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POVZETEK
Namen diplomskega dela je razumeti ustvarjalni proces, ki ga ponuja akcijsko slikarstvo v
povezavi z otroško risbo. V teoretični delu diplomske naloge je raziskan razvoj
abstraktnega ekspresionizma. Opisana je predvsem umetnost »drippinga« Jacksona
Pollocka, kot enega vodilnih predstavnikov akcijskega slikarstva. Ob tem sem raziskala še
novejše nadgradnje Pollockovega performativa pri mlajših umetnikih. Vzporedno sem
raziskala razvojne stopnje otroškega likovnega izražanja.
Sledi opis lastnih del, s katerimi želim združiti moč naključij in nadzorovanih gibov pri
svojem ustvarjalnem procesu, kjer moja dela nastajajo s presežkom emotivne in dinamične
geste.
V pedagoško-raziskovalnem delu analiziram proces likovnega ustvarjanja in likovna dela
otrok ter s primerjavo treh različnih starostnih stopenj potrjujem, da mera spontanosti pri
likovnem ustvarjanju s starostjo v določeni meri upada. Na otroka vpliva vedno večje
število izkušenj z zunanjim okoljem, te pa vplivajo tudi na otrokovo ustvarjanje, ki je zato
vedno bolj premišljeno in kompleksno.
Ključne besede:
ABSTRAKTNO SLIKARSTVO
ABSTRAKTNI EKSPRESIONIZEM
SLIKARSTVO AKCIJE
USTVARJALNI PROCES
OTROŠKA USTVARJALNOST
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ABSTRACT
The purpose of my thesis is to understand the creative process of action painting in
children’s drawings. Theoretical part investigates the development of abstract
expressionism. It describes “Dripping art’’ of Jackson Pollock, one of the leading
representatives of action painting. I explored the recent upgrades of Pollock’s performative
by younger artists. At the same time I explored the developmental stages of

children's

artistic expressions.
In the second part I’m presenting my works. In my creative process I wish to combine
power of coincidences and controlled movements. My works of art arise from an excess of
emotional and dynamic gestures.
In my pedagogic research, I’m analyzing a creative process and art works of children. By
comparing three groups of different ages I am confirming that the spontaneous artistic
creativity is decreasing with age. With age a child gains a growing number of experiences
of the external environment. That affects the child’s creativity, which are more thoughtful
and complex.

Key words:
ABSTRACT PAINTING
ABSTRACT EXPRESSIONISM
ACTION PAINITING
THE CREATIVE PROCESS
CHILDREN'S CREATIVITY
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UVOD
Diplomsko delo je zasnovano na razumevanju akcijskega slikarstva in njegovih povezav.
Oznaka akcijsko slikarstvo, ki jo je leta 1951 predlagal ameriški kritik Harold Rosenberg,
upošteva pomen angažiranosti skupno obravnavanim umetnikom. Za vsakega umetnika naj
bi prišel trenutek, ko se mu je platno zazdelo kot prizorišče njegovega delovanja in ne kot
prostor, kjer naj bi reproduciral, analiziral in izrazil realni ali imaginarni predmet. Na
platnu naj ne bi bile podobe, ampak dejanje. Akcijsko slikarstvo je ustvarilo nov pristop v
umetnosti, saj slika nastane z uporabo emotivne in dinamične geste. Akcija je to, kar se
naredi v samem postopku in hkrati rezultat dela. Eden glavnih predstavnikov – Jackson
Pollock – je ustvaril tako imenovane nakapljane slike. Pollock je slike ustvarjal na tleh.
Nanje je kapljal, polival, brizgal in prelival barvo. S takšnim procesom nastajanja slike si
je želel otresti omejitev, ki jih prinaša »štafelajna« slika. Tudi sama se pri svojem
umetniškem ustvarjanju želim otresti vseh teh omejitev in raziskati možnosti ter
nadgradnje akcijskega slikarstva. Pri svojem ustvarjalnem procesu sem želela združiti moč
naključij in nadzorovanih gibov.
Ustvarjalni proces akcijskega slikarstva sočasno želim povezati z risbo otrok. Res je, da
predstavniki akcijskega slikarstva niso črpali svojega navdiha iz otroške risbe, temveč prej
iz umetnosti primitivnih ljudstev. Vseeno pa mislim, da je za takšen umetniški pristop
potrebna velika mera spontanosti, ki pri otroku z starostjo v določeni meri upada. Na
otroka s staranjem vpliva vedno večje število izkušenj iz zunanjega okolja. Te pa posredno
vplivajo tudi na otrokovo ustvarjanje, ki je zato vse bolj premišljeno in kompleksno. Tako
sem pri svoji pedagoški raziskavi to želela potrditi in izpeljati ustrezno

primerjavo

likovnih izdelkov. Slikanje s pomočjo akcijskega slikarstva sem preizkusila na predšolski
stopnji (vrtec, starost 5/6 let), v prvi triadi osnovne šole (3. razred) in zadnji triadi osnovne
šole (8. razred). Otrokom sem želela približati ne tradicionalen proces ustvarjanja in jih s
tem spodbuditi pri razvijanju njihove domišljije in inovativnosti.
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NA KRATKO O MODERNIZMU
Ekspresija (fr. expression iz lat. expresio) pomeni izraz oziroma izražanje. Vsa človeška
dejanja so ekspresivna. Človeška gesta je namerno ekspresivno dejanje. V umetnosti
poznamo ekspresionizem tudi kot umetniško smer. Izraz »ekspresionizem« je bil prvotno
mišljen kot oznaka za zavračanje glavnih vrednot impresionizma v francoski umetnosti. V
Nemčiji pa je dobil ekspresionizem določnejši, vendar še vedno širok pomen. Navezali so
ga na neopredeljeno težnjo v glasbi, književnosti in likovni umetnosti. In sicer uporabo
vsebin in umetniških sredstev kot obliko osebnega izražanja. Ekspresionizem je hotel
gledalca čustveno in duhovno pretresti s svojo osebno vizijo sveta, izraženo v
protinaravnih oblikah in barvah. Njegovi predstavniki menijo, da je najvišji namen
umetnosti izražanje njihovih subjektivnih doživetij in notranjega sveta, ne glede na
objektivno realnost. Prva usklajena javna predstavitev takšnih slik je bila v Parizu na
jesenskem salonu leta 1905. Razstavljeni so bili Henri Matisse, Georges Rouault, Maurice
de Vlaminck in drugi. Zaradi njihovih živih, pogosto nenaravnih barv, nanesenih na zelo
samozavesten način, so jih kritiki poimenovali divje zveri (fr. Fauves). Ime se je prijelo in
danes navajamo fauvizem kot prvo veliko gibanje v moderni umetnosti.
Politične in družbene razmere ob koncu 19. stoletja so bile za prebivalstvo zelo kritične, saj
so se gospodarske krize kar vrstile. V letih pred 1. svetovno vojno so rasli dvomi o razvoju
političnih dogodkov, vplivu tehnike na človeka in posledicah industrije. Družbeno in
politično dogajanje se je odražalo tudi v umetnosti. Sprejemanje novosti je bilo različno in
odvisno od države. Umetniki so z veseljem sprejemali nove politične ideje. Veliko število
umetnikov je sprejelo zamisel o pravičnem in svobodnem socializmu in po oktobrski
revoluciji je postala Sovjetska zveza prava velesila. Le kakšno desetletje po 1. svetovni
vojni so umetnost začeli nadzorovati različni totalitarni režimi. Hitler je o moderni
umetnosti celo govoril kot o »sprijeni umetnosti«, zato je bilo veliko dobrih del enostavno
uničenih. Tudi Stalin je v umetnosti postavljal pravila. Zahteval je umetnost za delavski
razred. Veliko umetnikov, kot so Pablo Picasso, Max Beckmann in mnogi drugi, so takšne
politične in družbene krivice prikazali tudi v svojih slikah. Zaradi slabih razmer v Evropi je
tako v 30-tih letih prišlo do množičnega izseljevanja umetnikov in intelektualcev v
Severno Ameriko. Zato je ekspresionizem v prvi polovici 20. stoletja pogosto zaznamovan
s temnimi vsebinami. ( Zalaznik, 2007 )
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Nova umetniška, avantgardna gibanja 20. stoletja, kot so na primer kubizem, futurizem,
dadaizem, surrealizem, suprematizem, konstruktivizem …, so vzpodbudila načrtno
raziskovanje novih možnosti v umetnosti in s tem tudi likovne teorije. Niso več vezana na
zunanjo resničnost predmetov in umetnost ni bila več sužnja vidne izkušnje. Vsa iskanja po
letu 1900 gredo v to smer. Že ekspresionizem išče preprostejše oblike, da bi povečal
izpovedno moč slike. Tudi kubizem in fauvizem sta se odmikala od stvarnega sveta. Pri
tem je pomembno vlogo odigral Henri Matisse. Za Matissa barva ni zunanji posnetek,
ampak občutek, izrazna moč. ( Harrison, 1997 )
Abstraktna umetnost ni bila gibanje. Razvijala se je sočasno na različnih delih Evrope in
glavni predstavniki niso bili med seboj povezani. Prva dela, na katerih vsebina ni več
prepoznavna, je ustvaril Vasilij Kandinsky v letih med 1910-12. Kljub temu pa tudi najbolj
abstraktne podobe Kandinskega predstavljajo vezi z izkušnjami iz predmetnega sveta. Tudi
takrat, kadar so na platnu packe, lise, izseki in odsevi vseh možnih kompozicij, gre vselej
za fragment resničnosti, na katerega se veže nek spomin; torej gre za fragment prenesene
ali spremenjene resničnosti. Tudi najboljši abstraktni umetniki so v bistvu slikali doživeto.
Abstraktna umetnost je že s svojim imenom označena kot umetnost, ki je nasprotje
predmetni umetnosti. Z barvo, strukturo in kompozicijo nadomešča figuraliko.
Z rojstvom abstraktnega motiva so se tudi upodabljajoče umetnosti (grafična umetnost,
slikarstvo, kiparstvo) počasi osvobodile pripovednih vsebin in so se v tem pogledu lahko
primerjale z glasbo. Ob novih načinih gledanja na umetnost so postali pomembni tudi
pedagoški pristopi k študiju likovne umetnosti. Med svetovnima vojnama je tukaj
pionirsko vlogo igrala šola Bauhaus v Nemčiji. Ustanovil jo je Walter Gropius v nemškem
mestu Weimar aprila, leta 1919. Šola je morala končati svoje delo leta 1925 zaradi nastopa
nacizma v Nemčiji. Šola je bila zasnovana kot neke vrste laboratorij, ki je vključeval
ustvarjalne možnosti raziskovanja v smereh arhitekture, kiparstva, slikarstva, grafičnega in
predmetnega oblikovanja, scenografije … V njej so sodelovali učitelji in učenci pri
raziskovanju in možni nadgradnji različnih ustvarjalnih procesov v okviru mnogih likovnih
delavnicah. Vpliv šole na ustvarjanje umetnikov je bil v svetovnem merilu zelo velik.
Mnogi umetniki 20. stoletja novih dognanj v okviru šole niso vključili samo v svoj
ustvarjalni proces, temveč so o tem pisali tudi teoretične razprave. (Šuštaršič, Butina, itd.
2004)
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Po drugi svetovni vojni je postala vloga abstraktne umetnosti dosti vidnejša. Znotraj
likovne umetnosti po 2. svetovni vojni je najbolj znan informel kot skupno ime za različne
izraze abstraktne umetnosti. Prevod pove, da je s tem mišljeno slikarstvo, ki je svobodno in
se odreka pravilom, ki jih uveljavlja tradicija. »Informel označuje pomen tistega, kar je
brez oblike.« Termin je uveljavil francoski kritik Michel Tapié (po letu 1950). Oblikoval
pa se je v pariškem povojnem ozračju, še pod vtisom komaj preživete vojne.
Po drugi svetovni vojni je veselje zaradi zmage nad nacizmom in fašizmom kmalu
potihnilo, saj je konec vojne prinesel tudi vrsto političnih in vojaških konfliktov. Evropa je
bila tako kmalu razdeljena na dva bloka. Združene države Amerike pa so si prilastile
politično in gospodarsko moč ter postale vodilne v svetu. Postopoma so vpliv pridobivale
tudi v umetnosti. Tako da če smo prej poznali in cenili stara umetnostna središča, kot so
Rim, Pariz in ostala, je sedaj to funkcijo pridobilo tudi mesto New York. Prebivalci
Amerike so ideje sprejemali odprto in bolj sproščeno kot Evropska publika. Odpirali so se
tudi pogledi na neevropske umetnosti in kulture. Opozarjati se je začelo na stvaritve v
Afriki, Oceaniji, Daljnem in Srednjem vzhodu.
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ABSTRAKTNI EKSPRESIONIZEM
Lahko bi rekli, da je Amerika in njen trg obvladala celotno zgodbo umetnosti v obdobju od
štiridesetih do sedemdesetih let 20. stoletja.
Abstraktni ekspresionizem je nastajal v času dveh velikih katastrof: gospodarske depresije
in druge svetovne vojne. Zgodovinsko sega že v leto 1920 in se nadaljuje po padcu borze
na Wall Streetu leta 1930. Tako imenovani črni petek sproži gospodarsko krizo, s katero
moč Amerike upade in četrtina prebivalstva postane brezposelna. Veliko pomembnih
evropskih umetnikov (Piet Mondrian, Salvador Dali, Marc Chagall, Pablo Picasso, Max
Ernst …) je preživelo vojna leta v Ameriki. Razlog bi lahko našli v veliki razstavi sodobne
evropske umetnosti konec tridesetih let v New Yorku ali pa v begu pred totalitarnimi
režimi desne in leve politične usmeritve ter pretečih grozot druge svetovne vojne. Problem
provincializma, ki ga je podkrepila emigracija vodilnih ustvarjalcev evropske avantgarde,
je postavilo mlade ameriške slikarje, kot so Jackson Pollocka, Arshila Gorkyija, Marka
Rothka, Roberta Motherwella, Adolpha Gottliba, Barnetta Newmana in Clyfforda Stilla
pred nalogo, da ustvarijo avtohton ameriški slog. Inspiracijo so našli predvsem v dveh
evropskih stilih: v kubizmu in surrealizmu. Umetniki, ki so bili pod vplivom Newmana
(Rothko, Still, Gottlieb), so skušali najti nove vsebine. V primitivni umetnosti Oceanije,
obeh Amerik so iskali izhodišča za povsem ''ameriško umetnost''. (Ferrer, 2003)
Abstraktni ekspresionizem so imenovali tudi Newyorško šolo in se smatra kot prvo
neodvisno ameriško umetniško gibanje. V štiridesetih letih se je v New Yorku na podlagi
skupnih zanimanj povezalo petnajst umetnikov. Prvotna skupina je sestavljala sledeče
umetnike: Arshile Gorky, Willem de Kooning, Hans Hofmann, Adolpf Gottlieb, Jackson
Pollock, Robert Motherwell in Ad Reinhardt. Uveljavili so se s samostojnimi razstavami
med letom 1943 in 1946 v galerijah Peggy Guggenheim in Betty Parson. Kmalu so se jim
pridružili še Philip Guston, Bradley Walker Tomlin, Franz Kline, Mark Rothko, Clyfford
Still in Barnett Newman. Zagovornik in teoretik te skupine, Clement Greenberg, je za
poimenovanje gibanja ponujal izraz ''slikovita abstrakcija'', vendar izraz ni naletel na
plodna tla. Gestualnost umetniških del pa je po drugi strani dala kritiku revije New Yorker,
Robertu Coatesu, navdih za oznako ''abstraktni ekspresionizem'', katero imamo še danes.
Umetnike abstraktnega ekspresionizma je družilo tudi veliko zanimanje za evropsko
avantgardo. Predvsem smer kubizma in umetnika Henrija Matissa. Poznali so ju v večini le
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po črno-belih reprodukcijah. To je verjetno v neki meri vplivalo tudi na njihov svojevrsten
odnos do barve. Preučili so tudi nadrealizem, umetnika Wassilja Kandinskega in Paula
Kleeja. Največji vpliv na njih so imeli umetniki, ki so se ob begu pred nacizmom preselili
v New York. ( Polcari, 1991 )
Pri ameriškem ekspresionizmu je umetnikovo merilo postalo njegov občutek sproščanja,
medtem ko so estetske vrednosti v umetniškem delu utegnile biti le naključne. Dinamika
povezave med formo in vsebino je bila drugačna kot pri reprezentativni umetnosti. Njihove
slike so brez kakršne koli narativnosti. Kreativnost se je kazala v izhajanju iz narave v
medij ekspresije. Skupna značilnost vseh ameriških ekspresionistov je bila želja izraziti
svoje občutke in hkrati ustvariti harmonično delo. Značilna je bila abstrakcija,
osredotočena na formalnost slikovnega prostora. Slike ameriških umetnikov abstraktnega
ekspresionizma so bile praviloma zelo velike. Velikost je pomemben element likovnega
dela, saj je velikost posameznega likovnega elementa v kompoziciji relativna in je njeno
delovanje odvisno od velikosti formata in od velikosti drugih elementov v kompoziciji. Za
slikarja je bilo pomembno, da je podoba njegovih del zaobjela celoten pogled gledalca
oziroma obiskovalca.
Vse te značilnosti kažejo na to, da se je slikarstvo na kritičen način obračalo k samemu
sebi. To je na teoretski ravni utemeljeval C. Greenberg, ki je v tem videl temeljno
komunikacijsko sredstvo obdobja, ki je bilo še vedno vznemirjeno zaradi vojne. Na
ameriške ekspresioniste je močno vplivala knjiga System and Dialectic of Art (1937),
avtorja Johna Grahama, ki povezuje umetnost s filozofijo Gustava Junga. Pisatelj je
umetnike pozval, naj ponovno vzpostavijo izgubljen kontakt s podzavestjo. Zanimanje za
primitivno umetnost je našel v spontanem oblikovanju in kompoziciji, ki je zagotavljala
vstop v globljo podzavest. Mnogo umetnikov je debatiralo o Jungovih idejah. Za veliko
umetnikov je slikarstvo postalo način bivanja in proces samo spoznavanja po Jungovi
teoriji nezavednih vsebin. Kogar ni neposredno zanimala Jungova filozofija, se ga je preko
drugih dotaknila njegova duhovna odprtost in aktualiziranje mitologije, primitivnih kultur
... Ameriški ekspresionizem se je razvijal v dveh smereh. Lahko bi rekli, da umetnost
Jacksona Pollocka in Marka Rothka predstavljata ta dva pola, med katerimi so se gibali
slikarji, ki jih uvrščamo med predstavnike abstraktnega ekspresionizma. Bolj kot likovna
govorica jih je družila predvsem želja po izražanju notranjega jaza. ( Polcari, 1991 )
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1. SLIKARSTVO BARVNIH POLJ
Slika je tukaj nastala z nežnimi barvnimi kombinacijami. Prosojnost barvnega nanosa je
zbujala mističnost Vzhoda. Umetniki so segali v nezavedno človekovo naravo. Bolj kot
akcija jih je zanimalo raziskovanje barvnih ploskev, strogih v svojih formalnih lastnostih, a
vseeno vabljivih. Pri svojem ustvarjanju so želeli doseči čim večje učinke z minimalnimi
likovnimi sredstvi. Tako so izkoristili velike enobarve ploskve, ki so na platnih večjih
razsežnosti dajale vtis neskončnosti. Izraz slikarstvo barvnega polja je leta 1962 uporabil
kritik in teoretik Clement Greenberg v zvezi z umetniki, kot so Mark Rothko, Barnett
Newman, Clyfford Still. Omenjenim umetnikom je priključil še »drugo generacijo«, ki ji
pripadajo Morris Louis, Kenneth Noland in Helen Frankenthaler. V primerjavi s prvo
generacijo ti puščajo ob strani zelo široko problematiko robov.

Mark Rothko (1903- 70)
Mark Rothko se je rodil 25. septembra kot Markus Rotkovič v Dvinksu v Rusiji, vendar se
je kmalu preselil v Ameriko. V svoji umetnosti je združil evropsko modernistično
nepredmetno abstrakcijo (Kazimir Malevič, Piet Mondrian) z zanimanjem za mistične
lastnosti, ki jih je povzel po umetnosti Vasilija Kandinskega. Sprva je Rothko raziskoval
številne sloge in vplive. V štiridesetih letih 20. stoletja pa se njegov slog dokončno
oblikuje. V tem obdobju sta Rothko in Adolph Gottlieb (1903-74) objavila izjavo v
časopisu The New York Times (13. junij, 1943): »Prednost dajeva enostavnemu prikazu
kompleksne zamisli. Zagovarjava velike ploskve, kjer je njihov učinek odkrit in nedvoumen.
Želiva ponovno uveljaviti ploskost slike. Ploske forme zagovarja zato, ker uničujejo iluzijo
in razkrivajo resnico.« 1
S to objavo se dokončno posveti abstraktnemu slikarstvu velikih formatov, v katerem
prevladujejo elementi, barve, oblike in črte. Gre za plavajoče pravokotnike z zamegljenimi
robovi na barvi nosilca v dramatičnem razmerju. Umetnik raziskuje slikovne prvine
slikarstva: barvo, površino, svetlobo, proporce, in tonsko lestvico. ( Gariff, 2009 )

-
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1

Gariff, D. Najvplivnejši slikarji sveta, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2009, str. 174

Slika 1: Mark Rothko, Beli center, 1950,
205.8 x 141, zasebna zbirka, Vir:
http://www.nga.gov/feature/rothko/classic2a.shtm

Helen Frankenthaler (1928-2011)
Helen Frankenthaler je bila ameriška abstraktna slikarka. Umetnica je bila znana predvsem
po tem, da je razredčene pigmente barv spuščala na neobdelano platno in tako ustvarjala
eterična barvna polja. Prosojne barve so polzele po platnu ali se vanj vpijale. Rojena
Newyorčanka se je po svoji diplomi vrnila v rojstno mesto in se učila pri Hansu
Hofmannu. Poročena je bila s slikarjem Robertom Motherwellom. Umetnica, katere
kariera se je raztezala čez šest desetletij, ukvarjala pa se je tudi s keramiko, skulpturo,
lesorezom in tapiserijo, je leta 2002 prejela narodno medaljo za umetnost. Njene slike
imajo veliko prostorsko razsežnost, kar je dosegla s polzenjem kasnejših akrilnih barv in z
vmesnimi segmenti neposlikanih površin. Umetnica je imela izjemen čut za barvo in
obliko oziroma za njun medsebojni odnos. Frankenthalerina tehnika namakanja platna z
barvo ji je omogočila, da je tudi z oljno barvo ustvarila slike, ki spominjajo na akvarele in
predstavljajo nekakšno logično nadaljevanje Rothkovega nanašanja tankih slojev barve.
Njene slike združujejo tonsko lestvico, splošno kakovost, delovne metode in subtilno
nanašanje barve, kot so značilni za Jacksona Pollocka in Marka Rothka. S tem je umetnica
nakazala postslikarske abstrakcije. ( Baur, 1955 )
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Slika 2: Helen Frankenthaler, Canyon, 1965, 44x52 in. , zasebna zbirka, Vir:
http://www.phillipscollection.org/research/american_art/artwork/FrankenthalerCanyon+.htm
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2 .SLIKARSTVO GESTE ali AKCIJSKO SLIKARSTVO
Slika nastane z uporabo emotivne in dinamične geste. Akcijsko slikarstvo ustvarja nov
pristop v umetnosti. Ta kinetična aktivnost je likovnega kritika Harolda Rosenberga leta
1951 napeljala na iznajdbo izraza ''akcijsko slikarstvo''. Ta pojem naj bi bil zamenjava za
pojem abstraktni ekspresionizem, ki je označeval newyorško šolo. Sam izraz upošteva
moralni, metafizični in politični pomen angažiranosti, skupne obravnavanim umetnikom.
Po Rosenbergovem zapisu so po Pollockovem odkritju ameriški slikarji drug za drugim
začeli gledati na platno kot na areno, v kateri naj bi delovali. Platno jim ni bilo več nosilec
slike, temveč nosilec nekega dogodka. Akcija je bila to, kar so naredili v samem postopku
in hkrati rezultat dela. Pri samem procesu ustvarjanja se je od umetnika zahtevala velika
mera spontanosti in instinkta. Umetniki so pri slikanju specifično uporabljali slikarski
nosilec. In sicer po ''all over'' principu, kjer slika s popolno odsotnostjo kakršne koli
ambicije ustvarjanja prostorske globine, navidezno prestopa robove. Nazadnje je v
umetnosti prevladala specifična raba oznake akcijskega slikarstva. Nanaša se na tiste
umetnike, ki so imeli svojevrsten umetniški proces (izvedba, hitrost, fizični napor) in so
posebno poudarjali slikovno snovnost.

Predstavniki so Jackson Pollock, Willem de Kooning, Sam Francis, Franz Kline, Arshil
Gorky, Mark Toby in Pollockova žena Lee Krasner.

Paul Jackson Pollock ( 1912- 56 )
Paul Jackson Pollock je kot prvi ameriški umetnik prodrl v intuitivno in abstraktno
govorico. Na svojih slavnih ''nakapljanih slikah'', ustvarjenih med letom 1947 in 1952, je
Pollock zanikal tradicijo slikanja s čopičem in njegovih omejitev tonske lestvice, delovnih
metod in materialov ter opredelil inovativno osebno sfero v umetnosti.
Njegove slike nikoli niso nastajale na stojalu. Platna je raje brez ogrodja pričvrstil na zid
ali položil na tla. Pollock se je leta 1947 izpovedal: ''Na tleh se počutim bolj sproščen;
čutim, da sem sliki bližji, da sem njen del, ker se lahko gibljem okoli nje, jo slikam tako
rekoč z vseh štirih strani in sem dobesedno bolj v njej.'' 2 Takšno metodo uporabljajo
Indijanci z Zahoda, ki ustvarjajo slike iz peska.
2

O'Hara, F. in Pollock, J.: Jackson Pollock,G. Braziller, New York, 1959, str. 32
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Pollock se je rodil v kraju Cody, v zvezni državi Wyoming. Odraščal je na ameriškem
jugozahodu, pri osemnajstih letih pa se je preselil v New York. Njegovo bivanje na
jugozahodu je v njem zapustilo spomin na vsebine in rituale ameriških Indijancev. V času
svojega študija v New Yorku je odkril obsežne stenske poslikave, ki so jih v Združenih
državah Amerike ustvarili mehiški stenski slikarji Diego Rivera, Jose Clemente Orozco in
David Alfaro Siqueiros. Spoznal je moč ekspresivne formalne govorice. V njegovi
umetnosti zasledimo tudi vpliv umetnosti Pabla Picassa, še posebej zaradi njegove slike
Guernica, ki je bila v New Yorku razstavljena leta 1939. Obenem pa je kmalu začelo rasti
tudi zanimanje za avtomatizem surrealistov in motiviko sanj, ki sta jo raziskovala Roberto
Antionio Matta Echaurren in Arshile Gorky. Do poznih štiridesetih let 20. stoletja je
Pollock začel poudarjati avtomatizem in spontanost slikarskega procesa. Želel se je otresti
omejitev, ki jih prinaša slika. In kmalu so nastale tako imenovane nakapljane slike. Pollock
je na tla položil slikarski nosilec ter nanj kapljal, polival, brizgal in prelival barvo. Procesi
slikanja takšnih slik so v veliki meri spominjali na rituale ameriških Indijancev (rituali
Navaho Indijancev), saj je Pollock površino napadal iz vseh strani, med slikanjem je čepel,
se plazil in celo plesal okoli platna. Površno gledano gre le za nekontrolirano, intuitivno
nastajanje linij in pack, dejansko pa gre za kontrolirano večletno delo z refleksijo. Med
letoma 1937 in 1942 je imel obdobje, v katerem se je poglobil v Jungovo psihoanalizo. Ta
je utrdila njegove ideje o povezavi med ustvarjalnostjo in podzavestnim. (O'Hara in
Pollock, 1959 )
Jackson Pollock je v svojem ateljeju na tla položil velik kos grobega surovega platna in ga
v kotih pritrdil na lesen pod. Uporabljal je pločevinke s sintetičnimi barvami, vnaprej
pripravljene oljne pigmente, razredčene do te mere, da je bila barva primerno gosta in
zasičena, hkrati pa tudi dovolj tekoča. Vzel je debelo palico, jo namočil v pločevinko,
navil, potem pa zamahnil nad platnom. Tako je pomakal palico, se plazil, sklanjal in
premikal okoli platna. Palico je večkrat zamenjal tudi za čopič ali krtačo. Na platno je
vrgel tudi ogorke, kupe peska ... Slikar je tukaj postal del slike3.

3

Zalaznik, J. :Bilo je nekoč v XX. stoletju : iz oči v oči z modernim slikarstvom, Javni sklad RS za kulturne

dejavnosti, Ljubljana, 2007, str. 44
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Pollock se je na svojih nakapljanih slikah poslužil prepoznavnega ''all over'' slikarskega
pristopa. Ta revolucionarna ideja je porušila tradicionalna prepričanja o kompoziciji
likovnega dela, kjer se oko gledalca ponavadi usmeri k specifičnim delom slike. Njegove
slike namreč nimajo glavnega fokusa pozornosti: središča, vrha ali dna.
Vsakemu delu slike je dodeljena enaka mera pomembnosti. Bogate, koloristične učinke
barv je dosegel z zelo majhno količino pigmentov. Dosežki Jacksona Pollocka so za vedno
spremenili koncepte umetniških procesov, slikovni prostor in čisto izrazno moč
ustvarjalnega dejanja.

Slika 3: Jackson Pollock, Sivkina megla, 1950, olje na platnu,
88 x 119, Zbirka Alfonso Ossorio,
Vir: Gariff, D.: Najvplivnejši slikarji sveta, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2009, str.
172
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Willem de Kooning (1904-1997)
Willem de Kooning je bil nizozemsko-ameriški abstraktni ekspresionistični umetnik. V
obdobju po 2. svetovni vojni je de Kooning slikal v slogu abstraktnega ekspresionizma.
De Kooningova platna so morda videti kot posledica spontanega navdiha, vendar se je
slikar z vsakim ukvarjal po več mesecev. Osebni prijatelj (in umetnostni kritik) Harold
Rosenberg je zdaj uveljavljeni termin "akcijskega slikanja" uporabil prav v zvezi z de
Kooningovimi energičnimi potegi s čopičem. "Slika ni samo vizualna reč, ki se dotakne
tvoje mrežnice," je slikar nekoč izjavil, "ampak je to, kar se skriva zadaj. Ne zanima me
'abstrahiranje', izločevanje elementov ali reduciranje slike na dizajn, oblike, črte in barvo.
Na ta način slikam, ker lahko tako v sliko spravim več elementov – dramo, jezo, bolečino,
ljubezen, človeško figuro, konja, svoje lastne predstave o vesolju. Skozi gledalčeve oči vse
to spet postane čustvo ali ideja. Čisto vseeno je, ali je drugačna od moje, če le izhaja iz
slike, ki ima svojo lastno moč in integriteto."4
T. i. "newyorška šola", skupina de Kooningovih sodobnikov je pomagala New York na
zemljevid vpisati (tudi) kot središče likovnega ustvarjanja. De Kooning je leta 1997 umrl
za posledicami Alzheimerjeve bolezni.

Slika 4:Willem de Kooning,
Ženska in kolo, 1952-53, olje na platnu,
76,5 x 49, Sidney Janis Gallery,
Vir:http://cjdown.files.wordpress.com/2012/04/willem-de-kooning-woman-and-bicycle.jpg

4

I. H. Baur, J.: The new decade, Whitney museum of American art, New York, 1955. Str 20
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Franz Kline (1910- 1962 )
Franz Jozef Kline se je rodil v Pennsylveniji. Umetnik je začel svojo umetniško ustvarjanje
kot realist. Znotraj svojega akademskega usposabljanja so nanj vplivali stari mojstri, kot je
Rembrandt. Ampak po selitvi v New York je začel razvijati svoj abstraktni pristop do
umetnosti. Začel se je zanimati o delih umetnikov, kot so Earl Kerkam, Milton Avery,
Marsden Hartley. Za njegovo prepoznavno metodo ustvarjanja pa je bil kriv predvsem
njegov prijatelj in umetnik Willem de Kooning. Skozi svojo ustvarjanje je dosegel izjemni
mednarodni vpliv. Franz Kline je pravil, da so se z vstopom v abstraktni ekspresionizem
njegova dela vse bolj izmikala besednemu opisu. Vse od leta 1949 je ustvarjal predvsem
samo črno-bele slike. Pred tem je slikarsko kompozicijo na svojih delih gradil z uporabo
figurativnih form in barvnih predmetov. Medtem ko je pri svojih črno-belih slikah s
težavo dal kakšno izjavo o direktnem pomenu slik. ( Baur, 1955 )
Zaradi svojega spontanega in intenzivnega stila slikanja se je uvrstil med predstavnike
akcijskega slikarstva. Za večino njegovih del je veljalo, da je njegova spontanost
»naučena«, saj si je vedno pripravljal mnogo skic manjšega formata, šele nato pa prenesel
na večji format in ustvaril likovno delo. Seveda so te prenesene skice na večjem formatu
delovale veliko bolj drzno in intuitivno. Kot pri Pollocku je pomemben ustvarjalni
postopek oziroma zapis njegovega delovanja. Najbolj je znan po črno-belih slikah. Viden
je tudi vpliv iz vzhodnjaške kulture, predvsem japonskih pismenk, čeprav je vpliv teh pri
ustvarjanju črno-belih slik vedno zanikal.
Slika 5: Franz Kline, Monitor, 1956, olje na platnu, 200x293, Muzej sodobne umetnosti, Los
Angeles, Vir: http://www.moca-la.org/museum/pc_media_popup.php?acsnum=85.18
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USTVARJALNI PROCES PRI SLIKARSTVU AKCIJE
Sodobni umetnik, kljub globokemu zavedanju, da njegovo delo razume in ceni le manjšina,
ne poskuša, da bi bila njegova umetnost bolj všečna za množično občinstvo. Kar zadeva
proces za izdelavo slike pa se močno zanima za tehnično, psihološko in duhovno plat
oblikovanja umetniškega dela. Proces ustvarjanja slike se porazdeli v štiri stopnje. In sicer:
-

odnos pred začetkom dela in izvor ideje,

-

začetek ustvarjanja,

-

osrednje obdobje ustvarjanja,

-

zaključek umetniškega dela.

Umetnostni teoretik Miško Šuvaković opiše več značilnih modelov umetniškega subjekta.
V abstraktnem ekspresionizmu prevladuje slednji: eksistencialistični subjekt je subjekt
romantičnega in ekspresivnega umetnika, ki svoje bivanjske probleme, občutke tesnobe,
dvoma in osamljenosti izraža s simbolnimi abstraktnimi formami, utemeljenimi na svoji
arhetipski intuiciji, s pomočjo katere gradi univerzalne simbole. Predstavlja model
občutljivega umetnika, ki je v nenehnem konfliktu s samim seboj in svetom. Manična
stanja sprošča v delirijski umetniški praksi in samouničevalnih ravnanjih (Jackson Pollock,
Mark Rothko …).5
V letu 1945 je ustvarjalni način Pollockovih nakapljanih slik močno vplival in spremenil
takratni avtomatizem slikanja. Ob pomembni prisotnosti evropskih umetnikov v New
Yorku je bil umetnik zlasti navdušen nad konceptom, da vir umetnosti izhaja iz
nezavednega.
Jackson Pollock pravi: ''Ko sem v svoji sliki, se ne zavedam, kaj počnem. Šele po neke vrste
''spoznavnem'' obdobju sprevidim, kaj sem pravzaprav počel. Nič se ne bojim spreminjanja
ali da bi pokvaril podobo … Ker ima slika svojo lastno življenje. Trudim se, da bi
presevalo skoznjo.''6
5

Kastelic, M.: Pravi umetnik, Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje,Ljubljana,

2010, str 109
6

O'Hara, F. in Pollock, J.: Jackson Pollock,G. Braziller, New York, 1959, str. 32
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To je prav gotovo na nek način nezavedno slikanje, ampak v motoričnem smislu spominja
na sodelovanje otroka ali na ritualni ples primitivnih ljudstev. Jackson Pollock je pri
svojem delu ostajal zvest ideji, da opravlja umetnik med ustvarjalnim procesom dejanje, ki
ima samo po sebi vrednost mejnika med verskim, magičnim in družbenim. To prepričanje
si je izoblikoval med preučevanjem umetnosti Indijancev, ki so proces ustvarjanje razumeli
kot ''šamansko'' dejanje, nastalo delo pa je veljalo kot spomenik oziroma dokument tega
dejanja. 7
Robert Goodnough je v izdaji Art News iz leta 1951 objavil razpravo »Pollock slika sliko«.
Razprava opisuje Pollockov delovni proces. Spremljajo jo fotografije Hansa Namutha, ki
prikazujejo Pollocka med delom. Namuthove fotografije so imeli velik učinek. Okoli
petsto fotografij in dva posnetka Pollockovega ustvarjalnega procesa so bistveno prispevali
k popularizaciji avtorjeve in moderne umetnosti nasploh. Obenem je objava umetnika pri
delu takrat pomenila zelo neposreden javni vstop v zasebnost umetniškega ateljeja. V
končni fazi pa je dokumentacija ustvarjalnega procesa in razkritje avtorjevega delovnega
procesa posredno vplivala na nove interpretacije umetniškega delovanja in spodbudila
nastop konceptualne umetnosti. ( Jones, 1998 )
Takšne podobe, povezane z umetniškim subjektom, ki so prišle do izraza v naslednjih
desetletjih, nakazujejo premik v pojmovanju in udejanjanju umetniškega subjekta v
razmerju do dela in do gledalca.

Slika 6: Jackson Pollock; Springs, NY, 1950,
Fotograf: Hans Namuth, 1986,
Vir: http://art-now-and-then.blogspot.com/2011/03/jackson-pollock.html

7

Umetnost: svetovna zgodovina, Mladinska knjiga, Ljubljana,20OO, str. 63
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PRIMITIVNOST V UMETNOSTI
Pri primitivnih ljudstvih se izpostavi vzajemno nezavedni risarski ritual, ki v svoja
''primitivna'' tradicionalna risarska obredna praznovanja prikliče nezavedno z animističnim
predznakom, ki zagovarja ''pogovor'' z nevidnim v različnih časovnih in prostorskih
razsežnostih. Nezavedna področja namreč odpirajo prostor skupnega spomina, kjer se
razgrne podoba arhaičnega podoživljanja sveta, kar pa ima v risbi, v likovnem snovanju
oziroma izražanju izjemno vrednost, saj tvori osnovo vsega zavednega in osebnega.
Izrazne vrednosti te neposredne ritualne arhaičnosti trajno vstopajo v posamezna obdobja
in na posamezna področja sodobne umetnosti, ki se zaradi svoje senzibilnosti prehitro
zapre vase oziroma obrne k tako imenovanem ''razvoju''. Sodobna umetnost išče ideje prav
pri omenjenih področjih, kjer so v izrazu še čiste in nedotaknjene. To je sicer v nasprotju z
logiko razvoja intelekta in umetnosti, vendar danes že vemo, da moramo ob uradno opisani
umetnosti, ob njeni zgodovini nujno upoštevati tako umetnost ''primitivnih'' ljudstev, kakor
tudi otroško risbo.8

Naivna umetnost ali umetnost primitivnih ljudstev je umetnikom ponujala intuitivno in
ekspresivno metodo umetniškega ustvarjanja. Umetniki, kot so Pablo Picasso, Henri
Matisse in Georges Braque, so se zavedali pozitivnih lastnosti te umetnosti in jo s pridom
izkoristili. Plemenska umetnost je namreč ''naivna'' v smislu poenostavitve in stilizacije, ne
pa v smislu enostavnosti. John Grahan (1881-1961) je bil slikar in teoretik, ki je prvič
predstavil Jacksona Pollocka ameriški publiki, je želel doseči, da umetnost primitivnih
ljudstev v veliki meri vpliva na abstraktni ekspresionizem. Grahan je poudaril duhovno
naravo primitivne umetnosti. Pod primitivna ljudstva so se prištevala predvsem
severnoameriški Indijanci in ne afriška umetnost ter kultura. Primitivna umetnost je
umetnike estetsko privlačila zaradi svojih abstraktnih preprostih oblik in barv.
Intelektualno pa zaradi svoje zmožnosti preseganja politike vsakodnevnega življenja.
Abstraktna ekspresionista, Jackson Pollock in Adolph Gottlieb, sta se seznanila z
umetnostjo ameriških Indijancev, medtem ko so umetniki, kot so Hale A. Woodruff in
Charles Alston, ostali osredotočeni na afriško umetnost. ( Tomassoni,1968 )

8

Huzjan, Z. : Zaznave o risbah otrok, Likovna vzgoja, letn. 2, št. 7-8, (april-maj) 1998, str. 11 in 12
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RAZVOJ AKCIJSKEGA SLIKARSTVA
Tudi drugi umetniki so v 60. in 70. letih obravnavali fotografsko in filmsko upodobljeni
pollockovski performativ.
Marsikateri umetnik je ob Pollockovem načinu slikanja povezal avantgardno umetnost in
individualni likovni izraz z divjim nanašanjem barv, iz katerega je sledilo metanje barve v
platno, kolesarjenje po njej, streljanje z barvo …

Yves Klein (1928-1962)
Zgodnji primer širjenja pollockovskega performativa najdemo pri Yvesu Kleinu. Yves
Klein se je rodil 28. aprila 1928 v Nici, v Franciji. Njegov oče Fred Klein je bil figurativni
slikar, njegova mati Marie Raymond pa znana abstraktna slikarka. Njegova prva strast je
bil judo in ne umetnost. Odpotoval je na Japonsko, kjer je študiral na Kodokan inštitutu. V
letu 1951 je začel ustvarjati enobarvne tiske. Začel se je družiti tudi z nekaterimi ostalimi
umetniki, kot so Tinguely, Raysse in César. Dve leti kasneje je razvil edinstveni odtenek
ultramarina. Barvo je poimenoval IKB (International Klein Blue) in je postala njegov
zaščitni znak. Svojo prvo razstavo je imel v Galeriji Appollinaire, v Milanu. Razstava je
bila zelo uspešna in je sprožila veliko zanimanja za njegova dela. Yves Klein je pomembna
osebnost v povojni evropski umetnosti. Bil je vodilni člen francoskega umetniškega
gibanja Nouveau realisme, ustanovljenega leta 1960 z umetnostnim kritikom Pierre
Restanijem. Klein je bil tudi pionir v razvoju umetnosti performansa in predhodnik pop
arta.

Yves Klein je zaslovel tudi v znamenitem performansu Antropometrije (Antropometries),
uprizorjenem leta 1960 v Mednarodni galeriji sodobne umetnosti. Klein je naročil več
golim ženskam, naj si telo prekrijejo z barvo, nato pa jih v vlogi živih čopičev polegel po
polah papirja, položenega po tleh. S tem je avtor neposredno obravnaval Pollockovski tip
umetnika, ki agresivno meče barvo po horizontalni površini platna. V Antropometrijah
Klein nadomesti Pollockove čopiče z ženskimi telesi, Pollockovo domačo barvo s
patentirano barvo YKB (modra Yves Klein), Pollockov samotni atelje, v katerem je bil le
Namuth, ki je delo dokumentiral z galerijo, polno slovesno oblečenih gledalcev, tišino
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Pollockovega fotografskega performansa z godalnim orkestrom, ki je igral Kleinovo
monotono simfonijo, Pollockovo delavsko opravo pa z aristokratskim frakom in belo
kravato. Klein je tako prestavil Pollockov performativ v smeri teatralnega in ironičnega.
Klein je odločno nasprotoval modelu Pollockovega delavca umetnika in se ogradil od
telesnega dejanja slikanja. Čeprav so podobe, podobno kot Pollockove slike, nastajale z
nanašanjem barve na platno, se je Klein razlikoval predvsem v zvezi z akcijskim
slikarstvom, saj je med ustvarjanjem v celoti ločen od fizičnega dela. ( Jones, 1998 )

Slika 7: Yves Klein, Antropometrije iz modrega obdobja, Mednarodna galerija sodobne
umetnosti,1960, Fotografija: Harry Shunk, Vir: Jones, A.: Body art: uprizarjanje subjekta,
Koda, Ljubljana, 1998, str. 115

Georges Mathieu ( 1921- )
Georges Matheiu se je rodil 27. januarja 1921 v Franciji. Mathieu je oblikoval nekakšno
povezavo med Pollockovo in Kleinovo performativnostjo. Matheiu je francoski slikar,
kipar, oblikovalec in ilustrator. V letu 1942 je začel slikati pokrajine in portrete. V letu
1945 pa se poskusi tudi v abstrakciji. Začne uporabljati kapljične tehnike.
Leta 1957 je odpotoval na Japonsko, da bi tam ’’uprizarjal’’ svoje slike. Mathieu sovraži
geometrijsko abstrakcijo, zato si ustvari pravila za akcijsko slikanje v živo. In sicer tako,
da je slike treba ustvariti hitro in zavedno, brez motečih dejavnikov osredotočenih na
slikanje. Oboževal je spontanost, ki se kaže v umetnosti Jacksona Pollocka.
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Umetnik, oblečen v kimono, predstavlja akcijsko slikarstvo. Ob skrbno pripravljenem
enobarvnem ozadju je umetnik nato napadel pripravljeni slikarski nosilec. Pri svojem
ustvarjanju je uporabljal predvsem barvo, stisnjeno direktno iz tube na kaligrafski način.
Pogosto si je pred začetkom slikanja namerno določil rok za dokončanje dela. Slikal je z
heraldičnimi barvami: črno, rdečo, modro in zeleno. Naslovi slik se velikokrat nanašajo na
zgodovinske dogodke. V letu 1950 je v gledališču Sarah Bernhardt, v Parizu, predstavil
dogodek z naslovom ''Večer poezije'', kjer je na odru pred občinstvom v dvajsetih minutah
ustvaril ogromno sliko. Želel je deliti svojo navdušenje in zato pogosto slikal pred velikim
občinstvom, celo v televizijskemu studiu, od koder so njegov način akcijskega slikarstva
predvajali v čisti obliki. Mathieu demonstrira, kako slika sama postane predmet slikarstva.
( Henri, 1974 )

Slika 8: Georges Mathieu, Oblečen v kimono, predstavlja akcijsko slikarstvo, veleblagovnica
Daimaru v Osaki, 1957, Fotografija: s privoljenjem Umetnostnega in zgodovinskega muzeja
mesta Ašija, Vir: Jones, A.: Body art: uprizarjanje subjekta, Koda, Ljubljana, 1998, str. 118
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Shozo Shimamoto (1928- )
Na Japonskem, leta 1950, se je vpliv neformalne umetnosti kazal predvsem na inštitutu za
abstraktno kaligrafijo. Veliko zanimanje zanjo je pokazala tudi avantgardistična skupina
Gutai. Skupino so sestavljali Akira Kanayama, Sadamasa Motonaga, Shuso Mukai, Saburo
Mirakami, Kazuo Shiraga, Atsuko Tanaka in Sozo Shimamoto. Pollockova dela so bila na
Japonskem prvič prikazana leta 1951 v okviru mednarodne sekcije Tretje neodvisne
raziskave Jomiuri. Umetniki skupine Gutai, ki so jih spodbudili obiski osebnosti, kot sta
bila leta 1957 Mathieu in francoski kritik Micheal Tapié, so se lotili širjenja svojih
akcijskih «dogodkov«. Ti so po mnenju zgodovinarke Alexandre Munroe kazali njihovo
lastno obliko akcijskega slikarstva kot eksplozivnega obreda, ki v imperialno ameriško
kulturo vpelje ''demokracijo'' ameriškega tipa. (Jones, 1998 )

Shozo Shimamoto je japonski umetnik, ki se je rodil v Osaki leta 1928. Njegova dela so
razstavljena

v različnih muzejskih zbirkah. Umetnostni kritik

časopisa

New York

Timesa, Roberta Smith, ga je označil kot enega najbolj drznih in neodvisnih umetnikov v
povojni mednarodni umetniški sceni leta 1950. Umetnik je v svojem ustvarjanju osvobodil
heroizirano figuro akcijskega slikarstva. Shimamoto je divje uprizoril dejanje slikanja, pri
katerem je metal po papirju steklenice, napolnjene z barvo. Dogodek je bil uprizorjen leta
1956 na Drugi umetniški razstavi Gutalija v razstavišču Ohara Kaikan v Tokiu. 9

Slika 9: Shozo Shiamoto,
Z metanjem steklenic z barvo izdeluje sliko,
Druga umetniška razstava Gutaija,
Ohara Kaikan, Tokio, 1956,
Vir: Jones, A.: Body art: uprizarjanje subjekta,
Koda,Ljubljana, 1998, str. 122
9

Henri, A:. Environments and happenings, Thames and Hudson, London, 1974, str.133
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OTROŠKA USTVARJALNOST
Ustvarjanje (predvsem risanje in slikanje) spada k osnovni obliki izražanja otrokove
osebnosti. V razvojni psihologiji se razvoj otroka navadno analizira iz vidika telesnega
razvoja, psihomotoričnega razvoja, kognitivnega razvoja (mogoče ga je opazovati kot
čutni, miselni in kreativni razvoj), emocionalni razvoj in socialni razvoj. Vsi ti razvojni
procesi potekajo deloma po lastni logiki, deloma pa v medsebojni odvisnosti in tako lahko
govorimo tudi o njihovem vplivu na likovni razvoj otroka. S tem je otrokovo likovno
izražanje odvisno od stopnje njegovega splošnega razvoja. Zato bom na kratko predstavila
splošne razvojne faze :
1. Faza: predrojstna doba, ki poteka v maternici je čas velikih razvojnih sprememb.
1.1. Prva predhodna faza: novorojenček (približno prvih 15 dni) se prilagaja novim
razmeram v realnem okolju, zunanji temperaturi, vlažnosti …
2. Faza: dojenček, do 1. leta. Za to obdobje je značilen hiter telesni in psihomotorični
razvoj.
2.1. Druga predhodna faza: prehod v zgodnje otroštvo. Gre za nekajmesečno
obdobje med 10. in 14. mesecem življenja, v katerem pričenja otrok sam hoditi,
govoriti in jesti, kar mu daje osnovne možnosti za relativno samostojnost v dobi
zgodnjega otroštva.
3. Faza: doba zgodnjega otroštva, od 1. do 3. leta, za katero je značilen intenziven
emocionalni razvoj, prične pa se tudi razvoj kognitivnih procesov, ki so še vedno
na ravni konkretnega in egocentričnega mišljenja. Socializacija ima naravo
imitacije.
3.1. Tretja predhodna faza: prehod v predšolsko obdobje, traja okoli 6 mesecev v
obdobju okrog 3. leta starosti. V tem času so opazne zlasti spremembe v
socialnih odnosih, za katere je značilen razvoj medčloveške komunikacije.
4. Faza: predšolska doba, od 3. do približno 7. leta. V tem času 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, ki traja šest mesecev, v
obdobju med šestim in sedmim letom starosti, za to obdobje je značilen prehod
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iz konkretnega v abstraktno mišljenje, ki v naslednji šolski dobi omogoči
nadaljnji intelektualni razvoj.
5. Faza: šolska doba, od 7. do 12. leta, je obdobje mirnega in neprekinjenega
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, moralnimi ni strokovnimi
značilnostmi.
6. Faza: zrelost, obdobje od 18 do 20. leta do prehoda v predstarostno dobo, torej do
okoli 50. oziroma 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, zadnja predhodna faza pred dobo starosti, ki se prične po 75. letu. 10
Dejavnosti, kjer proces poteka na umetniški način, spodbujajo ustvarjalnost. Umetniške
dejavnosti so neverbalne ali kombinirane. Te dejavnosti spodbujajo divergentno mišljenje.
Za reševanje problemov so tukaj pomembni vizualizacija, intuicija in empatija.
Najnovejši znanstveni izsledki kažejo, da so sposobnosti, na katerih temelji umetniško
delovanje, vezano na delovanje desne možganske hemisfere. Tu se odvijajo vizualni,
čustveni, intuitivni, ustvarjalni procesi, medtem ko se v levi hemisferi nahajajo bolj
analitični in verbalni procesi. Danes splošno ugotavljajo, da imajo v zahodni kulturi v
šolskih sistemih in tudi v vsakdanjem življenju vodilno vlogo in poudarek predvsem
sposobnosti, ki funkcionirajo na področju leve hemisfere, medtem ko je desna ustvarjalna
in intuitivna stran vedno bolj zanemarjena. ( Horvat in Magajna, 1988 )

10

Toličič, I. in Smiljanić,V.:Otroška psihologija, Mladinska knjiga,Ljubljana, 1979, str. 208

,
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KAJ JE GOVORICA OTROŠKE RISBE?
Otroško risbo uporabljamo kot eno izmed pomožnih sredstev pri ugotavljanju stopnje
otrokovega duševnega razvoja in razvoja problemov, ki nastanejo v stiku z okoljem, v
katerem otrok živi. Razlaganje otroške risbe je zelo zahteven proces in v veliki večini,
zaradi subjektivnih elementov opazovalca netočen. Za lažjo interpretacijo otroške risbe si
pomagamo z določenimi zakonitostmi v tem razvoju.
Otroci se po vsem svetu izražajo enako, le motivika se spreminja. Odvisna je od okolja, v
katerem otroci živijo. Se pravi kljub temu, da upodabljajo otroci različne stvari na vseh
koncih sveta, upodabljajo iste stvari v enaki starosti na enak izrazen način. Pomembno je,
da otroci z lastnimi izkušnjami sami sodelujejo pri svoji likovni vzgoji in izobrazbi.
Otrok se s pomočjo svoje risbe zaveda samega sebe. Če sledimo otrokovi risbi, ugotovimo,
da otrok vedno nariše, kar o nekem predmetu ve in ne, kaj točno vidi. Ko gledamo otroško
risbo, se moramo zavedati, da v njen nikoli ni napak. Nikoli je ne smemo spreminjati ali
popravljati. S tem bi lahko namreč otrok postal brezvoljen in negotov. Otrok gre pri
svojem ustvarjanju skozi razvojne stopnje. Ni splošnih norm, kdaj se mora pojaviti določen
risarski izraz, saj je to odvisno od mnogih dejavnikov. Pomembno je, da otrok dobi
spodbudo doma in v vrtcu. Odvisno pa je seveda od posebnosti celostnega razvoja
posameznega otroka. Tudi trajanje posameznih razvojnih stopenj je odvisna od
posameznika. Le redko se zgodi, da bi otrok katero razvojno stopnjo preskočil.
( Pogačnik- Toličič, 1986 )
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RAZVOJNE STOPNJE LIKOVNEGA IZRAŽANJA
Običajno začne otrok risati med drugim in tretjim letom, to je v obdobju naglega
govornega razvoja, saj sta govor in risba sorodni izrazni sredstvi. Ameriški otroški
psiholog S. Gesell ugotavlja, da se prične pri otroku spontano pojavljati prvo risanje pri 18.
mesecih. Nato pa to teče z leti skozi več razvojnih faz. Pomembno je poudariti, da se ob
pregledu razvojnih stopenj likovnega izražanja starost zapiše le kot mejnih razvoja začetka
risanja, ki je pri večini enak. ( Toličič in Smiljanić, 1979 )

Stopnja čečkanja
Čečkanje je razvojno najnižja stopnja risanja in je prva faza risanja. Tipična je za otroke od
nekje dvanajstega meseca do tretjega leta starosti. Prve znake, ki jih opazimo pri zdravem
leto in pol starem otroku, ko vleče s prstki po papirju, imenujemo gibalne sledi ali
motorična igra. Otrok se čudi in raziskuje, zakaj in kako lahko njegovi prstki in pisalo
puščajo za seboj sled. Nekateri strokovnjaki temu pravijo tudi stopnja predhodnega
čečkanja. Z začetnim navdušenjem nad novim odkritjem sledi čečkanje, ki običajno
nastopi po drugem letu. To čečkanje je kljub nesmislu, za otroka vendarle zelo smiselno. V
tem obdobju moramo otrokom omogočati čim več eksperimentiranja s predmeti, ki puščajo
sledi (barvni svinčnik, kreda, igra v pesku in mivki, igra z moko na temni podlagi …).
Končni izdelek tega početja otroka še ne zanima (to pomeni, da začetni nivo nima
določenega pomena, ampak je dejavnost sama – igra). Zato otrok na tej stopnji v svojih
likovnih delih ničesar ne prikazuje. Stopnjo čečkanja lahko nekako primerjamo s stopnjo
čebljanja, otrok torej le preizkuša na novo odkrite možnosti lastnega poseganja v svet.
Tako kot z velikim veseljem proizvaja glasove brez vsakega smisla, tako z velikim
veseljem spreminja svet na dosegu svojih rok (gre samo za igro, preizkušanje in
eksperimentiranje z materiali – stopnja kinestetičnega mišljenja). Čečkanje je precej
kaotično, ker otrok še nima nadzora nad svojo motoriko. Z risanjem pa s časom dobi
nešteto gibalnih izkušenj. Lahko so navpične ali vodoravne, krožne ali sestavljene črte.
Otrok razvojno riše najprej krožne črte, katerih konec in začetek združi kasneje, ko krožno
gibanje upočasni in začne nadzorovati smer gibanja.
Na ravni čečkanja ostane 90 odstotkov otrok do 3. leta starosti. Z vajo in vedno večjim
nadzorom nad risbo otrok postopoma odkrije podobnost med svojim čečkanjem in kakšnim

27

predmetom. To pripelje do prehoda k simboličnemu upodabljanju, saj da otrok svoji
stvaritvi ime.

Simbolična stopnja ali stopnja 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
(simbol kot zaključen barvni madež – prvi spoznavni akt na področju vidnega dražljaja).
Švicarski psiholog Piaget je to naključno ujemanje otrokove risbe z realnostjo poimenoval
nenamerno soglašanje s stvarnostjo. Čačke se združijo in nastane prva oblika (krog je eden
izmed prvih likov, ki se loči od ozadja). Otrok preide iz stopnje kinestetičnega mišljenja
(gibanja) v obdobje domišljijskega mišljenja (ukvarjanje s slikami). Prehod med stopnjo
čečkanja in simbolno stopnjo risanja označuje otrokovo vedenje, da ima narisana oblika
določen pomen oziroma nekaj označuje. Zanjo pa je značilna naključno dosežena risba.
Otrok si iz čečkanja oblikuje dve osnovni obliki: križ in krog. Krog mu tako pomeni
vsebino, križ pa po navadi nekaj loči ali razporedi. S tem ko otrok v začetku te razvojne
stopnje nariše človeka kot glavonožca (krog in dve črti), to pomeni le to, da mu en krog
zadostuje za glavo, trup in roke. Po tretjem letu se krog človeka vedno bolj dopolnjuje.
Otrok začne risati tudi okončine, oblačila ... Po četrtem letu začne risati tudi kvadrat. V tem
obdobju je otrok usmerjen na risanje predmetov (barva otrok še ne zanima, kajti predmete
ločijo po obliki in ne po barvi). Torej barve uporablja povsem naključno – to je zanj igra.
Različne barve na njegovem likovnem delu ne nosijo nobenih pomenov, se jih pa z
uporabo kljub temu uči prepoznavati. Pri izbiri materiala za likovno izražanje igra
pomembno vlogo močan kontrast (npr. črn barvnik na belem papirju …). Pomembno je, da
se ima otrok najprej možnost izražati s črto in obliko (razvoj osnovne koordinacije) in šele,
ko prve zaključene oblike dobijo svoj pomen, nastane prostor za uporabo in vlogo barv
(proti koncu tega obdobja).
Stopnja je razdeljena na dve podstopnji: predshematsko in shematsko stopnjo.

- Predshematska stopnja (3-6 leta)
Otrok lahko za različne predmete uporabi enako shemo ali pa z različnimi shemami nariše
iste osebe in predmete. Katero shemo bo otrok uporabil, je odvisno od njegovega
razpoloženja, pomembnosti predmeta ali osebe, ki jo riše, in od teme risanja. Na risalni
površini še vedno ni ustreznih likovnih odnosov.
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V tem obdobju se na otroški risbi kažejo določene lastnosti, ki jih lahko razvrstimo v
slednja načela:
-načelo sosedstva oz. bližine prvin: otrok predmete, ki so si blizu, tako tudi nariše, vendar
ne upošteva njihove 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 npr. cvetlico spodaj in oblak zgoraj, ampak ne upošteva
skladnosti ali ostalih prvin prikazovanja globine in perspektive.
Problem prikazovanja tretje dimenzije oziroma globine otroci rešujejo na različne načine.
Otroci med četrtim in petim letom starosti prikažejo v večini tretjo dimenzijo tako, da
figuro prevrnejo na ravnino. Nekateri avtorji (Freeman, 1980; Luquet, 1927; Piaget in
Inhelder, 1956) imenujejo to stopnjo risanja tudi intelektualni realizem, saj otroci
praviloma rišejo tisto, kar o osebah in predmetih vedo.

-Shematska stopnja (6-9 leta)
Na tej stopnji je otrok že sposoben razlikovati sheme za različne osebe, živali in predmete.
Te so vse bolj podobne resničnim predmetom, ljudem in živalim.
Ker je otrokovo risanje vedno bolj odvisno od tega, kar vidi, nekateri psihologi (Freeman,
1980; Ivić, 1969; Piaget in Inhelder, 1956; Piaget, Inhelder in Szeminska, 1960) to in delno
tudi naslednjo stopnjo risanja imenujejo vizualni realizem. Otrokove risbe postanejo bolj
celostna. Otroci v risbi uporabijo več med seboj povezanih prvin, dogajanje pa je
prikazano v časovnem zaporedju.
V primerjavi s predshematsko stopnjo je prikazovanje prostora razvojno višje. Risalno
površino si otrok razdeli z vodoravnimi črtami na več delov – polov in skladno z delitvijo
prostora nato riše različne prvine.

-Realistična stopnja (9-11 leta)
V tej fazi otroci rišejo predmete in figure tako, da se po videzu, velikosti in sorazmerju
skladajo z resničnimi. Zmožni so prikazati tretjo dimenzijo in globinsko risbo, v risbo
znajo vključiti tudi dinamiko. Risba je zaključena celota. Otroci so v tem obdobju do
svojih izdelkov zelo kritični, zato svoje likovne izdelke pogosto popravljajo in
dopolnjujejo.11
11

Pogačnik-Toličič, S.: Govorica otroške risbe, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Ljubljana, 1986
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ODNOS MED LIKOVNO USTVARJALNOSTJO OTROK
ODRASLIH

IN

Otrok ima do oblikovanja stvarnosti še prvoten okus in njegovo likovno izražanje je revno,
zato pa doživeto in bogatejše. Riše, kadar ga to veseli, kadar želi, da bi risbe pomenile
uresničitev njegove želje. Otroška risba nikdar ne nastane brez notranjega ognja. Človek je
vedno uresničeval svoje sanj s pomočjo risbe in to spada med temeljne osnove prave
likovne umetnosti. ''Pravi slikar'' pa naravo raziskuje neprizadeto, brez ognja. Riše iz očesa
naravnost v roko, celo misli lahko pri tem na nekaj drugega.
Za otroka je ploskev element,v katerem so stvari, ki jih je oblikoval žive. To, kar je na
ploskvi začrtal, je za otroka prava stvarnost, predmeti zares obstajajo v ploskvi. Dokler mu
to sposobnost pustimo, otrok rad ustvarja, ko pa ga začnemo siliti, da bi delal ''prav'', ga to
ne veseli več. Zaradi tega je ploskev popolnoma upravičeno glavna značilnost umetnosti
vseh časov. In s tem ko se moderna umetnost na svoj način spet vrača k nji, postaja
človeku bližja in potrebuje močna izrazna sredstva. Zvestoba ploskvi sili otroka in
modernega slikarja k istemu prijemu.

Deklica (5 let )

Pablo Picasso

Slika 10: Primerjava: izsek iz otroške risbe in izsek iz umetniškega dela Pabla Picassa, Vir:
Ravnikar, E.: Umetnost in arhitektura- Zbornik esejev: Otroške risbe, Slovenska matica,
Ljubljana, 2007, str. 29

Pri otroški risbi so likovne tvorbe, ki nastanejo na ploskvi, navadno pretirane ali
pohabljene. Otrok vidi pri njih le tiste bistvene dele, ki jim daje poudarek. Tako se pojavi
deformacija kot prvo izrazno sredstvo, ki pa ni »ekspresionistično«, temveč podobno le
vsakdanji človeški govorici. Gre samo za to, kar želijo poudariti, a malo pretirano. Pri
slikanju plastičnih predmetov si otrok pomaga s pomočjo časovnega zaporedja. Otroka
torej zbega, da ima predmet več ploskev, zato jih je treba poiskati in smiselno povezati.
Najprej ena, nato druga in tretja stran. Otrok gre tako do ploskovnega izražanja. Plastični
predmet je v ploskvi resničen, ker je sestavljen iz različnih delov.
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Pablo Picasso

Deček (5 let )

Slika 11: Primerjava: Izsek iz umetniškega dela Pabla Picassa in izsek iz otroške risbe, Vir:
Ravnikar, E.: Umetnost in arhitektura- Zbornik esejev: Otroške risbe, Slovenska matica,
Ljubljana, 2007, str. 28

Časovno zaporedje pri ogledovanju in risanju plastičnega predmeta pri otroku in
modernemu slikarju. Pri Pablu Picassu vidimo bika od zadaj, od strani in od spredaj, pri
glavi pa spet zgornji del od spodaj in spodnji od strani. Skoraj tako je tudi narisana glava
na otroški risbi. Tudi vprašanje prostora reši zelo enostavno. Stvari, ki so v naravi
razporejene v globino, razporedi v pasovih, ki v ploskvi leže drug nad drugim. Moderni
odnosi med časom in prostorom so torej že zelo stari in obenem tiče v vsakem izmed nas.
Otroci rišejo samo po spominu, tudi takrat, ko želijo podati stvari, ki so pred njimi. Vsak
vtis mora najprej v notranjost, kjer ga opredeli in poišče najprimernejšo obliko, ki bo vtis
na papirju uresničila. V tej aktivnosti se ločijo od tistih slikarjev, ki motiv direktno
prerisujejo iz narave. Cézannov vpliv prihaja ravno od tod, da je hotel pred naravo delati
po spominu. Otrok je kreativen od prvega vtisa do konca. Ima elementaren odnos do
oblikovanja, prav tak, ki je ustvaril mnoge današnje slikarske osebnosti. Iskrenost doživetja
in najpreprostejša oblika izražanja bosta vedno ostali glavne značilnosti zdravega
ustvarjanja. Do približno dvanajstega leta imajo otroci nagonski smisel za barvno
harmonijo, kompozicijo in iznajdljivo konstrukcijo. Nato pa z začetkom pubertete, te
instinktivne sposobnosti odstopijo mesto bolj logičnim sposobnostim. Polagoma se v
otroku razvija zavestni in kritični »super ego«, ki nadzoruje in zatira vse nagonsko. Po
Fredu je super ego predstavnik vseh moralnih omejitev. Na splošno starši in podobne
avtoritete pri vzgoji otrok slede ukazom lastnih »super egov« in so pri vzgoji natančni in
strogi. Otrok se tako vpelje v tradicijo vseh »večnih« vrednot, ki se predajajo iz roda v rod.
V primeru nekaterih otrok (nadarjeni oz. otroci z estetsko občutljivostjo) ta zatrtost ne
izstopi. Lahko bi trdili, da vsi otroci pričnejo življenje z vso fizično in čutno opremo, da
postanejo umetniki. ( Ravnikar, 2007 )
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POMEN LIKOVNE VZGOJE
Likovna kultura bi morala predstavljati pomemben del v človekovem življenju, zato je
potrebno vsebino likovne kulture vključiti v vzgojni proces. Likovno vzgojo lahko
razumemo kot faktor doseganja vzgojnih ciljev v naši družbi, saj je estetska vzgoja
komponenta vsestranske razvite osebnosti. Temeljna naloga likovne vzgoje je razvoj
učenčeve likovne kompetence. Ta izhaja iz razumevanja vizualnega prostora in se izrazi v
aktivnem preoblikovanju tega prostora v likovni prostor. Doseči želi določeno raven
likovne kulture. Pod pojmom likovna kultura mislimo razvoj ustvarjalnih sposobnosti,
sposobnosti vizualnega opazovanja, ustvarjalnega mišljenja, kritičnosti in likovnega
vrednotenja. S starostjo postanejo likovne naloge vse bolj teoretične. Vendar uspešnost pri
likovnem pouku dosežemo s kvalitetno kombinacijo praktičnega in teoretičnega dela.
( Karlavaris in Berce-Golob, 1991 )
Likovna aktivnost spodbuja in razvija različne psihične procese: opazovanje, kritično
presojanje, domišljijo, kreativno mišljenje …. Obenem pa se pri otroku angažirajo tudi
značajske značilnosti, kot so vztrajnost, iniciativnost, kritičnost in tudi samozavest.
Likovna aktivnost spodbuja razvoj emocionalnih in intelektualnih sposobnost. Zavedati se
je potrebo, da je pomemben faktor spoznavnega procesa hkratni razvoj logičnega in
vizualnega mišljenja. K njunemu razvoju pa največ prispeva prav likovna vzgoja.
Pri predmetu likovna vzgoja učenci spoznajo, doživljajo in vrednotijo dediščino likovne
umetnosti, pa tudi objekte sodobne vizualne in likovne kulture. Likovna vzgoja je predmet,
ki spremlja in spodbuja različne načine likovnega in vizualnega ustvarjanja, ostaja odprta
do sprememb in novosti, ki jih prinaša današnji čas. Predmet je splošno koristen, saj
nobeno predmetno oziroma poklicno področje ne more brez razvitih prostorskih predstav
in sposobnosti vizualizacije. Udejanja razvijanje kulturne zavesti in likovnega izražanja, ki
je ena od ključnih evropskih kompetenc (Uradni list EU, št. 394/10).
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OSNOVNA PEDAGOŠKA NAČELA SODOBNEGA LIKOVNEGA
POUKA OTROK
Pri likovnem pouku dandanes moramo upoštevati :
1. PSIHOFIZIČNI RAZVOJ OTROK
Likovni razvoj otrok se razvija vzporedno z njihovim celostnim razvojem. Pri pedagoškem
delu na splošno moramo vedno upoštevati zmogljivost otrok na stopnji njihovega razvoja.
Vzporedno s tem pa je pri likovni vzgoji potrebno upoštevati tudi značilno razvojno
stopnjo otrokovega likovnega izražanja. Bistvenega pomena je, da otroku dajemo samo
takšne likovne naloge in pričakujemo le takšen likovni način izražanja, ki je za določeno
stopnjo primeren.
Pomembno je, da dosežemo v mejah njihovega likovnega pojmovanja čim boljšo stvaritev.
2. ODSEV OSEBNOSTI OTROK V LIKOVNEM IZRAŽANJU
Otroško likovno delo nam ne pove samo starostno razvojno stopnjo otroka, temveč tudi
značilnosti njegove narave in druge posebnosti. Likovna dela posameznika nam lahko
pomagajo pri ugotavljanju njihovih življenjskih razmer, spoznavanju otrokovih misli in
namenov. Različna likovna nagnjenja so v otroški dobi manj izrazita kot pri odraslih
ljudeh. Vendar moramo biti na njih pozorni že od predšolske dobe in jih upoštevati in
razvijati.

3. USTVARJALNOST OTROK
Pri pouku na splošno je zelo pomembno, da so otroci dejavni in ustvarjalni. Zato se še
posebej pri likovnem pouku ne poslužujemo likovnih metod, ki otroku ponujajo že
pripravljen način izdelave. Likovne izdelke nikoli ne popravljajo likovni pedagogi.
Temveč likovno nalogo le izberejo in pripravijo. Izdelava je odvisna od posameznika.
Pomembno je, da učitelji likovne vzgoje otroke vodijo in jih usmerjajo tako, da otroci z
lastnimi izkušnjami sami sodelujejo pri svoji likovni vzgoji in nadaljnji izobrazbi.
( Gerlovič in Gregorač, 1968 )
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VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL
O pomenu vrednotenja likovnih del se je med likovnimi pedagogi začelo govoriti v času
velike šolske reforme, leta 1958. Takrat je bil likovni pouk edini predmet v Sloveniji, ki je
bil v celoti reformiran. Zaključno likovno vrednotenje ima posebno vlogo kot zaključna
stopnja ustvarjalnega procesa, v kateri ocenimo lastno delo in dobljene izdelke. Osnovno
merilo vrednotenja otroških likovnih del je, da se moremo o njihovih delih pogovoriti z
učenci. To moramo storiti pred praktičnim likovnim delom (učencem predstavimo kriterije
vrednotenja in se o njih pogovorimo), med delom (individualno ali skupinsko svetovanje)
in po končanem delu (pregled likovnih del). Pri vrednotenju tako prevladuje metoda
razgovora. Učitelj mora pogovor voditi in usmerjati. Pri zaključnem vrednotenju ima otrok
možnost pokazati in predstaviti svoje delo. Takšno vrednotenje lahko deluje kot
motivacijski dejavnik in razvija občutek za celostni potek ustvarjalnega procesa. Rezultat
vrednotenja ni pisna ocena, temveč opis opažanj, zapis napredka in razvoja posameznega
učenca na določenih likovnih področjih. Merila za vrednotenje izoblikujemo iz likovne
naloge, ki smo jo zastavili. Pri likovnem vrednotenju pazimo:
- da vse izdelke razporedimo tako, da jih lahko otroci vidijo ali da lahko posamezni otrok
svoje likovno delo predstavi in pokaže ostalim v skupini,
- da vrednotimo vedno glede na cilje likovne naloge,
- da vrednotenje temelji na podlagi razgovora,
- da se izognemo ne likovnim kriterijem pri vrednotenju,
- da se izognemo negativnim vrednostnim sodbam (otroke je potrebno spodbuditi, kaj bi
lahko bilo bolje in ne grajati).
Splošni napredek učenca pa ugotavlja učitelj skupaj z učenci na podlagi naslednjih
umetnostnih kriterijev:
- sposobnost učenca za skladnost likovnih izrazil s slogom in namenom likovnega dela,
sposobnost za uporabo pridobljenega znanja,
- posluh za mero in red oziroma razvoj učnih in delovnih navad,
- izvirnost likovnega dela, sposobnost za vrednotenje likovnih del,
- tehnična izvedba in prizadevnost.
Likovno vrednotenje otroških likovnih izdelkov je zelo zahtevno in odgovorno opravilo.
Učitelj likovne vzgoje mora zelo dobro poznati specifiko otroškega likovnega izražanja in
stopnje razvoja posameznega otroka. Ob tem pa takšno delo vsebuje tudi veliko mero
posluha za otroške likovne rešitve in občutljivosti za likovno kakovost. ( Vrlič, 2001 )

34

EKSPERIMENTALNI DEL
PREDŠOLSKA STOPNJA
Priprava na didaktični nastop
IZVAJALEC:
DATUM NASTOPA:
ČAS NASTOPA:
STAROSTNA SKUPINA:
VRTEC VELENJE:
IME IN PRIIMEK MENTORICE:
PODROČJE DEJAVNOSTI:

Nina Cvirn
4.4.2012
Od 9.00 dalje
5-6 let
Enota Najdihojca
Majda Cvirn

Umetnost
TEMA:
Slikanje travnika v pomladnem času po načelih akcijskega slikarstva.
GLOBALNI CILJ:
- razvijati in vzpodbujati otrokovo naravno nagnjenje do likovnega izražanja in krepiti
otrokovo ustvarjalnost, iznajdljivost in samostojnost,
- razvijati otrokovo domišljijo,
- privzgojiti vztrajnost in razviti njihovo motorično spretnost.
CILJI:
- otroci spoznajo in si ogledajo slikarsko delo ameriškega umetnika Jacksona Pollocka,
- s slikanjem se navajajo na različne postopke slikanja s tekočimi slikarskimi materiali,
- sproščeno in neposredno nanašanje oblik na podlago.
METODE DELA:
- pogovor,
- spodbuda,
- raziskovanje,
- praktične dejavnosti.
OBLIKE DELA:
skupinsko usmerjeno delo.
UČNA SREDSTVA:
- podlage večje velikosti,
- akrilne barve, rečene z vodo,
- čopiči, večje lesene palice,

35

- barvni tuši,
- slamice.
DEJAVNOSTI:
Otroci prisluhnejo kratki uvodni motivaciji. Skupaj si ogledamo slike in posnetek
Pollockovega ustvarjalnega procesa. Seznanijo se z izrazom slika in akcijsko slikarstvo. V
nadaljevanju sledi predstavitev likovne naloge. Otroci se razdelijo po skupinah (4 otroci v
eni skupini). Vsaka skupina dobi podlago večje velikosti, čopiče, lesene palice in različne
akrilne barve. Po demonstraciji uporabe danih materialov in morebitnih vprašanjih se
otroci lotijo praktičnega dela. Ob koncu slike zložimo, se pogovorimo o končnem izdelku
in jih med seboj primerjamo.
V igralnici lahko otroci po želji ustvarjajo še z tušem in slamico. Prav tako se porazdelijo
po skupinah. Vsaka skupina dobi svoj slikarski nosilec, barve tuše in slamice. Z pihanjem
in kapljanjem otroci ustvarijo naključno kompozicijo.
VLOGA ODRASLIH:
- pripravim material (papir,barve, čopiče, lesene palice),
- kratka uvodna motivacija,
- podam navodila za delo in demonstriram postopke,
- v njihovo delo se vključujem, kadar potrebujejo praktično pomoč pri uporabi
materialov ali potrebujejo posamezniki dodatno vzpodbudo pri likovnem – izraznem delu
(verbalno vzpodbudo).

36

Analiza didaktičnega nastopa
Otroci so spoznali in si ogledali dela Jacksona Pollocka. Seznanili so se s pojmom akcijsko
slikarstvo. Besedo akcija so povezali s hitrostjo ustvarjalnega postopka in s stalnim
gibanjem. V Pollockovi sliki Sivkina megla so posamezno videli veliko različnih motivov.
Naslova slike nisem takoj izdala, tako da so bile ideje, kaj je upodobljeno, zelo inovativne.
Nekdo je v njej videl zemljevid mesta s cestami, drugi megleno jutro, tretji pa poslikan zid
zapuščene hiše. Po ogledu videa in ogledu ustvarjalnega postopka Jacksona Pollocka so
bili nad

umetnikom zelo navdušeni. Veselili so se slikanja na večji format papirja,

skupinskega dela in ne tradicionalnega načina ustvarjanja. Slikali so sproščeno in
neposredno nanašali oblike na podlago. Ker je bilo njihovo ustvarjanje skupinsko, so se
pred začetkom ustvarjanja pogovarjali, kako se bodo slike lotili, kako si vsak izmed njih
predstavlja spomladanski travnik itd. Dela so se nato lotili zelo sistematično.
Samoiniciativno so se postavili v vrsto ali pa postavili okoli podlage. Potem pa so
posamezno zamahovali s palico ali čopičem. Pazljivi so bili, da je na vrsto prišel vsak. Po
vsaki narejeni potezi so si sprva izdelek ogledali iz več strani. Vendar več potez je bilo
narejenih, bolj je bilo njihovo naslednje dejanje spontano. Med ustvarjalnim postopkom so
prišli do ugotovitve, da se barve med seboj na sliki mešajo in ustvarjajo čisto nove odtenke
barv. Razvijali so svojo domišljijo in svoje motorične spretnosti. Po končani uri smo si
izdelke še enkrat ogledali. S svojim delom so bili zadovoljni in nanj ponosni. Navdušeni so
bili nad razgibanim delom in novim pogledom na likovni svet.
Na tej starostni stopnji je zelo pomembno, da otrok spoznava nove možnosti likovnega
izražanja, saj se lahko brez ustreznih vzgojnih prijemov hitro oprime šablon in stereotipov.
V obdobju otrokovega likovnega izražanja med petim in sedmim letom starosti otrok
uporablja barvo zelo raznoliko in bogato. Barva dobiva svoj pomen v povezavi z vidno
starostjo. Tako so tudi pri ustvarjanju spomladanskega travnika s pomočjo akcijskega
slikarstva pri uporabi nekaterih barv znali sproti obrazložiti, zakaj ta barva in kaj na
travniku predstavlja. Vendar tako imenovali barvni znaki (trava je zelena, nebo modro)
predstavljajo pri likovnem izražanju le eno od stopenj na poti ustvarjalnega likovnega
izražanja, ki jo more otrok doseči in preseči. Pri njihovem ustvarjanju sem še vedno
opazila, da so se otroci vseeno zavedali svobode izražanja, kjer je na neki stopnji trava
postala tudi rdeča ali bela, tako kot je bila v prejšnjem starostnem obdobju. Pri uporabi
barv so bili zelo odprti, izdelki so živi, kontrastni in iz likovnega vidika prepričljivi. Otroci
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so poudarili ustvarjalne možnosti uporabe barve. Opazi se že zavest o celotni poslikavi
formata pri slikanju.
Pri uporabi palic in čopičev so se na sliki pojavila točka in črta – dvoje od glavnih likovnih
izrazil. Točka ali pika je najosnovnejša stopnja likovne govorice. Pri likovnem delu so s
točko gradili, jo variirali in kombinirali. Nizali so jih v različnih smereh. Pri likovnovzgojnem delu mlajših otrok je točka lahko osnovni gradbeni element, dodatni kontrastni
element ali način podajanja površine. V tem primeru je prišlo do kombinacije vseh treh.
Likovno so se izrazili tudi z goščenjem in redčenjem točk, ki pa so jih uporabili v
kombinacijami z različnimi črtami.
Likovno izrazilo – črta – je matematično gledano točka, ki se giblje. Črte so lahko ravne,
lomljene ali krivulje. Črta se loči tudi glede na debelino in smer. Pri našem likovnem
ustvarjanju so črte nastale kot posledica giba. Pomembno je, da se je otrokom omogočilo
slikanje iz vseh strani, saj je za otrokove motorične spretnosti pomembno, da spoznavajo
različne smeri ustvarjenih črt.

Slika 12: Končna likovna dela otrok na predšolski stopnji.

Po končanem likovnem ustvarjanju zunaj, smo se odpravili v igralnico, kjer so lahko otroci
po želji ustvarjali še s tušem in slamicami. Prav tako smo se razdelili po skupinah. Otroci
so dobili večji format papirja, različne barve tušev in vsak svojo slamico.
S pihanjem skoz njo so prelivali barve in ustvarjali naključne oblike. Barva se je razpihala
na vse strani, za njo pa so ostali sledovi drobnih črtic. Ti izdelki so za razliko od prejšnjih
bolj ekspresivni in osebnostni. Otroci so z zanimanjem opazovali nastajajoče oblike in ob
sprotnem pogovoru s skupnimi močmi sestavili kompozicijo nastalih oblik, ki so se
povezale v celoto. Otroci so bili s svojimi deli zelo zadovoljni (slika 13).

38

Slika 13: Likovno delo, ki je nastalo z uporabo tuša in slamic.

Slika 14: Primerjava dveh ustvarjalnih procesov.
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PRVA TRIADA OSNOVNE ŠOLE – 3. RAZRED
Učna priprava

ŠOLA:

Osnovna šola Gustav Šiliha

IZVAJALEC:

Nina Cvirn

DATUM:

maj 2012

PREDMET:

Likovna vzgoja

RAZRED:

3. razred

ŠT. UR:

2

LIKOVNO PODROČJE:

Slikarstvo.

LIKOVNA NALOGA:

Slikanje s pomočjo akcijskega slikarstva.

LIKOVNA TEHNIKA:

Tempera, akvarel.

LIKOVNI MOTIV:

Pomlad.

LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA:

Kartoni, veliki čopiči, lonček za vodo,
lesene palice, tempera, zaščitna obleka.

UČNE METODE:

Razlaga in pogovor, demonstracija,
opazovanje, primerjanje.

UČNE OBLIKE:

Frontalna in skupinska.

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI:

Računalniška diaprojekcija.

VRSTA UČNE URE:

Kombinirano – teoretično in praktično delo.

MEDPREDMETNA POVEZAVA:

Zgodovina, naravoslovje.

VIRI IN LITERATURA:
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-Tacol, T. (1999): Didaktični pristop k
načrtovanju likovnih nalog: Izbrana
poglavja iz likovne didaktike. Ljubljana:
Debora.
-Butina, M. (2003): Mala likovna teorija.
Ljubljana: Debora.
- Karlavaris, B. Berce-Golob, H. (1991):
Likovna vzgoja-priročnik za učitelje
razrednega pouka. Ljubljana: DZS.

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI

- učenci osvojijo in razložijo pojem akcijsko
slikarstvo,
- učenci razlikujejo vrste črt (ravne, debele,
tanke, dolge, kratke, vodoravne …),
- učenci utrdijo pojme, kot so slika in risba,
- učenci razvijajo kritično mišljenje ob
vrednotenju in primerjavi del,
- učenci razvijajo čut za linearne in barvne
oblikovalske vrednote,
- učenci razvijajo zmožnost za uporabo
različnih slikarskih materialov in njihovih
pripomočkov,
- učenci razvijajo lastno mišljenje in
osvajajo elementarna znanja likovne teorije.

Potek učne ure:
UČITELJ:

UČENCI:

1. UVODNI DEL
Pozdravim učence in se
predstavim. Na
računalniški projekciji
pokažem dve podobni
upodobitvi . Gre za
izsek slike
Michelangelovega
Stvarjenje Adama.
Učence vprašam v
čem se upodobitvi
razlikujeta?

Razmislijo in skupaj
pridemo do
ugotovitve, da je
motiv isti, razlika pa
je v likovni tehniki.
Ena je narisana,
medtem ko je druga
naslikana.

2. OSREDNJI
DEL
Spoznavanje likovnih
pojmov.
Učence spodbudim, da
mi naštejejo, s
katerimi likovnimi
materiali rišemo in s
katerimi slikamo?
Kaj je bistvena
razlika med sliko in
risbo?
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UČNE
METODE
OBLIKE
DELA:

UČILA IN UČNI
IN PRIPOMOČKI:

Frontalna oblika,
pogovor, razlaga,
opazovanje in
primerjanje.

Rišemo lahko s
Frontalna oblika,
svinčnikom,
razlaga, pogovor.
kemičnim
svinčnikom, kredo,
ogljem, barvicami …
Slikamo z akvareli,
temperami, oljnimi
barvami …
Na sliki prevladujejo
barve, na risbi pa

Pogovor,
opazovanje.

Power point
predstavitev s
fotografijami:
primer risbe s
svinčnikom in
primer oljne slike.

Power point
predstavitev z
naštetimi likovnimi
materiali …

Power point
predstavitev s
fotografijami:
primer risbe s
svinčnikom in

Pokažem jim sliko
Ivane Kobilice z
naslovom Poletje
(1889).
Pojasnim, da likovni
motiv imenujemo tisto,
kar je na sliki
upodobljeno. Skupaj
ugotovimo, kaj je
likovni motiv na
sliki?

Nato jim pokažem
sliko Jacksona Pollocka
z naslovom
Slika št.1. Sivkina
megla, 1949.
Učence vprašam, kaj je
likovni motiv na sliki?
Ali je na sliki takoj
razvidno, kaj je
umetnik želel
naslikati?

črte.

primer oljne slike.

Na sliki je v ospredju Frontalna oblika,
gospodična, ki
pogovor, razlaga,
prepleta cvetje.
opazovanje.
Pomaga ji otroški
par. V ozadju pri
ograji sta še dva
dečka. Gre za poletni
prizor.

Power point
predstavitev s
fotografijo slike
Ivane Kobilice z
naslovom Poletje iz
leta 1889.

Ugotovijo, da likovni
motiv ni takoj
razviden. Vsak v
sliki vidi nekaj
drugega.

Frontalna oblika,
pogovor, razlaga,
opazovanje in
primerjanje.

Power point
predstavitev s
fotografijo Jacksona
Pollicka z naslovom
Sivkina megla iz leta
1949.

Učenci naštevajo:
likovne Materiale,
stojalo, prostor,
orodja …

Frontalna oblika,
razlaga, pogovor.

Power point
predstavitev.

Obrazložim, da je
motiv lahko realističen
in nam takoj
prepoznaven ali
abstrakten. Pri
abstrakciji gre za
poenostavitev
podrobnosti.
Opazovalec je tisti, ki
ima zadnjo besedo pri
tem, kaj je to, kar vidi,
vsaj on. Umetnik
pričara motiv kot lastno
doživetje. Pri takšnih
slikah si pomagamo z
njihovimi naslovi.
Kaj pa umetnik sploh
potrebuje, da lahko
ustvari takšno sliko?
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Skupaj ugotovimo, da
umetnik potrebuje
najprej likovno idejo
ali zamisel. Za izvedbo
pa Atelje – prostor,
kjer ustvarja in likovni
material ter orodja.
Učencem pojasnim, da
umetnik svojo idejo
ponavadi najprej
skicira v manjši
zvezek, šele nato začne
izdelovati končni
izdelek. To imenujemo
ustvarjalni proces.
Vsak umetnik ima svoj
individualen,
ustvarjalni proces.
Pokažem video, ki
prikazuje ustvarjalni
proces Jacksona
Pollocka.

Učenci pogledajo
posnetek.

Pojasnim, da takšno
vrsto slikanja
imenujemo akcijsko
slikarstvo. Zakaj
mislite, da ga tako
imenujemo?

Učenci ob gledanju
posnetka ugotovijo,
da umetnik platna
nima na stojalu. Se
okoli njega giba in
barvo kaplja na
platno.

Jackson Pollock je v
svojem ateljeju na tla
položil velik kos
grobega surovega
platna in ga v kotih
pritrdil na lesen pod.
Uporabljal je
pločevinke barv. Vzel
je debelo palico, jo
namočil v pločevinko,
navil, potem pa
zamahnil nad platnom.
Tako je pomakal
palico, se plazil,
sklanjal in premikal
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Frontalna oblika,
razlaga, pogovor,
opazovanje.

Video posnetek in
fotografija, ki
prikazujeta Jacksona
Pollocka pri
njegovem
umetniškem
ustvarjanju.

okoli platna. Palico je
večkrat zamenjal tudi
za čopič ali krtačo. Na
platno je vrgel tudi
ogorke, kupe peska …
Slikar je tukaj postal
del slike. Platno ni
več le nosilec slike,
temveč nosilec nekega
dogodka. Akcija je to,
kar se naredi v
samem postopku in
hkrati rezultat dela.
Posredovanje likovne Učenci poslušajo in
postavljajo vmesna
naloge:
učencem pojasnim, da
vprašanja.
bodo naslikali sliko po
vzoru akcijskega
slikarstva. Delali bodo
po skupinah (4 učenci v
eni skupini). Pri
slikanju bodo uporabili
akrilno barvo. In sicer
bodo z rdečo, modro in
rumeno, črno in belo
barvo s pomočjo
kapljanja in sunkov
čopiča ustvarili sliko.
Motiv slike je pomlad.
Na kaj pomislite ob
besedi pomlad?
Vsaka skupina bo
dobila velik format
papirja, ki ga po
postavila na tla. Ker je
delo skupinsko, bo
potreben tehten
premislek, kako se
slike lotiti. Slika more
biti kljub določeni meri
spontanosti vseeno
načrtovana. Delo si
bodo morali razporediti
in se gibati okoli dane
podlage.
Na podlago tudi sama
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Frontalna oblika,
razlaga, pogovor.

Cvetlice, zelena
barva, sonce …

Frontalna oblika,
demonstracija,
opazovanje,
razlaga, pogovor.

demonstriram, kako
čopič z barvo
zamahnemo ali barvo
samo pokapljamo po
podlagi. Skupaj
ugotovimo, da ob
ustvarjanju nastajajo
pike, lise in različne
debele linije, ki skupaj
sestavijo celoto.

Pokažem tehniko
kapljanja barve na
podlago.
Učenci opazujejo in
postavljajo vmesna
vprašanja.

Skupinska oblika,
razlaga, pogovor.
Likovno izražanje
otrok:
Odidemo ven, kjer
usmerim učence v
pripravo delovnih
površin. Razdelimo se
v skupine.
Med praktičnim delom
sproti preverjan
njihovo likovno
izražanje in jim
svetujem. Spodbujam
učence ter jim dodatno
razlagam, če je to
potrebno.

3. SKLEPNI
DEL
Z učenci končna dela
razstavimo. Usmerim
jih v razmišljanje in
oblikovanje kriterijev
za vrednotenje.
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prostor, likovne
materiale in
pripomočke.

Zaščitni polivinil,
čopiči, barve, palice
in podlaga za
slikanje.

Se med seboj
pogovarjajo,
opazujejo drug
drugega pri delu in
postopoma slikajo
svoj izdelek.
Razstavijo končne
Pogovor,
izdelke, oblikujejo
opazovanje,
kriterije za
primerjanje.
vrednotenje in
analizirajo svoja dela
in dela sošolcev.
Kriteriji so:
-izvirnost slike,
- uporaba in možna
nadgradnja
ustvarjalnega
procesa,
-ravnovesje in
dinamika oblik ter
barv.

Likovni izdelki
učencev.

Power point predstavitev za 3. razred:

KAJ JE BISTVENA RAZLIKA MED SLIKO
IN RISBO?

1

2

RISBA

SLIKA
Ivana Kobilica , Poletje, 1889

SVINČNIK, KREDA,
OGLJE, KEMIČNI
SVINČNIK …

AKVAREL, TEMPERA,
OLJE …

3

4

KAJ UMETNIK POTREBUJE ZA SVOJO
USTVARJANJE?

Jackson Pollock

5
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6

likovna ideja

Likovni
materiali in
orodja.

ATELJE – prostor,
kjer umetnik
ustvarja.

skica ali osnutek

Zamisel / idejo.

7

izdelava
končnega likovnega
izdelka

U
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8

PAUL JACKSON POLLOCK (1912-56)
AKCIJSKO
SLIKARSTVO

Platno ni več le nosilec slike, temveč
nosilec nekega dogodka. Akcija je to,
kar se naredi v samem postopku in
hkrati rezultat dela.

9
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10

Analiza učne ure
Z otroci sem obnovila pojem risba in slika. Pogovorili smo se o tem, kaj vse umetnik
potrebuje za ustvarjanje. Spoznali so se s pojmom ustvarjalni proces in akcijsko slikarstvo.
Po predvajanem videu so pojem akcija označili kot hitro slikanje, ki od posameznika
zahteva konstantno gibanje. Pomembno je tudi to, da so se otroci pri opazovanju likovnih
del seznanili že z imeni umetnikov.
Obdobje med šestim in desetim letom je zelo pomembno zaradi postopne bogatitve
likovnih elementov. Na tej razvojni stopnji se v otrocih postopoma krepi potreba po tem,
da bi z vizualnimi znaki izrazili objektivna sporočila. Motiv letnega časa pomladi jim je
bila blizu. Pri tej starosti je namreč treba jemati temo za otroško podobo vedno iz učne
snovi razrednega pouka ali pa iz otrokovega bližnjega okolja. Njihovo zanimanje za
likovno delo najbolj sprožimo s temami, ki se nanašajo na pomembne bližnje dogodke,
letne čase ali praznike. Za razliko od predšolske stopnje, kjer smo se pri pogovoru o
njihovem motivu – spomladanskemu travniku – pogovorili o celotni predstavi, kakšen
travnik po njihovo je to in skupaj vzbudili neko čustveno razpoloženje, je potrebno otroke
tretjega razreda že opozoriti na glavne značilnosti in podrobnosti motiva, sicer bi bilo delo
prazno in brez domišljije. Zaradi vse močnejših vplivov okolja na otroka moramo biti
pozorni, da otroka potegnemo iz priučenih poenostavljenih likovnih znakov. Večje težave
jim je povzročal ustvarjalni proces. Postopoma se vedno bolj opazi, da ustvarjalnost ne
narašča več tako strmo, kot je do 6. leta starosti. Otrok jo še vedno razvija, vendar je razvoj
zelo odvisen od ustreznih pedagoških prijemov. Pomembno je, da otroci s praktičnim
likovnim delom pridobijo in uporabijo začetne pojme likovne teorije. Pri uri so na sproščen
način razvijali in bogatili čut za barvne oblikovalske vrednote. Dobro je, da učna ura ni
zahtevala predhodnega osnutka ali skice, saj to pri toliko starih otrocih v večini ne vodi k
uspešnemu likovnemu delu. Otroci v tem obdobju še namreč nimajo dovolj vztrajnosti in
koncentracije, da bi se lahko po narejenem osnutku še enkrat poglobili v isto likovno
nalogo. Otroci so spretnejši, vendar se pojavljajo napačni delovni načini. Za to je bilo
potrebno med njihovim ustvarjanjem večkrat ponoviti navodila za pravilen delovni proces
in sproti opozarjati na napake. Ker so vedno bolj previdni pri likovnem ustvarjanju, je
dobro spodbuditi samozavest, tako da jim damo večji papir in likovno tehniko, pri kateri ni
mogoče ničesar zabrisati ali popravljati. Pri uri sem to nadgradila še s prostim izražanjem s
svobodnim zamahom roke in stoječega ustvarjanja.
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Slika 15: Otroci 3. razredov med ustvarjanjem.

Čim starejši so otroci, tem več izražajo podrobnosti in tako lahko hitro izgubijo pogled nad
celoto. To sem opazila tudi pri uri, saj so se posamezniki izgubili v podrobnostih in ob
koncu jim je zmanjkalo potrpljenja za primerno izpolnitev ploskve. To ponavadi povzroči
napačno razmerje med velikostjo otroka, orodjem in razdaljo otroka pri delu od izdelka.
Tudi v tem primeru je bila v večini kriva razdalja otroka pri delu od izdelka. Saj so stali
predaleč ali pa bili preblizu podlagi. Kljub mojemu stalnemu opozarjanju je to
predstavljalo kar velik problem (slika 16).

Slika 16: Primer likovnega dela, ki je nastalo s pomočjo akcijskega slikarstva v 3. razredu.
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Vse bolj se v njihovih delih in igri odraža ne samo stopnja telesnega in duševnega razvoja,
ampak tudi drugi vplivi okolja. Pri otrocih v 3. razredu že zasledimo prve vplive likovnega
sveta odraslih. To se lahko kaže negativno (posnemanje) ali pa pozitivno (aktivno
doživljanje in nadgradnja). V tem primeru je bil vpliv zelo pozitiven. Po ogledu videa, kjer
so otroci opazovali Jacksona Pollocka pri delu, njegovega procesa niso želeli le pasivno
posnemati, temveč tudi po svoje nadgraditi. Negativno navzočnost vpliva odraslih sem
opazila predvsem v otrokovi obremenjenosti. Kljub zaščitni obleki, ki so jo nosili pri
ustvarjanju, otroci niso bili sproščeni in se niso mogli v celoti posvetiti likovnemu
problemu. Skrb »Kaj bodo rekli starši, če se po pomoti malo umažejo?« je bila prevelika,
kljub temu, da je bila barva pralna.
Barv ne uporabljajo več po posebnem nagnjenju k določeni barvi, temveč le tiste, ki so za
motiv značilne. Vendar barve začno tudi mešati. Pri končnih likovnih izdelkih so nastale
medle hladne barve, ki so bile posledica mešanja (slika 17). S slikanjem je namreč
postopoma njihova potrpežljivost padala in čopiči so bili ob koncu namočeni v tri različne
barve. Rezultat tega pa je bil nič kaj podoben likovnemu motivu. Kljub vsemu pa so pri
večini nastala likovna dela, polna nasičenih in pestrih barv (slika 18).

Slika 17: Primer likovnega dela v 3. razredu.
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Slika 18: Primer likovnega dela v 3. razredu.

Likovna dela se lotijo manj nagonsko kot predšolska stopnja, vendar pa so vseeno bolj
vztrajni. Delo so slikali po parih, kar je bil pravilna odločitev. Če bi imel vsak posameznik
tako velik format, bi moralo delo potekati štiri ure. Saj bi zahtevalo še več opažanja in
natančnosti. Hitrost dela parov se je zelo razlikovala. Nekateri so delali zelo počasi.
Nekateri so bili konec v zelo kratkem času, vendar so njihovi izdelki tudi najslabši. Saj se
niso posvetili ustvarjalne procesu, temveč le motili ostale sošolce pri delu. Vzdrževanje
miru je bilo težje kot pri predšolski stopnji. Zaradi večjega števila otrok je bilo ukvarjanje s
posameznikom enostavno nemogoče.
Ob koncu so svoja dela tudi primerjali z likovnimi deli vrstnikov in v povprečju so bili s
svojimi deli zadovoljni. Za svoj likovni izdelek se otroci na tej stopnji vedno bolj
zanimajo. Večina jih je želela svoj izdelek obdržati. Likovno ustvarjanje jih je še zmeraj
zelo veselilo. Opazi pa se, da kljub vsemu potrebujejo še več pedagoške pomoči in
spodbude, da lahko dosežejo sproščeno likovno izražanje.
Ko smo pogledali kriterije za vrednotenje, smo skupaj ugotovili, da je v večini likovnih
del doseženo ravnovesje oblik in barv. Vsi so uporabili ustvarjalni proces, medtem ko
nadgradnje procesa ni bilo nikjer zaslediti. Otroci so bili izvirni. Kljub vsemu pa je upad
motivacije povzročil tudi upad ustvarjalnosti.
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ZADNJA TRIADA OSNOVNE ŠOLE – 8. RAZRED
Učna priprava
ŠOLA:

Osnovna šola Livada

IZVAJALEC:

Nina Cvirn

DATUM:

maj 2012

PREDMET:

Likovno snovanje

RAZRED:

8. razred

ŠT. UR:

2

LIKOVNO PODROČJE:

Slikarstvo.

LIKOVNA NALOGA:

Slikanje s pomočjo akcijskega slikarstva.

LIKOVNA TEHNIKA:

Tempera, akvarel.

LIKOVNI MOTIV:

Pozitivno ali negativno čustvo.

LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA:

Kartoni, veliki čopiči, lonček za vodo,
tempera, lesene palice, zaščitna obleka.

UČNE METODE:

Razlaga in pogovor, demonstracija,
opazovanje, primerjanje.

UČNE OBLIKE:

Frontalna in individualna.

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI:

Računalniška diaprojekcija.

VRSTA UČNE URE:

Kombinirano – teoretično in praktično delo.

MEDPREDMETNA POVEZAVA:

Zgodovina, naravoslovje.

VIRI IN LITERATURA:
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-Tacol, T. (1999): Didaktični pristop k
načrtovanju likovnih nalog: Izbrana
poglavja iz likovne didaktike. Ljubljana:
Debora.
-Butina, M. (2003): Mala likovna teorija.
Ljubljana: Debora.
- Šuštaršič, N. Butina, M. Zornik, K. de
Gleria, B. Skubin, I. (2004): Likovna
teorija, Ljubljana: Debora.

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI

- učenci osvojijo in razložijo pojem akcijsko
slikarstvo in abstrakcij,a,
- učenci opredelijo pojem likovna
kompozicija,
- učenci analizirajo kakovostno in
količinsko nasprotje na umetniških delih,
- učenci razvijajo kritično mišljenje ob
vrednotenju in primerjavi del,
- učenci razvijajo lastno mišljenje in
osvajajo elementarna znanja likovne teorije,
- učenci razvijajo likovno izrazne zmožnosti
in ustvarjalnost.

Potek učne ure:
UČITELJ:

1. UVODNI DEL
Pozdravim učence in se
predstavim. Na
računalniški projekciji
pokažem dve podobni
upodobitvi. Gre za
izsek slike
Michelangelovega
Stvarjenje Adama.
Učence vprašam, v
čem se upodobitvi
razlikujeta?
Učence spodbudim, da
mi naštejejo, s
katerimi likovnimi
materiali rišemo in s
katerimi slikamo?

Kaj je bistvena
razlika med sliko in
risbo?

2. OSREDNJI
DEL
Spoznavanje likovnih
pojmov
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UČENCI:

UČNE METODE UČILA IN UČNI
IN
OBLIKE PRIPOMOČKI:
DELA:

Razmislijo in
skupaj pridemo do
ugotovitve, da je
motiv isti, razlika
pa je v likovni
tehniki. Ena je
narisana, medtem
ko je druga
naslikana.
Rišemo lahko s
svinčnikom,
kemičnim
svinčnikom, kredo,
ogljem, barvicami
…
Slikamo z akvareli,
temperami, oljnimi
barvami ..

Frontalna oblika,
pogovor, razlaga,
opazovanje in
primerjanje.

Na sliki
prevladujejo barve,
na risbi pa črte.

Power point
predstavitev s
fotografijami:
primer risbe s
svinčnikom in
primer oljne slike.

Pokažem jim sliko
Ivane Kobilice z
naslovom Poletje
(1889).
Pojasnim, da likovni
motiv imenujemo tisto,
kar je na sliki
upodobljeno. Skupaj
ugotovimo, kaj je
likovni motiv na
sliki?

Na sliki je v
ospredju
gospodična, ki
prepleta cvetje.
Pomaga ji otroški
par. V ozadju pri
ograji sta še dva
dečka. Gre za
poletni prizor.

Nato jim pokažem
sliko Jacksona Pollocka
z naslovom Slika št.1.
Sivkina megla, 1949.
Učence vprašam, kaj je
likovni motiv na sliki?
Ali je na sliki takoj
razvidno, kaj je
umetnik želel
naslikati?

Ugotovijo, da
likovni motiv ni
takoj razviden.
Vsak v sliki vidi
nekaj drugega.

Obrazložim, da je
motiv lahko realističen
ali abstrakten. Pri
abstrakciji gre za
poenostavitev
podrobnosti.
Opazovalec je tisti, ki
ima zadnjo besedo pri
tem, kaj je to, kar vidi,
vsaj on. Umetnik
pričara motiv kot lastno
doživetje.
Abstraktna umetnost je
tako že z svojim
imenom označena kot
umetnost, ki je
nasprotje predmetni
umetnosti. Z barvo,
strukturo in
kompozicijo
nadomešča figuraliko.
Po drugi svetovni vojni
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Frontalna oblika,
razlaga, pogovor.

Power point
predstavitev s
fotografijo slike
Ivane Kobilice z
naslovom Poletje iz
leta 1889.

Frontalna oblika,
pogovor, razlaga,
opazovanje.

Power point
predstavitev s
fotografijo Jacksona
Pollicka z naslovom
Sivkina megla iz
leta 1949.

Pojasnim, da gre za
olje na platnu.

Frontalna oblika,
pogovor, razlaga,
opazovanje in
primerjanje.

je postala vloga
abstraktne umetnosti
dosti vidnejša.

Frontalna oblika,
razlaga, pogovor.

Lahko bi rekli, da
Amerika obvladuje
celotno zgodbo
umetnosti v obdobju od
štiridesetih do
sedemdesetih let 20.
stoletja.
Abstraktni
ekspresionizem so
imenovali tudi New
Yorška šola in se
jemlje kot prvo
neodvisno ameriško
umetniško gibanje.
Skupna značilnost vseh
ameriških
ekspresionistov je želja
izraziti svoje občutke
in hkrati ustvariti
harmonično delo.
Umetnikovo merilo
postane njegov občutek
sproščanja, medtem ko
estetske vrednosti v
umetniškem delu
utegnejo biti le
naključne. Slike
ameriških umetnikov
abstraktnega
ekspresionizma so
praviloma zelo velike.

Zakaj mislite, da je
bila tako pomembna
velikost slike?
Za slikarja je bilo
pomembno, da je
podoba njegovih del
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Učenci poslušajo in
postavljajo vmesna
vprašanja.

Frontalna oblika,
razlaga, pogovor,
opazovanje.

Frontalna oblika,
razlaga, pogovor.

zaobjela celoten pogled
gledalca oziroma
obiskovalca.
Velikost je
pomemben element
likovnega dela, saj
je velikost
Paul Jackson Pollock,
posameznega
avtor slike, eden od
likovnega elementa
glavnih predstavnikov
v kompoziciji
abstraktnega
relativna in je njeno
ekspresionizma, je kot delovanje odvisno
prvi ameriški umetnik
od velikosti
prodrl v intuitivno in
formata in od
abstraktno govorico.
velikosti drugih
Frontalna oblika,
Na videu vidimo
elementov v
opazovanje,
ustvarjalni proces, ki ga kompoziciji.
razlaga, pogovor.
je razvil sam umetnik
in ga imenujemo
Učenci pogledajo
posnetek.
akcijsko slikarstvo.
Učenci ob gledanju
posnetka ugotovijo,
Zakaj mislite, da ga
da umetnik platna
tako imenujemo?
Jackson Pollock je v
nima na stojalu, se
svojem ateljeju na tla
okoli njega giba in
položil velik kos
barvo kaplja na
grobega surovega
platno.
platna in ga v kotih
Akcija je to, kar se
pritrdil na lesen pod.
naredi v samem
Uporabljal je
postopku in hkrati
pločevinke barv. Vzel
rezultat dela.
je debelo palico, jo
namočil v pločevinko,
navil, potem pa
zamahnil nad platnom.
Tako je pomakal
palico, se plazil,
sklanjal in premikal
okoli platna. Palico je
večkrat zamenjal tudi
za čopič ali krtačo. Na
platno je vrgel tudi
ogorke, kupe peska …
Slikar je tukaj postal
del slike. Platno ni
več le nosilec slike,
temveč nosilec nekega
Učenci poslušajo in
dogodka.
Njegove slike nikoli
postavljajo vmesna
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Video posnetek in
fotografija, ki
prikazujeta Jacksona
Pollocka pri
njegovem
umetniškem
ustvarjanju.

niso nastajale na
stojalu. Platna je raje
brez ogrodja pričvrstil
na zid ali položil na tla.
Pollock se je leta 1947
izpovedal: ''Na tleh se
počutim bolj sproščen;
čutim da sem sliki
bližji, da sem njen del,
ker se lahko gibljem
okoli nje, jo obdelujem
tako rekoč z vseh štirih
strani in sem
dobesedno bolj v njej.''
Takšno metodo
uporabljajo Indijanci z
Zahoda, ki ustvarjajo
slike iz peska.

vprašanja.

Tudi drugi umetniki v
60. in 70. letih so
obravnavali in razvijali
fotografski in filmsko
upodobljeni
Pollockovski
Učenci opazujejo
performativ.
in postavljajo
Takšen primer najdemo vmesna vprašanja.
pri Yves Kleinu v
znamenitem
performensu, kjer
naroči več golim
ženskam, naj si telo
prikrijejo z barvo, nato
pa v vlogi živih
čopičev ležejo polegel
po polah papirja,
položenega po tleh.
Posredovanje likovne
naloge:
Učencem pojasnim, da
bodo naslikali sliko po
vzoru akcijskega
slikarstva. Delali bodo
v parih. Pri slikanju
bodo uporabili akrilno
barvo. In sicer bodo z
rdečo, modro in
rumeno barvo s
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Frontalna oblika,
opazovanje,
razlaga, pogovor.

Power point
projekcija.

pomočjo kapljanja in
sunkov čopiča ustvarili
prosto kompozicijo.
Kaj pomeni izraz
prosta in naključna
kompozicija?

Vsak bo dobil velik
format papirja, ki ga po
postavil na tla.
Potreben bo tehten
premislek, kako se
slike lotiti. Slika more
biti kljub določeni meri
spontanosti, vseeno
načrtovana.
Na podlagi tudi sama
demonstriram, kako
čopič z barvo
zamahnemo ali barvo
samo pokapljamo po
podlagi. Skupaj
ugotovimo, da ob
ustvarjanju nastajajo
pike, lise in različno
debele linije, ki skupaj
sestavijo celoto.

Prosta ali nevezana
kompozicija
(barvna in
oblikovna ureditev
likovnega dela v
celoto), sestavljena
naključno.

Frontalna oblika,
razlaga, pogovor.

Opazujejo
demonstracijo in
postavijo dodatna
vprašanja.

Frontalna oblika,
opazovanje,
demonstracija,
razlaga.

Pokažem tehniko
kapljanja barve na
podlago.

Individualna
oblika, pogovor.

Zaščitni polivinil,
čopiči, barve, palice
in podlaga za
slikanje.

Likovno izražanje
otrok:
Odidemo ven, kjer
usmerim učence v
pripravo delovnih
površin.
Med praktičnim delom
sproti preverjan
njihovo likovno
izražanje in jim
svetujem. Spodbujam
učence in jim dodatno
razlagam, če je to
potrebno.
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Pripravijo prostor,
likovne materiale
in pripomočke.
Se med seboj
pogovarjajo,
opazujejo drug
drugega pri delu in
postopoma slikajo
svoj izdelek.

3. SKLEPNI
DEL
Z učenci končna dela
razstavimo. Usmerim
jih v razmišljanje in
oblikovanje kriterijev
za vrednotenje.
Skupaj z lesenim
okvirjem iščemo na
likovnem delu barvno
in kompozicijsko
uravnovešene izseke.

59

Razstavijo končne
izdelke, oblikujejo
kriterije za
vrednotenje in
analizirajo svoja
dela in dela
sošolcev.
Kriteriji so:
- izvirnost slike,
- uporaba in možna
nadgradnja
ustvarjalnega
procesa,
- ravnovesje in
dinamika oblik in
barv.

Pogovor,
opazovanje,
primerjanje.

Likovni izdelki
učencev.
Lesen okvir.

Power point predstavitev:

Ivana Kobilica , Poletje, 1889

1

2

ABSTRAKTNA UMETNOST - umetnost,
ki nasprotuje predmetni umetnosti; z
barvo, strukturo in kompozicijo
nadomešča figuraliko.
Opazovalec ima zadnjo besedo pri tem, kaj je to, kar
vidi, vsaj on.

Jackson Pollock

3

4
ABSTRATNI EKSPRESIONIZEM

PAUL JACKSON POLLOCK (1912-56)

je prvo neodvisno ameriško um.
gibanje.
Značilnosti:
- želja izraziti svoje občutke in hkrati ustvariti
harmonično delo,
- um. merilo je njegov občutek sproščanja,
- estetske vrednosti utegnejo biti le naključne,
- veliki formati slik.

5

6

AKCIJSKO
SLIKARSTVO

Platno ni več le nosilec slike, temveč
nosilec nekega dogodka. Akcija je to,
kar se naredi v samem postopku in
hkrati rezultat dela.

7
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8

Analiza učne ure
Otroci so obnovili pomen likovnega izraza likovni motiv in abstrakcija. Obenem pa so se
seznanili tudi s prvim neodvisnim ameriškim gibanjem, to je abstraktni ekspresionizem.
Ogledali so si postopek ustvarjanja slike Jacksona Pollocka. Besedo akcija so po ogledu
posnetka povezali z gibanjem in hitrostjo. V dobi zorenja se otroci vse bolj zanimajo za
odkrivanje materialov in lastnosti orodij. Tako so bili nad uporabo palic, slamic in kapljavk
zelo navdušeni. V tehnikah in materialih, ki jih težje obvladajo, se izrazijo naivneje, bolj
otroško in tudi bolj prizadeto, saj morajo biti že zaradi napora pri obvladovanju nove
tehnike bolj zbrani pri delu. Pri slikanju s pomočjo akcijskega slikarstva sem pri učencih
opazila hitro naraščajoči nemir, saj svojih potez niso mogli v celoti nadzorovati. Lahko so
raziskali različne gibe, vendar rezultat likovne poteze nikoli ni bil enak. Postali so jezni
nad nemočjo dane situacije. Likovni motiv so bila individualno izbrana čustva. V večini so
si izbrali bolj pozitivna čustva, kot so veselje, ljubezen. Čustvo je večina želela izraziti s
podobami, npr. veselje z veselim obrazom. Tako jim je abstraktno slikanje povzročilo kar
veliko preglavic. Opazi se, da je naivna otroška risba zdaj v zatonu in po likovni vrednosti
zelo zaostaja za podobo mlajših. Mladostniki svoje podobe po domišljiji v mislih
neprestano primerjajo z videzom narave in zunanjih dejavnikov. Pri tem hitro postanejo
zelo nezadovoljni s svojim delom. Njihova dela ne kažejo več tiste nagonske ustvarjalnosti
kot podobe mlajših otrok. Ker je bil naš likovni motiv neotipljiv in pri posamezniku
drugačen, so med ustvarjanjem nekateri hitro obupali. Veliko otrok v tej starosti, ki živijo v
območju »zahodne« civilizacije in ne uživajo primerne likovne izobrazbe, začnejo navadno
prav v tej starosti misliti, da je edini namen likovnega dela upodabljati dobesedno videz
narave. Mladostniki ne sledijo več svojim predstavam o stvareh, ampak oblikam, ki jih
vidijo (slika 19).

Slika 19: Likovno delo, ki je nastalo s pomočjo akcijskega slikarstva v 8. razredu.
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Mlajši otroci oblikujejo podobo skladno z osnovnimi načeli likovnega oblikovanja. Vendar
to delajo zgolj nagonsko. V dobi zorenja pa ta nagonski čut občutno popusti. Otroci
nasprotno postajajo vse bolj sposobni za upoštevanje osnovnih načel likovnega izražanja.
Tako jim lahko hitro uspe, npr. skladna razporeditev podob po podlagi, čisto po posluhu.
Vendar za ta izoblikovan posluh morajo o likovnem ravnovesju prej že veliko vedeti. Za
otroke, ki dobijo primerno likovno izobrazbo, je lahko doba zorenja prehod iz nagonskega,
otroškega likovnega izražanja v samozavestnejše ustvarjanje. Če pa se v tem času v otroku
pojavi dvom v svojo sposobnost likovnega izražanja, se kmalu pojavi tudi odpor do
likovnega izražanja in umetnosti na splošno.
Mladostniki so bolj kos nalogam, ki zahtevajo likovno predvidevanje. Zato jim je bila ta
naloga zelo zahtevna. Zahteva, naj se izrazijo samo z gibanjem in se ne dotikajo podlage s
čopiči, jim je povzročala kar nekaj težav. Posamezniki so se tudi tekom ustvarjanja
»nevede« zmotili in uporabili čopič za nizanje realnih podob. Zanimanje je naraslo z
vmesno uporabo drugih orodij. Uporabljali so tudi slamice in z njimi razpihali barvne lise
na sliki. Po ugotovitvi, da lahko barvo polijemo po podlagi in nato s premikanjem podlage
ustvarimo različne oblike, jim je ustvarjanje postalo za par minut spet zanimivejše. Pri
barvah so imeli na razpolago rdečo, modro, zeleno, rumeno, belo in črno. Po izbranem
čustvu so se barvno hitro definirali. Če je bilo čustvo ljubezen, je učenec uporabil rdečo
barvo, za veselje žive in pestre barve ... Vse bolj se želijo približati barvi motiva. In ker je
bil naš motiv neotipljive narave, so mu dodelili barve, kakršne veljajo za opiše čustev v
medijih in zunanjem svetu. Tu je bil vpliv zunanjih dejavnikov še posebej viden.
Prevladuje še izražanje z nasičenimi pestrimi barvami, čeprav se je veliko posameznikov
odločilo tudi za mešanje. Tako so na eni strani pri puncah nastali pastelni odtenki barv
(barve so mešale predvsem z belo in delujejo osladne), na drugi strani pa so fantje
uporabili za mešanje črno in rezultat so bili hladni, surovi odtenki barv. Pri delovnem
procesu so večjo zbranost pokazala dekleta. Pokazale so večjo zanimanje za likovno
umetnost. Na splošno je pri deklicah to močnejše, saj so bolj razvite in se prej zresnijo.
Zanimanje je pokazalo tudi par fantov. Vendar se v teh letih za likovna vprašanja zanimajo
predvsem tisti, ki čutijo za to področje neko posebno nagnjenje. Zbranost učencev pri
likovnem izražanju se v zrelostni dobi zelo zmanjša. Še posebej dečki so bili med potek
dela zelo neposlušni. Kar je delo tudi do neke mere oviralo. Mladostniki radi vedo, ali je
njihov izdelek uspel. Skoraj vsi so po končani uri prihajali do mene in me spraševali, če
sem zadovoljna z njihovimi izdelki in ali morajo kaj popraviti. Ko sem vprašala, če so sami
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zadovoljni z izdelkom, pa se niso znali opredeliti. Težo odločitve so prepuščali meni in
sami niso želeli izraziti mnenja. To me je zelo zmotilo, saj so mi s tem dokazali, da so
navajeni odločitve prepuščati ostalim, sami pa samo čakati na oceno in zahtevano
naslednjo nalogo. Ko smo ob koncu skupaj z učenci likovna dela pregledali in poskusili
ovrednotiti po zadanih kriterijih, smo ugotovili, da se pri marsikateremu izdelku opazi
nadgradnja ustvarjalnega procesa. Učenci so bili tukaj še bolj pazljivi. Večina jih je lepo
dosegla ravnovesje in dinamiko oblik in barv. S tem je slika tudi hitro pridobila na
izvirnosti. Kljub temu da je imela večina otrok težave zaradi likovnega motiva.
V posnetku, ki sem jim ga pokazala ob začetku ure, Jackson Pollock v intervjuju pravi, da
»nesreče« na sliki ne uporablja, saj je niti ne priznava. S tem da vedeti, da a spontanostjo
giba ne ustvariš napačne poteze na podlagi. Sliko gradiš postopoma z nadaljnjimi gibi. Ni
neuspele slike. To kljub pogovoru učenci niso razumeli. Opazi se, da jim je v tem obdobju
spontanost čisto tuja.
Doba zorenja je najzahtevnejše obdobje v otrokovem življenju. Vzgojno delo je v tem
obdobju težko na vseh področjih. Se pa to še bolj opazi na likovnem področju. Saj se tukaj
od otroka zahteva ustvarjalnost in pristnost.

Slika 20: Učenci 8. razreda pri ustvarjanju.
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Slika 21: Primeri likovnih del, ki so nastali v 8. razredu.
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PRIMERJAVA LIKOVNIH DEL TREH STAROSTNIH STOPENJ:
Ob analiziranju in vrednotenju likovnih del sem si pomagala s kriteriji vrednotenja:

IZVIRNOST SLIKE
"Izvirno" izrecno pomeni nekaj samosvojega, samostojnega, nevsakdanjega oziroma
novega, svobodnega in neodvisnega. Otroci pri vseh treh starostnih stopnjah so pri svojem
ustvarjanju pokazali določeno mero izvirnosti.
Otroci na predšolski stopnji so bili pri likovnem ustvarjanju odprti. Končna likovna dela so
prepričljiva in kontrastna. Pet do šest let stari otroci se vse širše seznanijo v vsakdanjem
življenjem s pojavi bližnjega okolja. Ker se otroci na tej stopnji močno vživijo v delo, sem
morala paziti, da je bil likovni motiv primeren. Likovni motiv jih ni omejil, temveč jih je
spodbudil pri raziskovanju nadgradnje ustvarjalnega procesa. Tudi pri otrocih v tretjem
razredu je bilo potrebno likovni motiv vzeti še iz njihovega bližnjega okolja. Zaradi vse
močnejših vplivov okolja na otroka je potrebno imeti oster posluh za pristne načine
likovnega izražanja. Pri otrocih v tretjem razredu se je izvirnost najmanj pokazala, saj je
motivacija hitro popustila. Ob prvem nezadovoljstvu nad posledico naključnega zamaha
čopičev na slikarskem nosilcu, je veselje splahnelo in nezanimanje večalo. Mislim, da je v
veliki meri posledica tega tudi današnja potrošniška družba. Otroci so v večini navajeni
dobiti stvari takoj. Nimajo več potrpljenja in jih trenutni neuspehi še hitreje razjezijo.
Učenci osmih razredov so se dela lotili zelo prestrašeni in počasi. Jezilo jih je, da si niso
mogli narediti predhodne skice, ki bi jim olajšala delo. Obremenjeni so bili z likovnim
motivom. Opazi se, da jim je slikanje čustev s pomočjo akcijskega slikarstva pomenilo
velik izziv. Najraje bi risali po direktnem opazovanju. Abstrakcija jim je tuja in težka, saj
je tukaj vpliv iz okolja največji .Kljub težkemu začetku pa so nastala likovna dela zanimiva
in samosvoja.

UPORABA IN MOŽNA NADGRADNJA USTVARJALNEGA PROCESA
Otroci v vseh treh starostnih stopnjah so dojeli bistvo akcijskega slikarstva. Ustvarjalni
proces Jacksona Pollocka jim je bil zelo zanimiv in takoj so ga želeli preizkusiti.
Na predšolski stopnji so se dela lotili zelo organizirano. Samoiniciativno so se postavili v
vrsto ali pa postavili okoli slikarskega nosilca. Potem pa so posamezno zamahovali s palico
ali čopičem. Pazljivi so bili, da je na vrsto prišel vsak. Po vsaki narejeni potezi so si sprva
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izdelek ogledali iz več strani. Vendar več potez je bilo narejenih, bolj je bilo njihovo
naslednje dejanje spontano. Med ustvarjalnim postopkom so prišli do ugotovitve, da se
barve med seboj na sliki mešajo in ustvarjajo čisto nove odtenke barv. Kljub vsemu pa so
se držali likovne naloge in danega ustvarjalnega procesa.
Pri učencih v tretjem razredu se je z nestrpnostjo pri likovnem ustvarjanju pokazala tudi
pozitivna plat. Ustvarjalni proces so hitro želeli nadgraditi. Barve so prelivali tudi s
pihanjem in premikanjem slikarskega nosilca. Največjo nadgradnjo ustvarjalnega procesa
pa je bilo opaziti v osmem razredu. Učencem je bilo tudi lažje, saj so ustvarjali vsak svojo
likovno delo. Ustvarjalni proces so nadgradili s pihanjem oblik skozi slamice, brizganjem
barve na slikarski nosilec direktno iz tube in polivanjem barve, zmešane z vodo na sliko.
Vsak posameznik je v svojo sliko dal svoj osebni pečat in s tem ustvaril svobodno ter
neodvisno likovno delo.

RAVNOVESJE OBLIK IN BARV
Pri vseh treh starostnih stopnjah se že opazi zavest o ravnovesju oblik in barv. Posluh za
likovno ravnovesje izvira najverjetneje iz našega naravnega občutka za telesno ravnotežje.
Zato se po njem ravnajo pri svojem likovnem izražanju že najmanjši otroci. Otrokov
posluh za likovno ravnovesje je potrebno skozi leta pri likovni vzgoji razvijati in vzgajati.
Pri nastalih delih se opazi, da imajo najbolj razvit posluh za ravnovesje osmošolci, saj
imajo za seboj že veliko let likovne vzgoje. Mlajši otroci ravnovesje oblik in barv dosežejo
nagonsko, takrat ko imajo pregled nad celim izdelkom in primerno orodje. Kljub temu da
se tudi na predšolski stopnji že razvija zavest o celotni poslikavi formata, so se nekateri še
vseeno stežka navadili na velik format.
Da so lahko vse tri skupine dosegle ravnovesje, pa je bila bistvenega pomena pri delu
pravilna oddaljenost od izdelka skladno z njegovo velikostjo. Otroci postopoma postajajo
sposobnejši, da zavestno preverijo razvrstitev oblik po ploskvi. Do petnajstega leta naj bi
to že zavestno upoštevali.
Najuspešnejša je likovna vzgoja mladih. Mlad človek je sicer najbolj dojemljiv za vzgojo
in izobrazbo. To še posebej velja za likovno vzgojo. Kar smo zamudili pri likovni vzgoji v
otrokovih mladih letih, je skoraj nemogoče nadoknaditi pri odraslem človeku. Zato je zelo
pomembno, da se likovne vzgoje ne zanemari. Še posebej v dobi zorenja, ko začne otrok
pozorneje opazovati likovno okolje. Takrat ga lahko množica likovnih vtisov zmede.
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LASTNO DELO
Analiza lastnega dela
Slikanje je zame kot nekakšna igra. Dovoljeno je vse. Po vzgledu akcijskega slikarstva
slikam na tleh. Okoli izbranega slikarskega nosilca se gibljem in nanašam barvo.
Uporabljam čopič, leseno palico in manjši valjček. Moje slike nastajajo po občutku.
Kompozicije ne določim vnaprej in je zato naključna. Kot je Jackson Pollock izjavil: »Ko
sem v svojem slikanju, se ne zavedam, kaj počnem. Šele po nekem vrste ''spoznavnem''
obdobju sprevidim, kaj sem pravzaprav počel. Nič se ne bojim spreminjanja, pa tega da bi
pokvaril podobo …, ker ima slika svoje lastno življenje. Trudim se, da bi presevalo
skoznjo. Šele kadar izgubim stik s slik, je končni izid godlja. Sicer pa gre za eno samo
harmonijo, za lahkoten, neobremenjen daj-dam in slika se posreči.« (Lynton, Zgodba
moderne umetnosti, 1994, str. 231). Tudi sama bi lahko svoj ustvarjalni postopek opisala s
podobnimi besedami. Le da je moj ustvarjalni čas občutno krajši, saj ustvarjam tudi na
občutno manjše dimenzije podlag. Sliko naslikam v enem zanosu. Nikoli ne odhajam od
slike. Večkrat me to zelo ovira, saj se le stežka ustavim. Moja fascinacija nad akcijskim
slikarstvom izhaja predvsem iz dinamike oblik, ki naključno nastajajo pod mojimi gibi.
Kljub vsemu pa pogled vedno sledi roki in tako naključnost postane do neke mere
nadzorovana. Slika je zgrajena iz detajlov, ki se v odločilnem trenutku združijo v
zadovoljivo celoto. V delih sem želela združiti moč naključij in nadzorovanih gibov pri
svojem ustvarjalnem procesu. Za njimi se skriva poglobljeno razmišljanje o emocionalnem
in instinktnem slikanju, saj zame predstavlja osvobojeno verzijo prelivanja čustev na
podlago.
Sprva sem se akcijskega slikarstva lotila z akrilnimi barvami. Slikanje z akrilnimi barvami
je ena od novejših tehnik, ki prihaja iz Južne Amerike. Pozitivna stran tehnike je, da se
barva naglo suši in ki jo lahko – razredčeno z vodo – nanašamo lazurno ali kritno.
Pomembno je, da je akril obstojen na svetlobi in ohranja svojo intenziteto, ki je enaka v
mokrem in suhem stanju. Te so na ameriški trg prišle v petdesetih letih. Gre za barvne
pigmente v vodenih disperzijah poliakrilnih smol. Umetniki so jih začeli uporabljati na
različne načine. Jackson Pollock je na primer delal predvsem lazurno in impasto. Akrilne
barve sem mešala z vodo do primerne gostote. Ustvarila sem barvno podlago, na katero
sem nato kapljala, metala barvo s palico ali debelejšim čopičem. Sliko sem večkrat
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premikala in tako ustvarila do neke mere nadzorovane oblike. Igrala sem se s prosojnostjo
in intenzivnostjo barv (slika 18, 19 in 20). ( Bagnall, 1995 )
Karton ali platno sem nadgradila tudi z zavrženim predalom. Ta mi je služil kot slikarski
nosilec, obenem pa so dvignjeni robovi postali tudi okvir slike. Zamislila sem si svoj
ustvarjalni proces. V posodi sem zmešala lesno lepilo Mekol z vodo. V predal sem
neposredno iz tube nanesla barvo, ki se je po slikarskem nosilcu naključno razporedila. V
zadnji fazi ustvarjalnega procesa sem nastalo mešanico iz lesnega lepila in vode postopoma
vlivala v predal. Nastali so dodatni elementi prej že nastale kompozicije. Ko se je
umetniško delo posušilo, intenzivnost ni upadla. Niti ni bilo vidnih sledov lepila. Z novim
nadgrajenim in lastnim načinom akcijskega slikarstva sem delu dodala še eno lastnost. In
sicer sem odpadnemu materialu (leseni predal) odvzela dosedanjo funkcijo in mu pripisala
novo (slika 22).
Likovnega ustvarjanja s pomočjo akcijskega slikarstva sem se lotila tudi s tušem. Risanje s
tušem se pravim slikarskim tehnikam precej približa. S peresom lahko dosežemo veliko
različnih struktur, z dodajanem vode razne barvne vrednosti, zaradi česar lahko nastanejo
učinkoviti kontrasti. Sama nisem uporabljala nobenega dodatnega orodja. Tuš sem
preprosto kapnila na list papirja. Nato pa sem s premikanjem lista dobila naključne črte, ki
sem jih v celoti želela povezati v poznam motiv (žensko telo). Risbo sem kljub naključnim
potem nastajajoče črte uspela nadzorovati do te mere, da je nastal želeni motiv (slika 21).
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Slika 22: Nina Cvirn, Preplet, akril, 66 x 66, 2011
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Slika 23: Nina Cvirn, Naboj, akril, 102,5 x 72, 2011.
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Slika 24: Nina Cvirn, Urejeni kaos, akril na platnu,50 x 70, 2011.
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Slika 25: Nina Cvirn, Figura, barvni tuš, 21 x 29,7, 2011.
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Slika 26: Nina Cvirn, Pokrajina, kombinirana tehnika, 45 x 25,5, 2011.
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ZAKLJUČEK
V teoretičnem delu sem razjasnila in osvetlila pojem abstrakcije in njene vloge v
modernizmu. Raziskala in opisala sem nastanek abstraktnega ekspresionizma, ki se smatra
kot prvo neodvisno ameriško umetniško gibanje. Znotraj njega sem se specifično poglobila
še v akcijsko slikarstvo. Raziskovala sem Pollockov ustvarjalni proces. V nadaljevanju pa
sem vpliv fotografsko in filmsko upodobljenega Pollockovega performativa povezala še z
drugimi umetniki 60. in 70. let. V drugem delu teoretičnega dela sem se posvetila otroški
ustvarjalnosti. Ob tem sem se dotaknila tudi pomena likovne vzgoje in pravilnemu načinu
vrednotenja likovnih del. Sledeče je zelo pomembno in zahtevno delo, saj mora učitelj
likovne vzgoje pri tem zelo dobro poznati specifiko otroškega likovnega izražanja in
stopnje razvoja posameznega otroka. Ob tem pa takšno delo vsebuje tudi veliko mero
posluha za otroške likovne rešitve in občutljivosti za likovno kakovost. Še posebej pri
takšni likovni nalogi, ki je povezana z intuitivnostjo in spontanostjo ustvarjalnega procesa.
V pedagoško-raziskovalnem delu sem namreč svoje znanje o akcijskem slikarstvu prenesla
v učno pripravo. Slikanje s pomočjo akcijskega slikarstva sem preizkusila na predšolski
stopnji (vrtec, starost 5/6 let), v prvi triadi osnovne šole (3. razred) in zadnji triadi osnovne
šole (8. razred). Nastala dela sem nato analizirala, ovrednotila in potrdila svojo predhodno
razmišljanje, da na otroka s staranjem vpliva vedno večje število izkušenj iz zunanjega
okolja.
V praktičnem delu sem ustvarjalni proces Jacksona Pollocka poosebila in po svoje tudi
nadgradila. Moja dela so nastale v trenutku impulzivnosti in želji o prenosu trenutnih
emocij na slikarski nosilec. Dela, ki sem jih predstavila v diplomi, kažejo postopno
nadgradnjo in neutrudno raziskovanje akcijskega slikarstva.
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