (Jontes, 2001) Dadaisti in avantgardisti so se 

spremembe lotevali prek drugačnih pristopov: v osnovi so zavračali kakršnokoli obliko kulture 

ali umetniškega ustvarjanja in tudi vsako povezano, logično ter razumno komunikacijo. 

Moment vojne je bil seveda za tovrsten kontinuum, ki je postajal vse bolj krut, nujno potreben 

in nepogrešljiv. Zdelo se je namreč, da je ob iracionalnem izbruhu sovraštva in osiromašenju 

moralnih vrednot ter propadu človeštva vsak poskus oblikovanja likovne govorice jalov, 

neprimeren in plehek. (Annoscia idr., 2019) 

Berlot (2011, 255) o mimesisu in naključju, o katerem sem raziskovala, zapiše naslednje: 

»Čeprav se narava v obliki naključja, organskega, energetskega pojavlja v Duchampovem delu, 

umetnik pravi, da umetnost nima biološkega opravičila in s tem izrazi stališče, ki postavi 

umetnost na eno in naravo na drugo stran. Umetniško dejanje ali umetniško delo ni prav nič 
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naravno, nasprotno, umetniško ustvarjanje je nujno kvalificirano z razliko, ki človeške 

proizvode loči od naravnih stvaritev«.  

Če se vrnemo k Duchampu, in ureditvi 3 nitnih enot, kjer uporabi naključje pri motivu, Berlot 

(2011, v Semin 2004) ugotovi, da: »Ko posnemamo naključje, ga ne razvrednotimo, ampak mu 

nasprotno izkažemo spoštovanje. 3 nitne enote so morda alegorija naključja ali bolj rečeno 

njegov portret, še bolj gotovo njegova karikatura, v kolikor velja, da se Duchampova inteligenca 

sveta ne zasnuje drugače kot način ironizma afimacije.« 

Citat, ki je zelo močan razumem na način, da je Duchamp spoštoval naključje, saj se v njemu 

skriva nekaj (kar je kljub temu, da je vpet v zgodovinski in kulturni kontekst), kar bi lahko 

označila za mutacijo. Je iracionalno, nedojemljivo, saj ni bilo načrtovano: pojmi kot so ti pa se 

odlično ujemajo tako z dada poslanstvom, kot tudi z otroško milino in nedolžnostjo. 

Cilj, ki sem si ga zastavila je, da med pisanjem diplomskega dela ustvarim likovna dela, ob 

katerih poskušam realizirati spoznanja, ki sem jih pridobila ob prebiranju knjig. Tako sem 

ustvarila dve seriji del, pri katerih sem naključju prepustila bodisi motiv, bodisi kompozicijo. 

Način slikanja – narekovanje kompozicije z grundiranjem platna, hitre skice narejene z ne 

dominantno roko, se je razlikoval od mojih prejšnjih slikarskih izkušenj. Pristopi so se izkazali 

za izziv, da sem se oddaljila od likovnih problemov, s katerimi sem se soočala v prejšnjih 

letnikih študija. Opazovanje mojih sinov, kako rišeta, kako izvajata 'ples' po papirju, mi je bilo 

v pomoč in kompas. Druga oporna točka, na katero sem se zanesla je bilo preučevanje dadaistov 

in njihovih pristopov. Od Duchampovega pojmovanja naključja pa do pogovora z Arjanom 

Preglom, ki se slikarskega polja loteva zelo izčiščeno in sistematično. Zaključim lahko s tem, 

da sem pravzaprav na začetku svoje ustvarjalne poti, saj sem se v diplomskem delu uspela 

iztrgati iz svojih predhodnih likovnih pristopov in začela ustvarjati lastni likovni izraz.  
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