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POVZETEK 

V delu sem se osredotočala na dve glavni definiciji maske, ki sem ju opisovala skozi 

zgodovinski razvoj gledališča in filma. Ugotovila sem, da se je pri obeh najbolj očitno 

spreminjala njena funkcija. V gledališču je bilo to pogojeno predvsem z različnimi 

kulturami, simbolno ponazoritvijo ter s funkcionalnostjo, pri filmu pa s tehnološkim 

razvojem in potrebo po vizualnemu ugajanju. 

Poglavitno inspiracijo pri pisanju mi je predstavljalo ličenje skozi zgodovino.  V 

teoretičnem delu sem ga opisovala s primeri podob igralk v filmih z zgodovinsko 

tematiko, kjer sem povzemala bistvene značilnosti ličenja in poslikav obraza od 

prazgodovine do konca 19. stoletja. V tem času so se večje spremembe dogajale počasi, 

skozi stoletja. Na začetku  je glavno vodilo izviralo iz simbolnih in kulturnih teženj. Nato 

pa kako izgledati mlajši in privlačen. (Corson, 1972). Podobo časa so vedno narekovali 

vodilni po duhovnem ali socialnem statusu. Ostali so se bolj ali manj ravnali po njem. 

(Rudolf, 1955). 

Pod drobnogled sem postavila tudi igralke, ki so narekovale trende ličenja v 20. in 21. 

stoletju, ko so se spremembe odvijale v desetletjih. V sodobnem času pa se trendi 

vzpostavljajo hitreje in hitreje. 

Teoretično znanje in izkušnje na področju ličenja, ki jih pridobivam v zadnjem letu, sem 

nato uporabila pri vodenju dveh učnih ur na temo poslikava obraza v Osnovni šoli Col. 

Učenci so se izredno pozitivno odzvali, se med delom sprostili, dojeli kompleksnost 

tehnike ter obraznih proporcev in oblik. Dokazali so, da je naloga poslikave obraza ena 

izmed enakovrednih možnosti pri usvajanju likovnih problemov, ki se jih poslužujemo 

med učnimi urami likovnega snovanja. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Zgodovina gledališča, zgodovina filma, gledališka maska, filmska maska, razvoj maske, 

zgodovinsko ličenje, poslikava obraza v šoli. 



  

SUMMARY 

In diploma thesis I was focused on two general concepts of mask, which I described 

through historical development of theatre and film and discovered that in both of them the 

most obvious was the change of the function of the mask. In theatre this was conditioned 

mainly by different cultures, symbolic representation and location of performance; in film 

it was conditioned by technological developments and by the need for visual pleasure. 

My major inspiration through work was historical make-up, which characteristics I 

described in theoretical part, with visual examples of actresses in films with historical 

themes. First I summarized fundamental features of make-up and face paintings from 

prehistoric times to the 19th century. During this time, major changes were occurring 

slowly, throughout centuries, and their primary principle was at first in symbolic 

meanings and then in how to look younger and attractive. (Corson, 1972). The spiritual or 

social leaders always dictated the main image, and others more or less acted in accordance 

with it. (Rudolf, 1955).  

Later on I also described actresses who were, and still are make-up trendsetters in 20th 

and 21st century, when major changes in appearance were occurring faster. In the 20th 

century we could speak about changes through decades, but in modern times, trends are 

being created even faster. 

I used theoretical knowledge and experiences in the make-up field that I gained in the last 

year, when I carried out two school lessons on the theme of face painting in the Primary 

school Col. The response of the pupils was very positive, they were relaxed while 

painting, they understood the technique complexion, face proportions and shapes. The 

lesson was a good prove that the task of face painting can be one of the equal possibilities 

on how to learn about art problems that are dealt with during the art lessons. 

 

KEYWORDS 

Theatre history, movie history, stage make-up, movie make-up, mask development, 

history make-up, face painting in school program.  
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1  UVOD 

Ličenje skozi zgodovino je od nekdaj burilo mojo domišljijo. V zadnjih dveh letih, 

odkar se ukvarjam z masko in ličenjem, sem se pogosto poglabljala v to temo. Ob tem 

sem velikokrat naletela na problem pomanjkanja literature. Od tu težnja, da stvar 

podrobno raziščem, saj smatram, da bo diplomsko delo koristen prispevek k slovenski 

literaturi s tovrstno vsebino. Obenem mi bo pridobljeno znanje v veliko pomoč pri 

nadaljnjem delu.  

Ni mi bilo potrebno razmišljati, v katere vode naj me ponese,  saj sem že vedela: to 

bosta gledališče in film. Predvidevala sem, da sta to področji, s pomočjo katerih se je 

skozi zgodovino zgodilo veliko pomembnih inovacij v zvezi z ličenjem.  

V delu sem izpostavljala pojem maske, ki ima v gledališki in v filmski terminologiji 

dve glavni definiciji. Razumemo jo kot »na obraz, telo nastopajočega nanesena ličila in 

drugi pripomočki, ki prilagodijo videz vlogi« ter kot »pripomoček, ki ga nastopajoči 

nosi pred obrazom ali si ga nadene na obraz, glavo.«  (Humar, et al,  2007, str. 119). 

Podoba igralcev v predstavah je zelo pomembna, saj omogoča tako igralcu, kot tudi 

gledalcu lažjo interpretacijo in vživljanje v predstavo. Igralec lažje prenese sporočilo 

na gledalca, ta pa jo lažje razume. (Williams, 1982). »Z videzom povemo tisto, česar z 

besedo ne moremo.« (Holt, 1988, str. 7). Podoba torej pomaga pripovedovati zgodbo. 

Igro postavi v socialen in tudi v zgodovinski kontekst, kar je bistvena tema v mojem 

delu. »Podoba igralca mora biti nazorna do take mere, da izstopa iz ozadja (razen, če 

gre za drugačen koncept) ter da tudi gledalec iz zadnjih vrst nazorno vidi za kakšen 

karakter gre, obenem pa paziti, da ni pretirana za gledalce, ki sedijo spredaj. Pri tem ni 

potrebno paziti na  prekomerno subtilnost nanosov.« (Holt, 1988, str. 114).  

V teoretičnem delu sem raziskovala predvsem funkcijo gledališke in filmske maske 

skozi zgodovino in njen razvoj, ob tem pa tudi povezanost s tehnologijo in probleme s 

katerimi so se ob tem srečevali maskerji, igralci in režiserji. Ker so me značilnosti 

ličenja skozi zgodovino izredno zanimale, sem jih opisala skozi različna obdobja s 

pomočjo podob izbranih igralk iz filmov. 

V pedagoškem delu sem preizkušala, če bi se poslikava obraza obnesla kot naloga za 

učence v osnovni šoli. Predvidevala sem, da je fantje ne bodo sprejeli odprtih rok, saj 

bi jo mogoče lahko prehitro povezali s sredstvom za doseganje lepotnega učinka, ki se 

ga stereotipno poslužujejo predvsem dekleta.  Prizadevala sem si k temu, da bi vsi 
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učenci presegli morebitne zadržke do slikanja na obraz, se ob tem sprostili, obenem pa 

se na praktičen način spoznavali s tehniko ter proporci, oblikami in 

trodimenzionalnostjo obraza. 
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2  KRATKA ZGODOVINA RAZVOJA 

GLEDALIŠČA IN GLEDALIŠKE MASKE 

Masko se na obrazu nosi z namenom skrivanja identitete in obraznih fizičnih 

značilnosti. Ob tem se konceptualno in vizualno ustvari nova bit, ki je igralcu v veliko 

pomoč pri interpretaciji karakterja. Na splošno je maski skupna značilnost skrivanja 

ene plati in razkrivanja druge. (Griffiths, 1998). 

Sama beseda gledališče razkriva, da v njem poleg poslušanja, gledamo in opazujemo, 

da vsebuje močno vizualno komponento. Ta pa se prepleta s slušno dimenzijo, z 

zvokom in besedami, ki se zlivajo s kretnjami in gibi, torej z gibalno komponento.  

Že od ritualov naprej ima maska v gledališču izredno pomembno vlogo. V tem 

poglavju se osredotočam predvsem na gledališko masko, kjer se izražata omenjeni 

glavni definiciji maske in ki ima tako kot tudi gledališče, izvor v verskih in družbenih 

obredih starodavnih civilizacij. 

2.1 Antično gledališče 

Evropska  gledališka umetnost je razcvet doživela v antični Grčiji 500 let pr.n.š. 

Začetki se skrivajo v sprevodih s petjem v čast Dionizu, bogu vina in plodnosti. 

Opevali so njegovo tragično življenje. Iz tega so se razvile grške tragedije. Zgodbe so 

vsebovale »element osnovnega konflikta med človekom in bogom, dobrim in zlim, 

otroci in starši, dolžnostjo in željo.« (Hartnoll, 1989, str. 12). Ker so bile zgodbe vsem 

dobro znane, je bilo občinstvo osredotočeno predvsem na dramatikovo osvetlitev teme 

ter na vizualni prispevek k igri. Poleg tragedije pa se je razvila še komedija : 

norčevanje Dionizovih služabnikov in šale na račun vaških praznovanj ter satire, pri 

katerih je najverjetneje šlo za »opolzek komičen komentar h glavni temi tragedije in se 

je ohranil kot ostanek čaščenja Dioniza.« (Hartnoll, 1989, str. 15).  

Po Hartnoll (1989) je k razvoju gledališča izredno veliko prispeval Tespis, ki se je 

okrog leta 550 pr.n.š. odcepil od zbora, igral vlogo boga ali junaka in tako »bil prvi 

neposvečeni človek, ki je prevzel vlogo boga«. (Hartnoll, 1989, str. 14). Gledališče je 

tako počasi začelo dobivati zasnovo, ki je ključna tudi danes - igralci, konflikt, ki se 

nam razkriva skozi igro ter občinstvo, ki ni udeleženo v neposredno dogajanje.  
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Naj omenim še nekaj piscev, ki so v antični Grčiji veliko doprinesli k razvoju 

gledališča: Ajshil, rojen 525 pr.n.š.; Sofokles, rojen 496 pr.n.š., ki se je v svojih igrah 

posvečal predvsem problematiki medčloveških odnosov; njegov naslednik Evripid, 

rojen okrog 480 pr.n.š., pisal je napredne tragikomedije, ki so bile neverjetno 

realistične, vpeljal je tudi prolog na začetek igre; komediograf Aristofan, ki je za svoje 

igre snov črpal večinoma iz političnih vsebin in aktualne problematike takratne družbe; 

z Menandrom, rojen je bil 342 pr.n.š., pa je v grškem gledališču povsem prevladala 

komedija, ki sta jo pri Rimljanih nato razvijala tudi Plaut in Terenc. (Hartnoll, 1989). 

Maske so uporabljali pri vsaki igri, saj se jim je uprizarjanje bogov brez njih zdelo 

nespoštljivo. Na pretiran način so poudarjale prevladujoče čustvo lika, na obrazu so jih 

držali z rokami, bile so precej večje od igralčeve glave. Figure so tako zaradi velikosti 

glave bile videti podaljšane. Pri ustih so imele širšo odprtino v obliki lijaka, da je bilo 

igralce razločno slišati. Z negibno masko so se sicer odrekli obrazni mimiki, vendar je 

na tak način ista oseba lahko igrala več različnih vlog v predstavah, ki so takrat še 

imele omejitev števila igralcev. Z gibanjem so izražali, česar z mimiko niso mogli. 

V antični Rim se je preneslo gledališče iz Grčije. Popularna je bila predvsem  komedija 

fabula atellana, ki je orisovala življenje kmetov iz južne Italije. Tudi tu so za 

uprizarjanje uporabljali maske, ki so prikazovale močno izraženo čustvo ali občutje. V 

rimskem gledališču je zbor dokončno izginil. Na koncu iger tudi niso več uprizarjali, 

ampak so jih le recitirali in brali, »postalo je lahkotna zabava za 

množice«. (Jurkowski, 1998, str. 47). 

 

 

 

 

                                                              SL. 1: Antična grška maska. 

 

 

 

 

 

SL. 2: Mozaik rimskih mask, ki ga lahko 

vidimo v rimskem Kapitolskem muzeju.  
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2.2 Srednjeveško gledališče 

Klasična drama je utonila v pozabo. Razvijati so se začeli »misteriji«, ki so vsebino 

črpali iz krščanske liturgije ter življenja svetnikov. »Uporabljali so jo v namen 

verskega poučevanja nepismenega ljudstva«. (Hartnoll, 1989, str. 28). Igrali so jih pred 

cerkvijo in na večjih trgih. Pridobivati so začeli na zahtevnosti, zapletenosti in vizualni 

atraktivnosti. »Uradno gledališče srednjega veka so torej predstavljale zgodbe iz 

Svetega pisma in moralitete, igre o napakah in vrlinah. Čeprav je bila vsebina 

krščanska, se v njem najde sledove klasičnega gledališča. Podobnost se kaže tudi v 

uporabi mask, s katerimi so upodabljali demone, hudiče, personifikacije smrtnih 

grehov.« (Hartnoll, 1989, str. 34).  

Posebnost srednjeveške igre je bila tudi ta, da so se v njej prepletale značilnosti 

tragedije in komedije. Komične dele so predstavljali trgovci in pastirji. Najbolj 

komičen vložek pa je predstavljal lik hudiča, ki je vedno nosil grozljivo masko, 

medtem ko so Bog in nadangeli vedno nosili pozlačene maske. Te igre so igrali po 

celotni Evropi, največ v Angliji, Franciji, Nemčiji, Italiji in Španiji. Sprva so podobno 

kot v antični Grčiji lahko nastopali samo posvečeni, nato pa tudi laiki. Občinstvo je 

postajalo vedno bolj zahtevno. »Publika je zahtevala realistične prikaze usmrtitev, s 

krvavečimi ranami, odsekanimi glavami in udi« (Hartnoll, 1989, str. 33). To je postalo 

zahtevnejše predvsem s stališča maske. Igralci so se te efekte trudili doseči z barvo in 

rekviziti. 

2.3 Renesančno gledališče 

Bogati podporniki gledališča so se začeli zopet zanimati za klasične modele  tragedije 

in lažje razumljive komedije. V Italiji se v 

tem času začne razvijati  operna umetnost. 

Na istem območju se je v 16. stoletju 

pojavila pomembna oblika gledališča 

»Commedia dell' Arte«. 

 

SL. 3: Karakterji iz »Comedie dell'  

Arte«: Pulcinella, Brighella in Pantalone. 
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Zgodba, ki se je v njej odvijala, je bila sicer napisana, vendar je bil nato dialog v večini 

improviziran. Igralci so prevzeli določeno vlogo, ki so jo nato igrali celo življenje. V 

njej so nastopali mladi zaljubljenci, glavna junakinja »Izabela/kurtizana« s služabnico 

»Colombino« in njen oče »Pantalone«, vojak/ljubimec »Il capitano«, odvetnik 

»Graziano«, smešni služabniki »Magnifico, Zanni, itd.«, ki so vzdrževali napetost in 

akcijo v igrah. Najbolj stalni liki služabnikov, ki so se pojavljali tudi kasneje skozi 

zgodovino so bili »Arlecchino, Pulcinella, Pedrolino, Scapino, Mezzetino, 

Scaramuccia, Brighella«. (Apollonio, 1985). 

Po Apolloniu (1985)  so igralci združevali lastnosti plesalcev, pevcev, akrobatov, 

žonglerjev, komikov, mimikov in pantomimikov. Morali so obvladati izražanje s 

kretnjami, ker so še vedno nosili maske. Ker pa so igrali na trgih in je moral biti njihov 

glas razločen in glasen, so nosili le pol-obrazne maske, ki niso več zakrivale ust. 

Comedia dell' arte je predstavljala pomemben del evropskega gledališča. Njene vsebine 

in liki so vse do 20. stoletja navdih avtorjev gledaliških in opernih del. Konec 18. 

stoletja se je začelo uveljavljati ulično gledališče ročnih lutk, ki je baziralo na njenih 

komičnih temah, kjer je po navdihu lika Pulcinelle kraljeval angleški Punch. Harlekin 

iz 18. stoletja je izhajal iz lika Arlecchina, Pedrolino je doživel nenavadne spremembe 

in v 19. stoletju postal žalujoči Pierrot. Tudi Molière je v času svojega delovanja 

sodeloval z eno izmed njenih igralskih družin, kar je imelo velik vpliv na njegovo delo. 

(Hartnoll, 1989). Vpliv je segal celo v čas začetkov filmske umetnosti. Spomnimo se 

npr. komičnih igralcev kot so bili Charlie Chaplin, Stan in Olio. 

Pomembno se mi zdi omeniti maškarade, ki so bile od renesanse naprej »priljubljene 

zabave vrhnjih slojev. Vsebovale so predvsem alegorične igralske prvine. V njih so 

nastopali zamaskirani plemiči, samo v medigrah so nastopali plačani igralci.« (Bacon, 

str. 232). Maškarade v tem času »niso več vezane z obredi, ne gre več za kultni pojav, 

ampak za bolj ali manj sofisticirano zadevo.« (Ovsec, str. 95). Vpliv se je prenesel tudi 

na angleški dvor, kjer je Henry VIII. prirejal družabne prireditve v maskah. Nato pa mu 

je v tem sledila še kraljica Elizabeta I.   

Maškarade, kot jih poznamo danes, imajo večinoma izvor v rimskih prednovoletnih 

očiščevalnih obredih (prvi novoletni mesec je bil takrat marec), proslavljanjih svobode, 

za katere je bilo značilno uživanje, veseljačenje, požrešnost, ki se je nato prevesilo v 

post. (Ovsec, 1993). Eden izmed slavnejših je praznik znan kot »Carnevale di 

Venezia«, ki je pomenil neke vrste preporod. S skrivanjem lastne identitete oz. s 
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spremembo identitete so se lahko prelevili, v kogar so želeli, sproščali so se pritiski, ki 

so jih ljudje doživljali zaradi statusnih razlik. Revež je tako postal bogataš in obratno. 

»Maskirani se v primeru maskiranja za določen čas spremeni, lahko se obnaša drugače, 

kot mu to dovoljujejo norme, ko je brez maske itd. Maska torej pomeni razveljavitev 

družbenih in moralnih obveznosti oz. vzpostavitev takih, kakršne si ljudje z masko 

želijo.« (Brence in Gačnik, 1998, str. 9). 

Čar maškarad se je v 17. stoletju oprijel še ostalih evropskih dvorov in se naposled 

prenesel na ameriška tla. Danes v tem duhu na slovenskem praznujemo »pust«, »Mardi 

Gras« na francoskih tleh, »Carnival« na brazilskih, »Carnaval« na begijskih, 

»Karneval« ali »Fastnacht« na nemških, »Carnival of Binche« na nizozemskih, 

»Fettisdagen« na švedskih, v Ameriki »Fat Tuesday«. (Ovsec, 1993). Omenim naj še 

»Halloween«, ki ima izvor v poganskih čaščenjih mrtvih, praznujejo ga v Avstraliji, 

Novi Zelandiji, Angliji, vedno več pa tudi v azijskih deželah. Pogansko tradicijo ima 

tudi »May Day«, praznik začetka poletja, (njegova popularnost je narasla šele v 20. 

stoletju).  

Uporaba mask se je uveljavila tudi v literaturi. Omenim samo dva primera: v 

Shakespearovi igri »Romeo in Julija«, se Romeo ravno na plesu v maskah smrtno 

zaljubi v Julijo, s pomočjo maske na obrazu pa prikriva svojo identiteto. Edgar Allan 

Poe v knjigi »Maska rdeče smrti« ravno tako 

opisuje maškarado kot lahkoten družabni 

ples, ki ga je priredil princ Prospero, v dokaz, 

da kuga in smrt njemu ne moreta do živega. 

 

SL. 4: Motiv »zamaskiranih ljubimcev«  iz 

beneškega karnevala. 

2.4 Noh, kabuki in pekinška opera 

Naj omenim tudi azijski prispevek k razvoju gledališke maske. Japonsko tradicionalno 

gledališče noh, se je začelo razvijati že v 14. stoletju. Predstavljalo je dramo, z 

minimaliziranimi plesnimi gibi, z glasbeniki in pevci ob strani, govorjeno je bilo v 

starem jeziku. Igralci so nosili maske, glavna vsebina je bila religiozne budistične 

narave. Človeka je svarila pred navezanostjo na materialni svet, vmes pa so se 

pojavljali norčavi inserti imenovani kyogen, ki so povezovali igro s sodobnim svetom. 
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Dvajset različnih vlog, ki so se izmenično pojavljale na odru z namenom zabavanja 

gledalcev, so uprizarjale vloge starcev, grdih žensk ter nečloveških bitij kot so duhovi, 

demoni, duše živali in rastlin. (Keene, 1966). 

V začetku 17. stoletja se je razvilo kabuki gledališče, ki je gledalce navduševalo z 

aktualizacijo in šokantnostjo igranih predstav. Vsak igralec si je poslikavo z veliko 

kontrasti, na obraz naslikal sam. To 

mu je pomagalo pri boljšem vživljanju 

v igrani karakter. Velik poudarek je na 

simboliki barv, ki izraža določena 

čustva. (Scott, 1956). 

 

 

 

SL. 5: Prizor iz kabuki predstave. 

 

Poleg kabuki gledališča moram omeniti še pekinško opero, ki izvira iz huabu, lokalnih 

pevskih oper. Povezuje vokalno umetnost, glasbo, mimiko, ples, akrobatiko ter tudi 

uprizarjanje bitk, pri katerih gre predvsem za stilizirane gibe. Veliko pozornost pri igri 

vzbujajo maske, naslikane na obraz. Z velikim poudarkom na umetniškem izrazu ter 

barvni simboliki razkrivajo določeno identiteto, družbeni status ter personifikacijo 

vloge. (Xu, 2003). 

2.5 Zaton uporabe mask v gledališču 

Znano je, da so predvsem v Nemčiji v tem času uporabljali gledališče kot sredstvo v 

podporo reformaciji in protireformaciji. Pisec Hans Sachs je zaslovel s svojimi 

kratkimi karnevalskimi igrami, ki jih je transformiral v »preprosto ljudsko povest in jih 

očistil vseh nespodobnosti, ne da bi pri tem okrnil njihovo smešnost.« (Hartnoll, 1989, 

str. 86) Reformacija je maskiranje zavračala in na svojem območju prepovedala. 

»Odpor proti maskiranju je v protestantski Nemčiji živ še danes.« (Ovsec, 1993). V 

gledališču je prišlo do generalnega konca uporabe mask v elizabetinskih časih. Vedno 

bolj je postajala pomembna obrazna mimika, kar je nato v 17. stoletju izredno 

poudarjal angleški igralec David Garrick. 
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Izkušnje, znanja in spretnosti poslikav, ki so se vsa ta stoletja razvijale in nadgrajevale 

na različnih koncih sveta, so izredno veliko pripomogle k prvim začetkom filmske 

maske. 
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3  KRATKA ZGODOVINA FILMA IN RAZVOJ     

 FILMSKE MASKE 

Maska se je z razvojem filmske produkcije spoprijemala z vedno novimi izzivi, ki so 

veliko pripomogli k njenim izboljšavam in funkcionalnosti. Pomembno se mi zdi 

opisati razvoj filmske maske skozi zgodovino filma, da si lažje predstavljamo, s čim 

vse so se maskerji, igralci in režiserji soočali v razmeroma zelo kratkem času.  

Že od začetka je filmska produkcija stremela k temu, da bi slika na posnetku bila videti 

čim boljša, težila je h kvaliteti vidnega. Maska je tako ena izmed ključnih aspektov 

filmske produkcije, saj po Musgrove (2003) pomaga ustvarjati atmosfero, vtis, ki ga 

določena produkcija zahteva. Predvsem je pomembna pri korekcijah in popravkih 

povezanih z efekti osvetljave, pri balansiranju različnih tonov in svetlosti kože, 

vzdrževanju maske med snemanjem ter pri uprizarjanju karakterjev s pomočjo 

specialnih efektov in protetike (staranje, znanstvena fantastika, ipd.) 

Tehnike maske so se razvijale vzporedno s filmsko tehnologijo. Pojavljali so se vedno 

novi izzivi, ki so odkrivali pomanjkljivosti in zahtevali izboljšave na tem področju.  

Filmski začetki so bili predvsem vaja, izboljševanje v kadriranju, montaži in pripovedi, 

na čemer temelji hollywoodska kinematografija. Po Musek (1960) je v času pred 1. 

svetovno vojno film baziral na estetiki atrakcije. Z novostjo, presenečenjem je zbujal in 

tešil radovednost v gledalcih. Tu je prišel zelo do izraza spektakel človeških podob, v 

kadrih se je pojavljalo ogromno nastopajočih. Poudarjena je bila nazorna govorica teles 

in obrazna mimika iz katerih je bilo razvidno dogajanje. Primer iz leta 1902 je film »A 

Trip to the Moon«, francoskega režiserja G. Mélièsa. (Schneider, 2007). 

Tehnike ličenja za film so bile sprva privzete iz gledališke prakse, kar pa se je kmalu 

pokazalo kot neustrezno. Snemalci so uporabljali ortokromatski film, katerega lastnost 

je bila občutljivost na barvne svetlobe, z izjemo rdeče in oranžne. Igralcem z olivnim 

ali rumenim kožnim podtonom so tako maskerji na telo in obraz nanašali roza podlago, 

ker bi drugače v črno-beli produkciji izgledali presvetljeni. Usta so jim poudarjali z 

rdečo šminko, oči obrobljali s črtalom, svetle lase barvali v temnejše odtenke. Mastni, 

debeli nanosi so pod intenzivnimi lučmi povzročali potenje, maska se je dobesedno 

topila na obrazu, veliko je bilo korekcij, kar je upočasnjevalo snemanje. (Kehoe, 1995). 
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Z razvojem filma je prihajalo do večje soslednosti dogodkov, kar je za masko pomenilo 

izziv na področju kontinuitete – stalnosti maske v istem kadru. Pojavljati so se začeli 

tudi prečni prerezi kadrov, ki so zahtevali, da mora maska pravilno delovati tudi iz 

drugih kotov, ne več samo iz frontalnega vidika. Pomembna oseba v zgodovini razvoja 

filmske maske je bil Max Factor, sprva distributer mastnih barv, ki so se uporabljale v 

gledališču, nato pa inovator kozmetičnih produktov za televizijo, film, posledično pa 

tudi za vsakodnevno rabo. (Zgodovina maske, 2012). 

Do odkritja zvočnega filma, so morali igralci zgodbo pripovedovati z nazornim 

gibanjem in obraznimi izrazi. V pomoč pa so jim bili tudi podnapisi, ki so se začeli 

vedno pogosteje pojavljati med kadri, ter glasba v ozadju, ki je namigovala na vzdušje 

dogajanja. Primer zgodovinskega filma iz leta 1915 » The Birth of a Nation«, 

ameriškega režiserja D. W. Griffitha, kjer so v film že vključeni bližji plani in so obrazi 

igralcev veliko bolj izpostavljeni budnemu očesu gledalca, kar je za masko zopet 

pomenilo izziv. Max Factor je v tem času razvil kremno podlago v več različnih tonih, 

katere nanosi so bili tanjši in tako bolj primerni za filmsko produkcijo. 

Po 1. svetovni vojni film je film doživel hiter razvoj tehnike (kamere, projektorji, 

emulzije, barvni filtri), montaže in umetne svetlobe. Uporabljati se je začel 

pankromatski film, ki je občutljiv za vse barvne svetlobe, to pa maski izredno olajša 

delo, ker omogoča realistično produkcijo. (Mrak, 2006). Max Factor je v ta namen 

povečal repertoar različnih odtenkov kremne podlage in senčil. (Zgodovina maske, 

2012). 

V tem času je ameriška filmska industrija hitro prodrla na svetovni trg, izkoristila je  

namreč posledice vojne, ki so zaustavile močno produkcijo v Evropi. Po Cook (2000) 

je »Hollywood« postal sinonim za celotno ameriško produkcijo, ki je v tem času 

prevzel monopol, vse ostale države so se bile primorane prilagoditi njenim filmskim 

standardom.  

Leta 1925 je režiser F. Niblo posnel film »Ben Hur«. To je bil najdražji film takratnega 

časa. Velja tudi za film, kjer se je pri maski prvič v zgodovini pojavila tehnika 

»airbrush«, ki enakomerno prši barvo iz za to prirejene pištolice. Maskerji so morali 

potemniti telesa okrog 600 igralcev. Naprava jim je zelo olajšala delo.  

Leta 1927 se je na platnih pojavil zvočni film A. Croslanda, »The Jazz Singer«, ki 

poleg glasbe in podnapisov vsebuje tudi sinhronizirane posnetke. Prvi v celoti zvočno 

sinhroniziran film B. Foya »Lights of New York« se je pojavil leta 1928. (Schneider, 
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2007).  Film je postal enakovreden ostalim področjem v umetnosti. Nadaljnje raziskave 

so se poglabljaje v možnosti ekspresije velikih platen, v teorije montaže, v sistem 

izraznih sredstev. »Želeli so dokazati, da film ni le mehanična reprodukcija realnosti«, 

kot se je izrazil Arnheim (2000). Zvok je postal eden izmed dejavnikov, ki so 

omogočili filmu, da se je začel razvijati v žanrih. Do sedaj poznani drama, iz katere 

izhajajo tudi vestern, kriminalka in grozljivka ter komedija iz katere se v tem času 

pojavi muzikal. Primer iz leta 1929 »The Broadway Melody«, režiserja H. Beaumonta. 

V tridesetih letih se je začela »zlata doba Hollywooda«, ki je trajala do poznih 

štiridesetih let 20. stoletja. V tem času je ameriška filmska industrija imela največjo 

moč in vpliv na produkcije po vsem svetu. Dosegla je vrhunec privlačnosti 

kinematografije med množicami. V tem času so posneli tudi prvi v celoti barvni film 

»The Song Of a Flame« (1930), režiserja A. Croslanda. Max Factor je razvil prvi 

vodotopen puder v tortici, namenjen posebno filmskim in televizijskim potrebam. 

Med 2. svetovno vojno je v filmih postala pomembna tema vojna propaganda in 

patriotizem. V povojnem času so veliko snemali drame, ki so bile kritične do vojne ter 

njihovih akterjev. 

V štiridesetih letih so še vedno pretežno snemali filme v črno-beli tehniki, saj so bili 

barvni velik finančni zalogaj. Za masko je to pomenilo osredotočenost predvsem v 

kontraste svetlobe in sence na obrazu. V nasprotnem primeru bi obraz hitro izgledal 

ploskovit, izgubil bil tretjo dimenzijo, ki je v realističnih posnetkih zelo pomembna.  

V petdesetih letih je bila produkcija že usmerjena pretežno v barvne filme. Tako je 

maska v sodelovanju s stilistom svojo pozornost usmerila v barvno shemo igralčevega 

karakterja. Skupna točka videza večine igralcev v teh letih je bila urejenost, ki je že 

skoraj mejila na perfekcijo. Vsak las je bil na svojem mestu. Obrazi so bili barvno 

harmonizirani. Na oblačilih ni bilo nobene gube. Igralci so bili barvno usklajeni med 

seboj. Pojavljati so se začela snemanja v tujih državah, kot na primer »The African 

Queen«, režiserja J. Hustona. Maska je morala biti prilagojena različnim klimam in 

okolju. Ten je bil videti zagorel od sonca. Svetili so se od potu. Obenem pa so maskerji 

še vedno mojstrsko pazili na kontrast svetlobe in sence. Še vedno so veliko snemali 

muzikale, kjer je bilo uprizorjenih veliko odrskih nastopov in je morala biti maska 

drugačna kot pri liku vzetem iz vsakdanjega življenja. Poudarek je bil na rahlem 

pretiravanju. Uporabljalo se je močnejše barve na obrazu. Prehodi iz svetlobe v senco 

niso bili tako zabrisani. V filmu »Singin' in the Rain« je prizor, ki se je dejansko odvil 
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v dežju. Prva vodoodporna ličila so odkrili šele v sedemdesetih letih, tako da so morali 

v realizacijo maske v tem kadru vložiti veliko časa in energije. (Schneider, 2007). 

Specialni efekti maske in protetika so v filmih »Frankenstein« (1910), »Nosferatu« 

(1922), »Dracula« (1931), »Wolf man« (1941) in »Walked with a Zombie« (1943) 

gotovo vredni omembe. So pa v šestdesetih letih začeli dobivati dimenzijo, ki nam je 

tudi v sodobnem času še vedno blizu. Umetna kri in zobje, spremenjen ten kože, 

uporaba svetlobe in sence za doseganje različnih efektov, brazgotine in rane, so z 

verzijo »Dracule (1958)«, režiserja T. Fisherja, začeli pridobivati na realističnosti. 

Istočasno se je začela pospešeno razvijati še protetika, primer iz filma »The Planet of  

Apes«, kjer so za obrazne odlitke opičnjakov uporabili silikon. (Schneider, 2007). Po 

Cook (2000) so se v tem času ljudje začeli zanimati za ne-ameriške filme. Tudi 

ameriška produkcija se je izseljevala iz domačih studiev v tujino, v druge države, kar je 

za hollywoodski studijski sistem pomenilo propad.  

Arnheim (2000) filmsko ameriško produkcijo v sedemdesetih letih imenuje »Novi 

Hollywood«, kjer so se začeli izpostavljati kompleksnejši karakterji, z vedno bolj 

vprašljivo moralo. V večji meri se je pojavljala seksualnost, pojavili so se pornografski 

studii. Donosne so postale tudi srhljivke in grozljivke. Produkcija se je poigravala z 

gledalčevim pričakovanjem. Konci filmov so postali nepredvidljivi, časovno zaporedje 

filma ni bilo več kronološko zaporedno definirano. Maska je pomagala gledalcu pri 

lažji interpretaciji vloge ter pri identifikaciji z likom. 

Pojav velikih filmskih uspešnic iz sedemdesetih let se je v osemdesetih nadaljeval, s 

tem, da so bile v tem času bile bolj reklamirane. Sledilo jim je veliko število 

nadaljevanj z velikimi filmskimi zvezdami na čelu. Popularnost kinematografije je 

upadla, ker so se na trgu pojavile video kasete. To je velike filmske produkcije izredno 

razburilo. Sklicevale so se na kršenje avtorskih pravic. V tem času so veliko snemali 

znanstveno-fantastične in akcijske filme ter grozljivke. Specialni efekti maske so se 

hitro razvijali in postajali vedno bolje izvedeni in prepričljivi, npr. film »Videodrome« 

iz leta 1983 ter »The Fly« iz leta 1986, režiserja D. Cronenberga .  

V filmih iz devetdesetih let se je nadaljeval razvoj posebnih filmskih učinkov. 

Poudarek je bil na neodvisnem filmu. Video kasete so zamenjali dvd-ji. 

V sodobnem času filmska produkcija vedno več snema v »HD tehniki« in v »ultra HD 

tehniki«,  ki omogočata veliko ločljivost in s tem ogromno vidnih detajlov. Maska po 
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Musgrove (2003) stremi k temu, da je uporaba produktov na koži čim manj vidna, 

prehodi med barvami ter svetlobo in senco na obrazu pa so zabrisani. 

Pri filmski maski je danes med drugim izredno pomembno poznavanje značilnosti 

ličenja skozi zgodovino, ki ima pri zgodovinski tematiki vlogo orisovanja videza 

preteklih obdobij. V takratnem času pa je predstavljalo tudi postavljanje trendov ličenja 

v sodobnem življenju. Temu namenjam naslednji dve poglavji.  

3.1 Filmske igralke kot pričevalke zgodovinskega ličenja do 

20. stoletja 

Ker bom v naslednjem poglavju predstavila značilnosti ličenja 20. in 21. stoletja, se 

bom v tem osredotočala predvsem na zgodovinske filme, ki orisujejo tipične poslikave 

in ličenje žensk do konca 19. stoletja. Izbrala sem precej nazorne primere, vendar gre 

pri filmski maski večinoma za ustvarjalčevo interpretacijo, ki od njega zahteva 

poenostavitev in lahke, subtilne nanose. 

Znano je, da so prve poslikave obraza in telesa ljudje 

začeli delati že 100.000 let p.n.š. Pri številnih ljudstvih 

so bile poslikave pomembna sestavina njihove kulture in 

odraz lastne identitete. (Corson, 1972). 

 

SL. 6: Režiser M. Chapman v filmu »Clan of the cave bear« 

(1986) orisuje življenje neandertalcev, kjer glavno  igralko 

poslikajo po obrazu in telesu v znak varovanja. 

 

Nastajale so kot varovalna kamuflaža, z namenom spodbujanja strahu nasprotnika pri 

agresivnem soočanju, za obrambo pred zlim. (Gunn, 1973). Predstavljale so tudi 

družbeni status, pripadnost določeni starostni skupini, zasluge pri lovu in v bitkah. 

Služile so tudi kot dokumentacija osebnih duhovnih izkušenj. Poslikave so bile 

ornamentalne, pa tudi s predmetno motiviko. Upoštevali so simboliko barv, ki ni bila 

univerzalna vsem plemenom. ( Sattrasai, et al, 2008). Poslikave so v veliki meri imele 

tudi dimenzijo magičnosti, saj so verjeli, da delno prevzamejo moči npr. upodobljene 

živali ali njegove sledi. (Corson, 1972). Antropologi verjamejo, da so se v 

prazgodovini najprej izražali z barvami iz sončnega spektra in šele kasneje s 
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hladnejšimi barvami, ker jim je sonce predstavljalo mogočen vir življenja ter varnosti, 

ki je ponoči niso doživljali. (Gunn, 1973). 

Arheološke najdbe pričajo o tem, da so v Starem Egiptu prvi uporabljali pravo 

kozmetiko. Znane so palete, kjer so mešali barve, posodice, škatlice in stekleničke, kjer 

so shranjevali ličila. ( Corson, 1972). Egipčani so se ličili iz dekorativnih namenov, 

močnejši nanosi produktov pa so imeli tudi varovalno funkcijo, saj so jih varovali pred 

močnim soncem, vetrom in prahom v peščenih viharjih. (Swinfield, 1997). Ličenje je 

bilo pomembna vsakdanja rutina tako žensk kot moških. Pripravke, ličila in ostala 

kozmetična sredstva so dajali tudi v grobnice k umrlemu, da mu ne bi manjkala niti v 

posmrtnem življenju. (Gunn, 1973).  

 

 

 

 

SL. 7: Film »Cleopatra« iz leta 1963, z igralko Elizabeth 

Taylor na čelu, je slavospev egipčanskega lepotnega 

kanona, ki se je nato v zgodovini še večkrat ponovil. 

 

Pri barvanju kože so pazili na tipizacijo. Rumena barva je zaznamovala žensko, rdeče–

rjava pa moškega. (Westendorf 1969). Pigment okre so gostili z rastlinskim oljem in ga 

uporabljali kot rdečilo za lica in usta. Oko je bilo v tem času močan simbol zrcala duše, 

pripisovali so mu magičnost, zato dejstvo, da so si močno poudarjali oči in obrvi, ni 

presenetljivo. Obrobljali so si jih predvsem s črnim, sivim kajalom, včasih pa tudi s 

turkiznim, rjavim ali zelenim. (Gunn, 1973). Senčilo ni bilo nikoli enake barve kot 

obroba in zgornja veka je bila velikokrat temnejša od spodnje. V večini primerov so 

pigment zmočili s slino ter si s paličicami obrobljali oči in obrvi, ki so si jih včasih 

predhodno pobrili ali populili. Znano pa je tudi, da so pigmente mešali v živalsko 

maščobo in vosek, kar jim je omogočalo lažjo mazljivost ter močne in debelejše 

nanose. (Corson, 1972). Egipčani so imeli velik vpliv na izgled ostalih narodov tistega 

časa. (Angeloglou, 1970). 

Pri Indijcih je bila že od nekdaj zelo razvita umetnost zapeljevanja, zato so tudi z 

videzom želeli doseči določen učinek na nasprotni spol. (Angeloglou, 1970). Tu so 

našli 5000 let stare glinene, kamene, slonokoščene in keramične posodice, kjer so imeli 
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shranjene pripravke za ličenje. Zaželene so bile velike, poudarjene oči, zato so si s 

paličicami, podobnimi kot pri Egipčanih, nanašali 

kajal okrog oči. Za rdečilo na licih so uporabljali 

pigment rdeče okre.  
 

 

SL. 8: Igralka iz filma »Kisna« (2005), ki nam orisuje 

klasično indijsko ličenje z izrazito poudarjenimi očmi in 

obrvmi. 

 

Predvidevajo, da so se ličili tako moški kot ženske. (Corson, 1972). Naslikali so si tudi 

rdeče znamenje na sredino čela, med oči, imenovano »bin dee«. Ženske so se ličile po 

telesu, dlaneh in stopalih z rdečim pigmentom iz bakra. Na ustnice so si nanašali 

rdečilo in uporabljali maskare za trepalnice, ki pa niso bile takšne kot jih poznamo 

danes. To je bil produkt iz kane, rdečkaste barve, s katerim so si mazale veke in 

trepalnice. (Angeloglou, 1970). 

V Stari Grčiji je bila kultura bolj osredotočena na 

moškega. Ženska mu je bila podrejena. Njen videz je 

bil skromen, preprost, temu je bilo primerno tudi 

ličenje. Glavna vloga ji je bilo gospodinjenje in 

vzgoja otrok, zato ji ni bilo potrebno zapeljivo 

izgledati.  

 

 

SL. 9: Igralka iz filma »Helen of Troy« (2003), režiserja J. 

K. Harrisona. 

 

Uporabljale so majhne količine ličil, kvečjemu malo rdečila za lica ter usta, skrbele so 

za svojo naravno lepoto. (Kerrigan, 2002, str. 69). Samo kurtizane so uporabljale večjo 

količino ličil, izgledati so morale razkošno in vabljivo. Uporabljale so ceruso - barvo iz 

belega svinca za osvetljevanje obraza, kremna rdečila iz cinobra za lica in usta. 

Naravno košate obrvi so poudarjale z rjavimi do črnimi odtenki. Veke so si senčile z 

rdeče-rjavimi barvami. Na vrhu veke so si potegnile črto v zeleni barvi, ki so jo nanesle 

tudi pod obrvjo ali pa črno črto z egipčanskim kajalom. (Angeloglou, 1970).  
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Gospe v starem Rimu so precej bolj skrbele za svoj videz, saj so imele več pravic kot 

Grkinje. (Angeloglou, 1970). Ženske so si na obraz 

mazale podlago iz lanolina – pridobivali so ga iz 

surove volne, čez pa so nato nanašali odtenke 

zemeljskega rdečila ali belega svinca oziroma krede. 

Okrog oči so si nanašali temni antimon, z opilki 

hematita pa so dosegli sijaj. (Kerrigan, 2000).    

 

SL. 10: Igralka v vlogi Niobe iz serije »Rome« (2005) 

 

Iz virov je mogoče razbrati, da so jim moški očitali debele nanose barvil in jih 

nagovarjali k naravnemu videzu. (Angeloglou, 1970). Ustnice so si barvale z rdečim 

karminom. Tudi moški so si včasih zasenčili veke, obrvi in poudarili trepalnice. 

(Espinos, et al, 2000). Pričeskam so pripisovali velik pomen. Kiparji so jih celo 

izdelovali iz marmorja in so jih nato zamenjevali na kipih glede na trenutno modo. 

(Kerrigan, 2000, str. 48). 

V zgodnjem krščanskem obdobju je veljalo 

prepričanje, da je težnja po lepotičenju hudičevo 

delo. Zunanjo lepoto je duhovščina zavračala in jo 

oklicala za umetno, nepotrebno. Ženske, ki so si 

rdečile lica, usta ali obrobljale oči, so fanatično 

označevali kot grešnice. Vendar so kljub temu 

uporabljale kozmetiko.  

 

SL. 11: Igralka v vlogi Marije Magdalene v filmu »The 

gospel of John« (2003), režiser P. Saville 

 

Svoj obraz, vrat ter oprsje so si svetlile z gosto vodotopno barvo. Lica so si barvale z 

rdečilom škrlatnih odtenkov. Barvale so si veke in s kajalom obrobljale oči ter temnile 

obrvi. (Angeloglou, 1970). Ustnice so si namazale z vlažilnim rdečilom. Takrat so za 

usta poleg rdeče uporabljale tudi oranžno-rdeče ter vijoličaste odtenke. Vsa ta barva na 

obrazu ni bila nanešena s pretirano subtilnostjo, zato je velika verjetnost, da so vse 

pritožbe in obsojanja cerkvenih mož, na nek način razumljive. (Corson, 1972).  
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V zgodnjem obdobju srednjega veka, takoj po razpadu antike, so se začela množična 

preseljevanja ljudstev. Na območju današnje Anglije, so bila na začetku naseljena 

plemena (Sasi, Angli, Juti), ki niso uporabljala ličil in kozmetike. Samo bojevniki so si 

barvali obraz z modrim barvilom, pridobljenim iz rastline Isatis tinctoria, iz katere 

kemično dobivajo tudi barvilo indigo. Po Angeloglou (1970) so jim poslikave 

pomagale pri samozavesti in zastraševanju nasprotnika v bitkah.  

Razni viri pričajo o lepotnem kanonu srednjega veka. Sicer je prihajalo do odstopanj v 

različnih deželah, vendar so skoraj povsod brez izjeme ženske želele biti blede. To so 

dosegale s puščanjem krvi, tiste, ki so si kozmetiko lahko privoščile pa z belo barvo v 

obliki prahu, ki so jo nato zmešale z vodo. Nastala je gosta pasta, ki so si jo nato 

nanašale s prsti. Obraza niso izpostavljale soncu, tančica na pokrivalih jim ga je še 

dodatno zavarovala. V ta namen so nosile tudi 

rokavice. Rdečilo na licih je bilo rahlo in komaj 

opazno. Večina žensk je uporabljala cenejše 

zemeljsko rdeče barvilo, ponekod pa so 

aristokratinje uporabljale roza odtenke, saj je bilo 

sintetično rdečilo dražje. Ustnice so bile v podobnih 

odtenkih kot lica. (Gunn, 1973).  

 

 

SL. 12: Slika iz filma »Robin Hood« (1991), z igralko 

Mary Elizabeth Mastrantonio v vlogi Marijane. 

 

Predvsem od 13. stoletja naprej, so si višji sloji začeli v večji meri senčiti oči. 

Uporabljali so predvsem zelene, sive ter rjave odtenke. Zgornjo veko so si dame včasih 

obrobile s palčko, ki so jo namakale v črno zmes, podobno kajalu. Azurne odtenke so 

uporabljale v Franciji in Italiji, v Angliji pa so imele raje sive in rjave. (Corson, 1972).  

V zgodnjem 14. stoletju so si začele frizure oblikovati tako, da so imele obliko rogov, 

kar je precej razburjalo duhovščino. Leta 1417 so bili ti rogovi tako visoki, da so se 

morale sklanjati, če so hotele skozi vrata. Kmalu so rogove zamenjala pokrivala, ki za 

cerkev niso bila več sporna. Proti koncu srednjega veka je rdečilo na licih in ustih 

postajalo vedno močneje in splošno uporabljano. (Corson, 1972). V grobovih iz 7. 

stoletja so našli pincete, ki so jim služile za puljenje obrvi in odvečnih las. Pulile so si 
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jih visoko nad čelom ter do ušes. To je bil znak aristokracije. Na ta način so tudi 

poudarjale ovalen obraz ter ustvarile mehke, nezamejene oblike z izbočenimi očmi,  

kar je bil v tem obdobju trend. Puljenje obrvi in las se je obdržalo do konca 16. stoletja. 

(Gunn, 1973). 

Renesančni duh se je v Angliji razširil šele v elizabetinskih časih, takrat se je začela 

tudi splošna raba ličil. Prej je to bila v veliki meri stvar dvora. Kraljica Elizabeta I. je s 

svojim izgledom zaznamovala 16. stoletje. Postala je lepotni ideal tedanjega časa. Še 

vedno je bila modna bela polt kože. Bila je tudi glavni simbol pripadnikov višjega 

sloja, ki se niso izpostavljali soncu, svojo kožo pa so še dodatno zaščitili s premazom iz 

beljaka. Bledo polt so potencirali tudi s poudarjanjem ven na rokah, nogah in čelu. 

(Gunn, 1972). Najpopularnejše mešanice belil za 

obraz, vrat, dekolte in roke so bile iz belega 

svinca ter kisa - cerusa, kasneje pa tudi paste iz 

aluminija ter sulfida. Na koži je to povzročalo 

brazgotine, ki so jih prikrivali z obliži različnih 

oblik. Zaradi uporabe nevarnih sestavin je 

prihajalo tudi do smrtnih izzidov. (Corson, 1972).  

 

 

SL. 13: Igralka Cate Blanchett v vlogi kraljice 

Elizabete I. 
 

Za večji lesk so si dame v oči dajale kapljice po imenu »belladonna«, ki so jim razširile 

zenice in povečale oči, obenem pa jim meglile in uničevale vid. Kapljice so izvleček 

rastline Atroppa bella-donna, katere listje in plod so izredno strupeni in povzročitelji 

halucinacij. Da bi optično povečale oči, so si obrobljale z mineralom antimon, ki ima 

srebrn lesk. (Angeloglou, 1970). Na bledo podlago so si nanašale rdečilo na lička, v 

obliki elipse ali kroga. Ustnice so imele tanke, niso jih preveč poudarjale, barvale so jih 

v rožnate in rdeče odtenke. Nekatere so si ustnice rdečile z živosrebrovim sulfidom, 

pigmentom, ki jih je dobesedno razžiral in izsuševal ustnice, povzročal pa je tudi 

temnenje zob. Kot sem že omenila, je bilo visoko in široko čelo znak aristokracije, zato 

so si ženske v ta namen pulile obrvi ter lase. (Corson, 1972). Francija je v trendih 
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sledila Angliji, Germani pa so živeli v puritanski družbi, ki jim je zapovedovala 

skromnost glede zunanjega izgleda. (Angeloglou, 1970). 

V 17. stoletju uporaba ličil ni bila več tako pogosta kot prej. Še vedno pa je bilo čutiti 

močan vpliv elizabetinskega trenda. (Gunn, 1972). Aristokratinje so še vedno 

uporabljale ceruso. Odtenki so variirali od bele do bledo roza barve, medtem ko so 

ostale ženske bledo polt dosegale z belim pudrom v prahu, ki so ga pridobivali iz koral 

in orientalskih semen z dodatkom limoninega soka. Nanosi so bili v večini primerov 

zelo debeli in nanešeni samo na obraz, zato je bil prehod med barvo naravne in 

pobarvane kože zelo očiten.  

Gospe, ki so uporabljale ceruso, so si nato na lica s prsti nanesle mokro rdečilo. Tiste, 

ki so uporabljale puder v prahu, pa so uporabljale suho rdečilo, ki so ga nanašale in 

zabrisale z robcem. Rdečila za lica so bila v roza 

odtenkih, za usta pa v češnjevo rdečih. Spodnjo 

ustnico so si navadno bolj poudarile kot zgornjo, ki 

je bila rahlo srčaste oblike. Obrvi so si priložnostno 

potemnile, veke pa obarvale s kremnim senčilom 

modre, rjave ali sive barve.  

 

SL. 14: Igralka Linda Darnel iz filma »Forever Amber« 

(1947), režiser O. Preminger.  

 

Tudi moški so si rdečili lica in ustnice. Proti koncu 17. stoletja je moško ličenje postalo 

popolnoma sprejemljivo. V tem obdobju se je precej razširila uporaba obližev različnih 

oblik, za prekrivanje brazgotin in ran, ki so bile posledica agresivnih kozmetičnih 

mešanic. (Swinfield, 1997). Te so povzročale hitro staranje, temnile pa so jim tudi 

zobe, ki so posledično gnili in predčasno izpadali. Obliži so sčasoma postali modni. 

Poleg korekcijskih, so jih nosili tudi v dekorativne ali celo simbolne namene. Ženske 

so nosile dolge kodraste lase ali pa lasulje v rjavih, blond in belih odtenkih. Visoko  so 

jih spenjale, vanje pa vstavljale razne predmete. (Corson, 1972). 

V 18. stoletju so ličila še vedno uporabljali v veliki meri. Nanosi so bili tako močni, da 

bi takratno ličenje, po današnjih merilih, oklicali za skrajno neprivlačno, skoraj 

groteskno. (Gunn, 1973). Ličenje so, posebno na dvorih, obravnavali kot nujno 

potrebno. Bled obraz, vrat, dekolte in roke, visoko čelo, močno rdeča lica (včasih nanos 
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ni bil čisto nič zabrisan), velike oči, rdeča usta, poudarjene obrvi (včasih celo umetne, 

narejene iz mišje dlake) ter črni obliži so bili pravilo družbe. (Meyer, 1977 v Vovk, 

2008).  

 

 

 

 

 

 

SL. 15: Na sliki vidimo igralko Kirsten Dunst v vlogi 

Marije Antoniete v fimu S. Coppole  
 

Obrvi niso bile edini umetni dodatek, ki so ga nosili. Da so imeli bolj okrogla lica, so v 

usta položili kroglice iz plute. Zaradi gnitja in izpadanja zob pa so nosili zobne proteze 

iz slonovine, porcelana in zlata. (Gunn, 1973). Največje količine ličil so uporabljali v 

Parizu. Vsi so nosili  bujno skodrane dolge lase, ki so jih nato spenjali na različne 

načine z dodatki iz perja, rož, majhnih predmetov kot so kletke s ptički in makete 

ladjic. Z leti so frizure dosegale nenormalne višine, tako da gospodične včasih sploh 

niso mogle stati ali sedeti zravnano. Zelo popularni so bili pudri za rahlo barvanje 

lasulj ali naravnih las. Še vedno je bilo v modi visoko čelo in puljenje las. (Corson, 

1972).  

Na azijskih tleh se ličenje ni razvijalo vzporedno s trendi ostalega sveta. V 18. stoletju 

je bil pri ličenju viden vpliv tradicionalnega 

gledališča ter kulture gejš, ki so delovale od 6. 

stoletja naprej. Ženske so si barvale obraz v belo, 

včasih so si pobarvale spodnjo ustnico z zlato, v 

večini primerov pa so uporabljale rdeče barvilo. Brile 

so si obrvi ter si jih nato risale. Zobe so si barvale v 

črno.  

 

SL. 16: Igralka Suzuka Ohgo iz filma »Memoirs of a 

Geisha« (2005), režiser R. Marshall. 
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To je bil sprva statusni simbol. Kasneje pa so to počele le ženske po poroki. Počrnitev 

zob jim je predstavljal podobno kot nam poročni prstan. Leta 1870 so to prepovedali, 

vendar se je ohranilo skoraj do 20. stoletja. Tudi moški, ki so sledili modi, so se ličili.  

Močan make-up iz 18.stoletja je šel iz mode, v začetku 19. stoletja se je prevesil v 

subtilnost. Naturalnost in eleganca sta se nato nadaljevala tudi v viktorijansko obdobje. 

Ženske so ga nanašale tako, da je bil komaj opazen. Polt je morala biti bleda, vendar ne 

več bela, kot v prejšnjih stoletjih. (Swinfield, 1997). Lepotni ideal so predstavljale 

blede, eterične, rahločutne, spiritualne in zadržane figure v mašnih knjigah. Velikokrat 

so si pomagale z belilnimi losjoni za obraz in z belim pudrom v prahu. Oči niso bile 

poudarjene, le trepalnice in obrvi so si temnile s pripravki iz oglja, kadil in železovega 

sulfata (takrat znanega kot zeleni vitriol). Oči so želele imeti take, kot so jim bile dane. 

Še vedno so uporabljale rdečilo za lica in usta, vendar je to le poudarjalo zdrav videz. 

Tako tanko je bilo nanešeno, da je skozenj še vedno prosevala naravna rdečica. 

(Corson, 1972). Zagovarjale so dejstvo, da z zdravjem veliko narediš za lepoto, zato so 

uporabljale minimalno količino kozmetičnih produktov in raje skrbele za zdravo 

prehrano, rekreacijo ter higieno. (Angeloglou, 1970). Zaradi pogostega umivanja, jim 

ni bilo več treba skrivati umazanih las, zato so prenehale s pudranjem pričesk, kodre so 

si delale iz naravnih pramenov. (Gunn, 1973).  

 

 

 

 

 

 

SL. 17: Glavna igralka Claire Foy iz serije »Little 

Doritt«(2008). 
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3.2 Filmske igralke kot narekovalke trendov ličenja v 20. in 

21. stoletju 

Na začetku so filme občasno predvajali na podeželskih sejmih, mestnih muzikalih in 

dvoranah. Leta 1907 pa so se začele pojavljati prve stalne kinodvorane. Filme so 

predvajali z orkestrsko spremljavo, kar je gledalcem omogočilo, da so se lažje vživeli v 

film in v filmske like, z nekaterimi so se poistovetili in želeli izgledati kot oni. Igralci 

so v času svoje popularnosti s pomočjo maskerjev, stilistov, kostumografov in frizerjev 

zapovedovali modne smernice, ki so jim nato vsi sledili. 

Najbolj prepoznavne igralke do leta 1920 so bile 

Mabel Normand, Marie Dressler, Theda Bara, 

Marion Davies, Gladys Cooper,  Chrissie White,  

Mary Pickford, Lillian Gish. (Schneider, 2007). 

 

 

 

 

                                                    SL. 18: Gladys Cooper 

 

V začetku dvajsetega stoletja je ličenje postalo tako socialno kot tudi moralno 

sprejemljivo. Ličila so bila v splošni rabi. Z vseh strani se je kazala velika toleranca in 

odprtost. Še vedno je bila v modi bledoličnost, vendar so bili vsi toni na obrazu v 

naravnih tonih. Težili so k barvni harmoniji. Po Gunn (1973) so v edvardijanskem času 

(1901 – 1918) uporabljali suho, kremno ali tekoče rdečilo, ki so si ga diskretno nanašali 

na lica, brado, ušesa in na nosnice, da so dobili barvno naraven in harmoničen obraz. 

Posebno zaželene so bile roza in rjave barve. Oči niso pretirano poudarjali, so pa zato 

večjo pozornost namenili ustnicam, ki so jih rdečili v jagodnih ter roza odtenkih. Ker 

so bila ličila generalno dostopna vsem razredom, so želele ženske iz višjih slojev 

izstopati. Po Angeloglou (1970) »je postalo v Angliji leta 1910 popularno permanentno 

ličenje lic in ustnic, ponekod celotnega tena obraza.« Zanimivost tega časa je bila tudi 

gobica s prahom za rdečenje lic – drobni silikati v produktu so prodrli skozi kožo in jo 

razdražili, to pa je povzročilo rahlo rdečico. Obrvi so bile debele in lepo izrisane s 

svinčnikom. Ženske so si še vedno poudarjale vene s svinčniki modre barve. (Corson, 
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1972). Leto 1914 je bilo prelomno. Z vojno so se spremenili tudi lepotni ideali, ki so 

poudarjali funkcionalnost. Ženske so nosile kratke pričeske. (Gunn, 1973). 

V »bučnih dvajsetih«, kot so ta čas poimenovali 

zaradi ekonomskega razcveta, so na filmskih platnih 

kraljevale Clara Bow, Vilma Banky, Louise Brooks, 

Gloria Swanson, Norma Shearer, Mary Pickford. 

(Schneider, 2007). 

 

 

 

                                                 SL. 19: Vilma Banky  

 

Po Angeloglou (1970) je zaradi vojne začela naraščati ženska emancipacija in s tem 

tudi uporaba kozmetičnih produktov. Z izpostavljanjem feminilnih značilnosti so 

poudarjale svojo samostojnost in finančno neodvisnost. Značilen videz za to desetletje 

so bile ustnice v obliki Kupidovega loka z živahnimi rdečimi odtenki šminke ter 

populjene in s svinčniki oblikovane obrvi. Nepogrešljiva je bila tudi obrazna podlaga, 

ki je bila razen v poletnem času, še vedno v svetlih odtenkih. Sčasoma so začele 

uporabljati odtenek pudra, ki se je čimbolj skladal z njihovo kožo in poltjo.  Na lica (še 

raje pa malce nižje, da so optično zožale obraz) so si nanašale rdečilo v rožnatih ter 

kremno bež do rjavih odtenkih. Dodale so ga tudi na brado, nos in dekolte. Oči so bile 

za večerne priložnosti obarvane in v kotičkih občrtane z rjavimi ali črnimi svinčniki. 

Čez dan pa so si na veke nanašale lanolin za sijaj. Še vedno so uporabljale kapljice 

belladonna za lesk v očeh. Trepalnice so poudarjale z maskaro. (Corson, 1972). Sredi 

desetletja so postali nanosi malce močnejši. Igrale so se z barvnimi kombinacijami, z 

novimi produkti in odtenki, ki so se pojavljali na trgu – predvsem vijolična, modra in 

zelena senčila. Veliko žensk je nosilo kratke lase, valovite ali ravne, včasih tudi spete 

tako, da so izgledale kratko postrižene. Večina iz praktičnih razlogov – zaradi vojne so 

začele delati in so jih dolgi lasje motili, nekatere pa iz gole radovednosti in 

samoraziskovanja. (Angeloglou, 1970). 

V tridesetih in štiridesetih letih 20. stoletja je napočilo hollywoodsko zlato obdobje. 

Rojevale so se zvezde kot so Bette Davis, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Ingrid 

Bergman, Judy Garland, Joan Crawford, Shirley Temple, Mae West, Jean Arthur, Rita 
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Hayworth, Veronica Lake. Greta Garbo je 

zaznamovala izgled v tridesetih letih. Ženske so 

kljub poplavi različnih artiklov, ostajale v mejah 

naravnega izgleda in subtilnosti, ki v prejšnjem 

desetletju ni bila tako pomembna. (Angeloglou, 

1970).  

 

 

 

 

       SL. 20: Greta Garbo, značilen videz iz »tridesetih«. 

 

Poudarjale so si očesno gubo in sicer pretežno z zemeljskimi toni. Uporabljale so tudi 

nežne modre, zelene, rjave in vijolične tone. Maskara je bila v rjavih tonih. S pomočjo 

kajala so si podaljšale oči, če so bile majhne. Za posebne priložnosti so uporabljale 

umetne trepalnice in toplotne navijalce za trepalnice. Še vedno je bila modna bleda polt 

z rahlim rdečilom na licih v oranžnih ali roza 

odtenkih. Malo so ga dodale tudi na ušesa. Obrvi so 

bile še tanjše kot v dvajsetih letih. Na ustnicah so 

uporabljale odtenke, ki so poudarjali naravno barvo 

ust – češnjevi ali vinski odtenki rdeče barve. Na trgu 

se je pojavil čopič za nanos šminke, ki je postal 

izredno popularen, saj je omogočal izredno natančen 

nanos. (Corson, 1972). 

 

SL. 21: Veronica Lake, filmska diva iz  »štiridesetih«. 

 

Med vojno so večino kozmetičnih produktov proizvajali v minimalnih količinah, ker so 

glavni sestavini za proizvodnjo ličil – petrolej in alkohol potrebovali za vojne namene. 

Maskaro, šminko v rdečih odtenkih, svetel puder, senčilo v kožnih odtenkih ter rahlo 

začrtano zgornjo veko s svinčnikom so si nadele le ob posebnih priložnostih. (Gunn, 

1973). Ker se v času vojne ni dobilo najlon nogavic, so si ženske noge mazale s pudri v 

tortici, zmešanimi z vodo, kar je dajalo podoben videz, kot bi na sebi imele nogavice. 
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Nato so ena drugi po dolžini zadaj narisale še črto s kajal svinčnikom, ki je naredila še 

prepričljivejši efekt. (Swinfield, 1997). Proti koncu desetletja so se še enkrat v 

zgodovini pojavili obliži različnih oblik, ki so si jih posamično lepile na obraz, kar je 

delovalo kot lepotno znamenje. Po vojni so začeli v veliki meri propagirati kozmetična 

sredstva. Trend v tem času so bili svinčniki za usta in šminke v rožnatih in bledih 

koralno rdečih barvah, lahki nanosi pudra in senčil 

na očeh, maskara – v različnih barvah, oblika obrvi 

se je odebelila, rahlo so si jih poudarjale s 

svinčniki. (Corson, 1972).   

V petdesetih letih so se ženske zgledovale po 

igralkah Grace Kelly, Debbie Reynolds, Lauren 

Bacal, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Lana 

Turner. (Schneider, 2007). 

 

                                              SL. 22: Audrey Hepburn 

 

Značilen make-up v tem času so bile oči mandljaste oblike, kar so dosegle z linijo na 

zgornji veki začrtano s črtalom za oči - eyeliner-jem, z maskaro poudarjene trepalnice, 

šminke v rdečih pa tudi v mareličnih in roza odtenkih, močne obrvi oblikovane v 

klasično obliko. Velik vpliv na poudarjene oči je imel film »Caesar and Cleopatra« 

(1945) z Vivien Leigh v glavni vlogi, kjer je predstavljen ideal egipčanskega lepotnega 

kanona. Bledoličnost je vedno bila znak aristokracije. V tem času pa je statusni simbol 

postal zagorel ten kože. Pomenil je namreč, da si lahko privoščiš potovanje ali 

počitnice. Ker so potovali predvsem poleti, so ženske pozimi posegale po bronzerjih – 

rdečilih za lica v rjavih tonih, ki so jim na obraz pričarali videz zagorele kože. (Gunn, 

1973). Na trgu so se pojavili različni odtenki pudrov. Tako je vsaka ženska lahko našla 

pravi odtenek zase. Max Factor je izumil korektor za podočnjake ter »pan cake«, 

obliko pudra za vsakodnevno uporabo in s tem požel velik uspeh. Sredi obdobja je 

trend spet postal naravni videz. Vse ženske, tudi domače gospodinje, so imele navadne 

a vedno urejene pričeske. Bile so naličene, vendar so morale izgledati naravno. Nanosi 

ličil so bili lahki, subtilni. Na obrazu so uporabljale tople tone, ki so poudarjali 

domačnost.  (Corson, 1972). 
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V šestdesetih letih so lepotne trende postavljale Elizabeth Taylor, Tippi Hedren, 

Shirley Eaton, Catherine Ross, Mia Farrow, Jane Fonda, Goldie Hawn, Brigitte Bardot, 

Tanya Roberts. (Schneider, 2007). V tem času je 

postal make-up rahlo eksotične narave, za katerega 

so bile značilne močno poudarjene oči – senčilo v 

svetlejših odtenkih po veki, nato pa s svinčnikom 

močno poudarjena očesna guba. Veliko so 

uporabljale umetne trepalnice.  

 

                                                        SL. 23: Jane Fonda 

 

Na usta so si nanašale svetle odtenke oranžne, roza in medene šminke. Oči so prišle še 

bolj do izraza s temno rjavim ali črnim eyeliner-jem na zgornji veki. Nohti so bili bledi, 

bež ali roza barve. Puder je bil v naravnih odtenkih. Včasih so ustvarile zagorel videz z 

bronzerjem in rdečilom za lica. V tem času je kozmetična industrija skušala ugoditi 

ženskim potrebam po praktičnem nanašanju s hitrim efektom. Razvijali so priročne 

embalaže in majhne stekleničke, ki so jih lahko nosile v torbici, umetne trepalnice, ki 

so si jih hitro prilepile na veko, tako jim ni bilo treba več vihati svojih naravnih s 

toplotnimi pripomočki. Umetni nohti so jim olajšali dolgotrajno manikuro. (Gunn, 

1973). 

V sedemdesetih letih so se začeli ljudje vračati k naravi. Meditacija, hipnoza in zdrava 

prehrana so pripomogle k človekovi potrebi po samoraziskovanju. Pomembna jim je 

postala notranja lepota. Tudi kozmetična industrija je to upoštevala in veliko časa in 

denarja porabila za raziskave. Sintetične sestavine 

so v veliki meri zamenjali z naravnimi voski, olji, 

maščobami, pigmenti, aromami. Ženske so se v tem 

času zgledovale po igralkah kot so Farrah Fawcett, 

Jodie Foster, Ali Macgraw, Liza Minelli, Diane 

Keaton, Karen Black, Barbara Bach, Faye 

Dunaway, Meryl Streep. (Schneider, 2007).  

 

 

                                                    SL. 24: Farrah Fawcett
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Z ličili so na obrazu so samo prekrile nepravilnosti s pomočjo pudra in korektorjev ter 

z naravnimi barvami izpostavljale atribute. Včasih so na očeh uporabljale tudi pastelne 

barve, vendar so bili nanosi prefinjeni. Obrvi so si puščale naravne in jih rahlo 

poudarjale. (Angeloglou, 1970). 

V osemdesetih letih je bil pomemben poudarek 

na močno naličenih in obrobljenih očeh, pri 

čemer so uporabljale magenta, modre, vijolične, 

zelene, rumene in oranžne odtenke barv. Pri tem 

so senčila nanašale skoraj do obrvi, ki so bile 

goste in včasih temno poudarjene s svinčnikom. 

Okrog oči so si nanašale debel eyeliner v temnih 

tonih.  

 

                                           SL. 25: Morgan Fairchild 

 

Tudi lica so bila močno obarvana, v oranžnih, roza ali vijoličnih odtenkih in so 

velikokrat segala visoko nad lično kostjo. Na ustnicah so večinoma uporabljale šminke 

v podobni jakosti barv kot na očeh. Na simetričnost obraza niso dale veliko, včasih so 

na očeh uporabljale celo različne barve senčil. Sredi desetletja so postale popularne 

metalne barve v zlati, srebrni ali bakreni barvi. V tem času je šlo za pretirano, 

dramatično ličenje. Pričeske so bile bujne in razmršene. (Corson, 1972). Znane igralke 

v tem času so bile Nancy Allen, Susan Sarandon, 

Sandra Bernhard, Michelle Pfeiffer, Kim Basinger, 

Morgan Fairchild, Kathleen Turner, Andie 

Macdowell, Sigourney Weaver. (Schneider, 2007).  

Na začetku devetdesetih se je še vedno čutil vpliv iz 

prejšnjega desetletja, le da so bile barve bolj 

pastelne in nanosi lahkotnejši.  

 

 

                                                     SL. 26: Julia Roberts



 29 

Sčasoma so odtenki postajali vedno bolj nevtralni. Razmršene dolge pričeske, naravne 

poudarjene obrvi, na trepalnicah veliko maskare, malce rdečila na licih, usta v bledih 

tonih s temnejšo obrobo ali pa v živo rdečih tonih šminke. (Corson, 1972). Pomembne 

igralke v tem času so bile Demi Moore, Winona Ryder, Julia Roberts, Cameron Diaz, 

Jodie Foster, Helen Hunt, Elizabeth Hurley, Milla Jovovich, Geena Davis, Sharon 

Stone, Patricia Arquette, Nicole Kidman. (Schneider , 2007). Vzporedno se je razvijal 

tudi »grunge« stil, za katerega so bile značilne močno obrobljene oči s svinčnikom, na 

vekah uporabljena črna ali siva senčila, bled ten na obrazu ter temnejši odtenki šminke. 

 

V 21. stoletju se ličenje pojmuje kot individualiziran način izražanja samega sebe. 

Standardi lepote se spreminjajo izredno hitro. Težko je tipizirati način ličenja za 

posamezno desetletje. Ljudje postajajo vedno bolj obsedeni z mladostjo obraza in 

telesa. Razvoj kozmetičnih produktov narašča. Ogromno denarja se vlaga tudi v 

oglaševanje. Tako igralci v reklamah, kot tudi v filmih, imajo s svojim videzom 

izredno močen vpliv na gledalce. Izpostavljam samo nekatere: Penelope Cruz, Natalie 

Portman, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Monica 

Belucci, Eva Longoria, Sarah Jessica Parker, Vanessa 

Williams, Calista Flockhart, Heather Locklear, Anne 

Heche, Jessica Alba, Kate Winslet, Cate Blanchet, Uma 

Thurman, Charlize Theron, Scarlett Johansson, Lucy Liu. 

(Schneider, 2007).  

 

 

 

                                                          SL. 27: Vanessa Williams 
 

Pri filmski maski in tudi v vsakdanjem življenju, se veliko izpostavlja »natur« videz, ki 

temelji predvsem na svetljenju in temnenju določenih delov obraza ter naravnih, 

zemeljskih do rožnatih odtenkih barv. (Aucoin, 1997) 

V vsakdanji rabi ženske čez dan večinoma stremijo k naravnemu videzu z rahlimi 

obraznimi korekcijami, zvečer pa k bolj dramatičnemu videzu z močnejšimi barvami 

šmink in temnejše poudarjenimi očmi. Videz je tako popolnoma prilagojen vsakemu 

posamezniku. 
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4  PEDAGOŠKI DEL 

Med študijem sem si ob pisanju učnih priprav ter nastopih vedno prizadevala, da so 

učenci in dijaki znanje usvajali na manj običajne načine, kot so jih bili vajeni. Večkrat 

sem pomislila tudi na to, da bi lahko v učno uro vključila poslikavo obraza in tako 

povečala možnosti izbire tehnike oz. povezovanja z drugimi področji in jim obenem 

približala specifike dela maskerja. Pozanimala sem se, kaj o tem menijo profesorji 

likovne vzgoje in ker sem od večine dobila pozitivno mnenje, sem se odločila, da to 

izpeljem v svojem diplomskem delu. 

Nalogo sem izvedla v Osnovni šoli Col pri profesorici Silvi Karim,  ker je izredno 

naklonjena zanimivim načinom podajanja učne snovi. Najprej sem razmišljala, da bi 

lahko napravili nekakšen večji projekt na temo poslikave obraza v sklopu določenega 

dogodka, kot je na primer »predaja ključa« ob koncu devetletne osnovne šole. 

Predhodno bi si zamislili poslikavo obraza, napravili primeren kostum, temu pa dodali 

še lasuljo in s pomočjo vseh pripomočkov lažje in atraktivno odigrali vloge, ki so jih 

predvideli za to priložnost. Na tak način bi likovni vzgoji dodali posebno dimenzijo, 

povezano z gledališkim pristopom. Vendar sva se s profesorico po pogovoru odločili, 

da bi bilo za začetek bolje izpeljati klasično učno uro, v kateri bi s pomočjo likovnega 

problema spoznali novo tehniko poslikave obraza in njene specifike. Projekt ob 

»predaji ključa« bi namreč zahteval veliko skupinsko predanost. Razred pa ni bil 

enoten glede odločitve. Skupaj sva nato izbrali učence, ki so se profesorici zdeli 

primerni za izvedbo učne ure in začeli smo s pripravami. 

Bala sem se, da učenci, predvsem fantje, tehnike sprva ne bodo sprejeli, predvsem zato, 

ker bi lahko poslikavi obraza pripisali lepotilno funkcijo, ki je stvar deklet. 

Predvidevala sem, da se jim bo način dela zdel vsaj toliko zanimiv, da bodo 

pripravljeni sodelovati, se bodo ob delu sprostili in uspešno zaključili nalogo. Strahovi 

so bili brezpredmetni, saj so nalogo z navdušenjem sprejeli. Komaj so čakali, da bodo 

začeli s praktičnim delom. 

Profesorica se je predhodno pozanimala, če ima kdo od učencev alergije ali kakšne 

kožne bolezni, da ne bi prišlo do morebitnih zapletov zaradi kožnih reakcij. 

Preventivno so se namazali še z univerzalno kremo, da barva ne bi prišla v direkten stik 

s kožo. Dobro sva poskrbeli tudi za zaščito obleke ter jim speli lase, da se ne bi 

umazali. 
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Odločila sem se, da bom pri prvi učni uri učencem omogočila, da se osredotočijo 

predvsem na tehniko poslikave obraza in se z masko spoznajo na praktičen način. Z 

mentorjem sva se odločila, da jim pri teoretičnem delu ne bom razlagala nove snovi, 

temveč samo ponovila že usvojeno. Da pa jim dela ne bi preveč olajšala, sem se 

odločila za likovni problem, ki je že sam po sebi precej zahteven. Dvodimenzionalno 

modernistično kompozicijo so morali prenesti na trodimenzionalen obraz. Poleg tega 

pa se mi je problem zdel zanimiv tudi zato, ker so oster geometričen motiv slikali na 

obraz, ki je mehkejših organskih oblik. Na ta način so dobili dobro izkušnjo glede 

obraznih oblik ter razmerij med deli obraza. Predstavila sem jim namreč Mondrianove 

asimetrične slike in uporabo primarnih ter nevtralnih barv pri slikanju. 

Pri teoretičnem delu so bili redkobesedni, so pa nato pri praktičnem delu popustili vsi 

zadržki. Neverjetno so se sprostili, kar je bil tudi moj glavni cilj prvega srečanja. Na 

svoje poslikave so bili zelo ponosni. S profesorico sva jih morali večkrat opozoriti, da 

morajo barvo iz obraza očistiti, ker so po koncu dela hoteli k uri matematike kar 

poslikani. 

Za motiv Mondrianove slike sem se odločila tudi zato, ker se mi je za poslikavo obraza 

zdela pomembna nevtralnost motiva. Lahko bi izbirala med nešteto možnostmi 

poslikav iz zgodovinskih obdobij. Zdelo se mi je, da bi v vsakem primeru šlo za 

nekakšno, čeprav podzavestno, vsiljevanje lepotnih idealov. 

Njihov motiv je bila Mondrianova slika, ki je bila med delom predvajana na projekciji, 

vendar so bile njihove interpretacije dela vseeno precej raznolike in inovativne. Kot 

sem predvidevala, je vsak našel drugačno rešitev. Asimetrično kompozicijo so morali 

iz dvodimenzionalne slike postaviti na relativno simetrično trodimenzionalno podlago, 

kar je pripomoglo k različnim interpretacijam in načinom reševanja naloge. 

Pri tem so bili eni bolj uspešni kot drugi. Največ problemov jim je predstavljala sama 

tehnika. Pred začetkom pa tudi med delom sem jim močno poudarjala, da se barve ob 

nanašanju ene čez drugo, mešajo med seboj. Malo težav so imeli tudi pri slikanju 

mreže oz. navpičnih in vodoravnih linij na trodimenzionalen obraz. Razmišljala sem, 

da bi si mogoče lahko pomagali z vrvicami namočenimi v barvo, vendar sem jim nato 

pustila kar prostoročno poslikavo. Mislim, da so na tak način dobili še boljšo izkušnjo 

pri dojemanju obraznih oblik. 

S profesorico sva jih razdelili po parih. Delali so v dvojicah. Pomembno se mi je zdelo, 

da se vsi preizkusijo v tehniki, zato so se po dvajsetih minutah dela zamenjali. Ena 
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učenka ni imela para, zato se je pred ogledalom sama poslikala. To se je izkazalo kot 

izredno zanimivo, saj je izjemno hitro končala z delom in tako imela veliko časa za 

popravke. Njeno delo pa kljub temu ni bilo med najbolje tehnično izvedenimi. 
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4.1 Učna priprava 1 

DATUM: 25. 5. 2011 

AVTORICA: Ema Bavcon 

ŠOLA: Osnovna šola Col 

RAZRED: 8. razred (LS 2) 

ŠTEVILO UR: 2 uri 

OBLIKOVALNO PODROČJE: slikanje 

LIKOVNA NALOGA: poslikava obraza, asimetrična kompozicija sestavljena iz 

primarnih in nevtralnih barv, ornament brez ponavljanja. 

LIKOVNA TEHNIKA: barve za poslikavo obraza 

LIKOVNI MATERIAL: sponke in elastike za lase, univerzalna krema za obraz, 

haljica, barve za poslikavo obraza, 2 čopiča različnih debelin, paleta, nožek za 

zajemanje barve, robčki za odstranjevanje ličil 

LIKOVNI MOTIV: Mondrianova slika 

METODE DELA: razlaga, diskusija, demonstracija 

OBLIKE DELA: frontalno, delo v dvojicah, individualno delo 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: Power point, računalnik, fotografija, 

fotoaparat 

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

CILJI: 

Učenec 

- v izbranem kompozicijskem redu poslika obraz 

- obnovi znanje o primarnih in nevtralnih barvah 

- razume asimetrično kompozicijo 

- razumevanje pokaže v lastnem delu 

- se spozna s praktičnim delom poslikave obraza 

- se sproščeno likovno izraža ob poslikavi obraza 
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 Dejavnost učitelja Dejavnost učencev 

Uvodna 
motivacija 

 

Učencem pokaže reprodukcije različnih 
umetniških del in jih vpraša, kaj imajo 
skupnega. 

 
 
 

Če ne povedo takoj, da so uporabljene 
primarne barve, jih vpraša, za katere barve gre. 

 

   
 

   
 

  

Učenci ugotovijo, da 
so na vseh slikah 
uporabljene podobne 
barve. 

 
 
Odgovorijo, da gre 
pri slikah pretežno 
za rdečo, modro, 
rumeno, ki tvorijo 
skupino primarnih 
barv. 
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Osrednji 
del: 
A) razlaga 
pojmov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
B)Napoved 
likovne 
naloge 
 
 
Likovna 
tehnika in 
naloga 

 
 

 
 
Pove jim, da veliko umetnikov navdihujejo 
barve iz osnovnega barvnega kroga. Eden 
izmed njih je bil Piet Mondrian. Vpraša jih, 
če so že slišali zanj. Pokaže njegovo 
reprodukcijo, da se lažje spomnijo. 
 

                      
 
Pove nekaj o umetnikovem življenju in 
njegovem slogu – »de stijl«, asimetrična 
kompozicija kvadratov – pokaže primer 
simetrične kompozicije, osnovne barve, črne 
debele linije in z učenci ob slikovnih 
primerih obnavlja in poglablja njihovo 
znanje. 
 

                                  
 
Pove, da imajo Mondrianove slike velik 
vpliv na sodobne oblikovalce. Pokaže par 
primerov in jih ob slikah sprašuje, kaj mislijo 
o taki hiši, če bi kdo nosil take čevlje ipd. 

  

                
 

                
         

Pove, da bodo danes slikali in pri tem 
upoštevali uporabo primarnih in nevtralnih 
barv ter asimetrično kompozicijo in da bodo 
na koncu poslikave tudi fotografirali. 
 
Pove, da ne bodo slikali na papir, ampak na 
obraz. Razdelili se bodo v dvojice in najprej 
bo slikal prvi, nato pa še drugi. Pokaže par 
primerov slikarskih reprodukcij v povezavi s 
poslikavo obraza: 

 
 
Dijaki poslušajo in 
odgovorijo. 
 
 
 
 
 
 

 
Poslušajo in 
odgovarjajo na 
vprašanja. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Poslušajo in 
odgovarjajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vprašajo, če ne 
razumejo, kaj je 
njihova naloga. 

 
 
 
 
 
 
 



 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Likovni 
motiv 
 
 
Kriteriji za 
ocenjevanje 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
C) Likovno 
izražanje 
 
 
 
Zaključek: 
 
 

 
Van Gogh: 

    
Lichtenstein: 

    
 

Pove, da se bodo najprej oblekli v halje in si 
nato na obraz namazali kremo. Vsak bo dobil 
2 čopiča, na paleto pa jim bo razdelil 
primarne in nevtralne barve. Paziti bodo 
morali, saj se te barve na obrazu ne bodo 
sušile. Če bodo torej nanašali eno barvo čez 
drugo, se bosta zmešali skupaj. Tehniko 
demonstrira na enemu izmed učencev. 
 
Napove motiv: Mondrianova slika. 

 
 
 
Skupaj določijo kriterije, ki jih bodo 
upoštevali pri delu: 
-skladnost poslikave obraza in Mondrianove 
slike 
-izvirnost kompozicije iz osnovnih in 
nevtralnih barv 
-asimetrična razporeditev ploskev po obrazu 
-čimbolje izvedena tehnika (barve čimbolj 
enakomerno nanešene s čim manj 
medsebojnega mešanja) 
 
Med delom jih usmerja in jim individualno 
svetuje. Opozarja jih tudi na čas, ki ga imajo 
še na voljo. 
 
 
Pogovori se z njimi, kaj jim je povzročalo 
težave. 
 
Skupaj ovrednotijo poslikave. 
 
Pomaga jim pri čiščenju obraza in učilnice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Pripravijo 
potrebščine in 
pričnejo z delom. 
 
Sodelujejo v 
diskusiji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sodelujejo v 
diskusiji. 
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4.2 Primeri poslikav ob koncu prve učne ure 

Poslikava, ki je bila med zelo uspešnimi. Učenka je 

upoštevala obravnavani kompozicijski red, dokazala, da 

razume pojem asimetričnosti in uporabo primarnih in 

nevtralnih barv. Pazljiva je bila tudi pri tehniki, saj je bila 

izredno natančna pri nanašanju barv, ki se ji med seboj 

niso mešale. Ni videti, da bi jo obrazne izbočene oblike 

motile pri slikanju, čeprav tega nismo posebno omenjali. 

Njeno navdušenje in prizadevanje je bilo že od vsega 

začetka veliko. Nalogo je reševala izredno sproščeno. 

 
Učenka je uspešno rešila nalogo. Potrebovala je malo več 

vzpodbude med samim delom, vendar je to razumljivo, 

saj gre pri poslikavi obraza za bližnji fizični stik, kar 

lahko včasih učencem predstavlja težavo. Kljub temu, da 

bi lahko površino obraza še bolje izkoristila, je dobro 

razporedila linije in pravokotnike. Tudi tehnika ji ni 

delala težav. 

 
 
 

To je primer, kjer je poslikava sicer odlična s stališča 

izvirnosti, vendar tu učenec ni upošteval 

»Mondrianovske« mreže. Zato poslikava deluje 

ekspresionistično namesto geometrično. Ni pa imel 

nobene težave pri izvedbi tehnike in z razumevanjem 

primarnih in nevtralnih barv. Zanimivo je, kako je rešil 

problem asimetričnosti. Naslikal si je navpičnico po 

sredini obraza, ki mu je bila verjetno v pomoč pri 

nadaljnjem razporejanju likov, ki jih je prirejal obraznim 

oblikam. 
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 Gre za primer, kjer je učenka poslikala samo sebe. Bila 

je edina, ki je imela večje težave pri izvedbi tehnike, saj 

ni bila pozorna na opozorila, da se barve med delom ne 

posušijo in se tako ob nenatančnosti premešajo med 

seboj. Je pa nalogo kompozicijsko uspešno rešila. 

Upoštevala je tudi primarne in nevtralne barve. Motiv je 

razviden iz poslikave. 

 
 
 
 
Pri prvi učni uri smo z učenci kot likovni problem obravnavali primarne in nevtralne 

barve. Pri praktičnem delu pa sem zanemarila dejstvo, da barva kože ne spada v 

obravnavani barvni repertoar. Zato sem se odločila, da bom z istimi učenci izpeljala še 

eno učno uro, pri kateri bom njihovo nalogo nadgradila tako, da bodo na obraz najprej 

nanesli belo podlago, nato pa nanjo slikali isti motiv kot zadnjič. Tako podlaga 

poslikave ne bo več kožne barve, ampak bele. 

Ker se je takšno podlago velikokrat uporabljalo v zgodovini gledališke maske, sem na 

začetku druge učne ure pogovor navezala na gledališče, na funkcijo gledališke maske 

ter jim pokazala par primerov poslikav iz kabuki gledališča ter iz pekinške opere. 

Tehnika, s katero so nadgradili prejšnjo nalogo, jim je bila čisto nova. Belo barvo, ki so 

jo nanesli na obraz, so morali najprej utrditi s pudrom v prahu in šele nato slikati motiv 

čez. Pri tem so morali biti izredno pazljivi, saj se v tem primeru barve rade mešajo z 

belo podlago. 

Preden so začeli z obrazno poslikavo, sem jih prosila, naj si na papir, na katerega sem 

jim predhodno natisnila obraze, skicirajo kompozicijo poslikave. Tako so se imeli 

možnost srečati z načrtovanjem in predhodnim razmišljanjem o poslikavi, ki je pri delu 

maskerja zelo pomembna. Ko so potem slikali na sošolcev obraz, so dobili dober 

občutek za izbočenost obraznih oblik, kar na dvodimezionalni skici v večini niso 

predvideli. Tega jim pred delom tudi nisem izpostavljala, ker me je zanimalo, ali bodo 

to intuitivno opazili sami. So pa nato med delom skico vsi priredili obrazu. O tem ter o 

različnih razmerjih in obraznih oblikah smo podrobneje spregovorili po zaključenem 

praktičnem delu. 



 39 

4.3 Učna priprava 2 

DATUM: 21. 3. 2012 

AVTORICA: Ema Bavcon 

ŠOLA: Osnovna šola Col 

RAZRED: 9. razred (LS 3) 

ŠTEVILO UR: 2 uri 

OBLIKOVALNO PODROČJE: slikanje 

LIKOVNA NALOGA: Poslikava obraza, asimetrična kompozicija sestavljena iz 

primarnih in nevtralnih barv, ornament brez ponavljanja 

LIKOVNA TEHNIKA: barve za poslikavo obraza 

LIKOVNI MATERIAL: sponke in elastike za lase, univerzalna krema za obraz, 

haljica, barve za poslikavo obraza, puder v prahu, 2 čopiča različnih debelin, paleta, 

nožek za zajemanje barve, robčki za odstranjevanje ličil 

LIKOVNI MOTIV: Mondrianova slika 

METODE DELA: razlaga, diskusija, demonstracija 

OBLIKE DELA: frontalno, delo v dvojicah, individualno delo 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: Power point, Adobe Photoshop, računalnik, 

fotografija, fotoaparat; 

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

CILJI: 

Učenec 

- pravilno (enakomerno in kompaktno) nanese podlago na obraz 

- v izbranem kompozicijskem redu poslika obraz 

- obnovi znanje o primarnih in nevtralnih barvah 

- razumevanje pokaže v skici 

- razumevanje pokaže pri poslikavi 

- usvoji osnovne pojme in funkcije gledališke maske 

- dobi občutek za obrazne oblike 

- se sproščeno likovno izraža ob poslikavi obraza 
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 Dejavnost učitelja Dejavnost 
učencev 

Ponovitev 
zadnje učne 
ure: 

 

Učence vpraša, če se spomnijo, kaj so 
počeli zadnjič, katere barve so uporabljali 
pri poslikavi obraza, katerega umetnika so 
omenjali, kako njegove slike izgledajo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pokaže jim Mondrianovo sliko in vpraša, 
kaj je še bilo značilno za njegove slike 
poleg barv in linij (da gre za nekaj v zvezi z 
razporeditvijo elementov po formatu). 

 

                 

Učenci odgovorijo, 
da so poslikali 
obraze, uporabljali so 
primarne in nevtralne 
barve, da so omenjali 
Mondriana, katerega 
slike izgledajo 
geometrično, po 
formatu so 
razporejeni kvadrati 
in pravokotniki, 
veliko je navpičnih in 
vodoravnih linij. 
 
Ugotovijo, da so 
razporejeni 
neurejeno, da gre za 
asimetrično 
kompozicijo. 
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Osrednji 
del: 
A) razlaga 
pojmov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Vpraša jih, če so veščine poslikav obraza od 
zadnjega srečanja že kje uporabili, npr. za 
pusta? 

 
Vpraša jih, kje vse se poslikave obraza še 
uporabljajo razen na pustnih praznovanjih? 
Pove, da gre tudi pri vsakodnevnem ličenju 
za neke vrste poslikavo, da pa ta nima 
velike umetniške vrednosti. Pri tem gre 
samo za manjše popravke nepravilnostih na 
koži, poudarjanje  oči, lic in ustnic, tu se 
uporablja tudi manjše količine barv kot v 
gledališču. 
 
Vpraša jih, če vedo, zakaj se v gledališču 
uporablja močnejše barve v večjih količinah 
kot pri vsakodnevnem ličenju? 

 
 
 
 
 
 

 
Vpraša jih, če se jim je kakšna gledališka 
predstava posebno vtisnila v spomin zaradi 
poslikav obraza? 
 
Pove, da si osebno želi videti tradicionalno 
japonsko ali kitajsko predstavo, pokaže slike 
primerov poslikav teh igralcev in jim pove, 
da se te poslikave dela prostoročno, da 
imajo veliko umetniško vrednost, da se je za 
tako natančnost treba dolgo časa uriti, da 
njihove predstave predstavljajo pomemben 
del kulturne tradicije. 

 
Vpraša jih, kako mislijo, da to poslikavo 
naredijo, katero barvo najprej nanesejo, na 
kaj morajo paziti. 
 

 
 
Odgovorijo in povedo 
kje, kdaj. 

 
 

Odgovarjajo: pri 
filmu, v gledališču, 
mama in sestra se 
vsak dan »lepotičijo« 
v kopalnici, ipd. 

 
 
 

 
 
Odgovorijo, da zato, 
da se jih dobro vidi 
tudi v zadnjih vrstah, 
da so bolj 
izpostavljeni, da lažje 
razumemo karakter 
igralca, poslikava 
mora biti prilagojena  
osvetljavi, ipd. 
 
Odgovorijo katera, 
kje so jo videli. 
 
 
Poslušajo in 
sprašujejo, kar jih še 
dodatno zanima 

 
 
 
 
 
 
 

 
Odgovorijo, da 
najprej belo, nato pa 
še vse ostale. Paziti 
morajo na to, da se 
barve med seboj ne 
mešajo. 
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B)Napoved 
likovne 
naloge 
 
 
 
-  Likovna 
tehnika in 
naloga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kriteriji za 
ocenjevanje 

 
 
 

 
 
 

 
- Likovni 
motiv 
 
 
C)Likovno 
izražanje 

 
 

 
 
 
 

Pove, da bodo tudi oni nanašali belo 
podlago na obraz, nato barvo utrdili s 
pudrom v prahu, čez pa slikali isti motiv kot 
zadnjič. Na koncu bodo izdelke spet 
fotografirali. 
 
Pove, da bodo najprej naredili skice z 
barvicami na obraz na papirju, nato pa bodo 
začeli nanašati barve na obraz. Upoštevati 
bodo morali uporabo primarnih in 
nevtralnih barv ter asimetrično kompozicijo. 
Razdelili se bodo v dvojice, če bo ostal čas, 
se bodo zamenjali. 
 
Pove, da se morajo obleči v zaščitne majice, 
si pred poslikavo obraza nanesti kremo na 
obraz. Vsak bo dobil gobico za nanos bele 
barve, čopič za nanos pudra v prahu, nato pa 
še 2 čopiča za nanos ostalih barv. 
 
Pove, da jim bo na paleto razdelil barve. 
Paziti morajo, ker se te barve na obrazu ne 
bodo posušile. Če bodo nanašali eno barvo 
čez drugo, se bosta zmešali skupaj. 
 
Pred vsako fazo dela demonstrira nalogo na 
enem izmed učencev. 
 
Skupaj postavijo še kriterije: 
-enakomerno in kompaktno nanešena bela 
podlaga 
-izvirnost kompozicije iz osnovnih in 
nevtralnih barv 
-asimetrična razporeditev ploskev po obrazu 
-čimbolje izvršena tehnika (barve se morajo 
čim manj mešati med seboj). 

 
Napove motiv: Mondrianova slika. 

 
 
 

Med delom jih usmerja in jim individualno 
svetuje. Opozarja jih tudi na čas, ki ga imajo 
še na voljo. 

 
 
 
 
 

Vprašajo, če ne 
razumejo, kaj je 
njihova naloga. 

. 
 
 
Poslušajo in 
sprašujejo, če pride 
do nejasnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravijo se in 
začnejo z delom. 
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Zaključek: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ko zaključijo z delom, jih prosi za malo 
pozornosti. Z njimi se pogovori o občutkih 
in izkušnjah, ki so jih pridobili med 
poslikavo. Kaj jim je povzročalo težave? 
Skupaj ugotovijo, da so si med delom 
pridobivali izkušnje z obraznimi oblikami 
ter razmerji med deli obraza. 
 
 
Vpraša jih, kaj je glavna razlika med 
obrazom na papirju in med obrazom na 
katerega so slikali? 
 
 
 
 
 
Skupaj ovrednotijo poslikave. 
 
 
Pomaga jim pri čiščenju obrazov, učilnice in 
materialov. 

Sodelujejo v 
diskusiji. 
Odgovarjajo: 
Niso mogli potegniti 
ravne črte, niso mogli 
narediti točno takega 
pravokotnika kot na 
skici, ipd. 
 
Odgovorijo, da gre 
pri pravem obrazu za 
izbočene, reliefne 
dele, da gre za tretjo 
dimenzijo, ki je list in 
platno nimata. 
 
 
Sodelujejo pri 
diskusiji. 
 
Čistijo obraze, 
pospravljajo učilnico. 
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4.4 Primeri poslikav ob koncu druge učne ure 

Učenka je nalogo tehnično izredno dobro rešila. Belo 

podlago je enakomerno nanesla in jo utrdila s pudrom v 

prahu, tako da do mešanja barv ni prišlo. Motiv je dobro 

razviden, kompozicija pa asimetrična. Gre za edini 

primer, kjer sta se učenki zamenjali, saj 

sta se hoteli obe preizkusiti v tehniki. 

Pri prvem srečanju sta namreč manjkali. 

Glede na to, da sta imeli pol manj časa 

kot ostali, sta odlično izpeljali nalogo. 

 

Gre za primer poslikave, pri katerem je učenka po nanosu 

bele podlage najprej narisala črno mrežo, nato pa barvno 

zapolnjevala zamejene površine. Gre za odlično rešeno 

barvno kompozicijo, čeprav so liki razporejeni precej 

simetrično. Če bi pustila več površine 

v beli barvi, bi bila tudi skladnost z 

motivom večja. Tehnična izvedba je 

dobra, z mešanjem barv ni imela 

problemov. 

 

Ker je bil razred tudi tokrat v neparnem številu, se je 

učenka javila, da bi se zopet želela poslikati sama. Njen 

napredek je viden predvsem v tehniki. Belo barvo je zelo 

enakomerno nanesla in utrdila. Barve so se ji sicer še 

malo mešale med seboj, vendar je bila 

tokrat veliko bolj natančna. Naredila je 

zelo zanimivo kompozicijsko 

asimetrično razporeditev iz linij in 

likov.  
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Tehnika in kompozicija učenki nista povzročali nobenih 

težav. Izredno se je posvečala detajlom, kar da poslikavi 

veliko mero izvirnosti. Zanimivo, da je njena skica precej 

drugačna, kar pomeni, da jo je močno prilagodila obrazu. 

Obrazna poslikava je lahko čisto 

drugačna kot predhodna skica, če pri 

tem ne upoštevaš tretje dimenzije. Ko 

smo se na koncu pogovarjali o tem, je 

učenka to izpostavila kot problem, s 

katerim se je srečala med delom. 

4.5 Digitalni poseg v fotografije poslikav 

Pri  zadnji nalogi se mi je zdela izkušnja tretje dimenzije obraza izredno pomembna. 

Zato sem v računalniškem programu Adobe Photoshop  z nevtralnimi barvami na 

fotografijah nekaterih učencev iz prve skupine zapolnila dele obraza, ki so jih pri 

praktičnem delu pustili prazne, neposlikane. Pazila sem tudi na princip svetlobe in 

sence na obrazu, katerega poznavanje je pri maski izredno pomembno. Spodaj so 

fotografije, v katere sem digitalno posegla. Predstavljajo nekakšne skice, ki bi lahko 

služile kot izhodišče za nadaljnje delo. Naloga se mi zdi primerna za nadgradnjo pri 

spoznavanju trodimenzionalnosti ter principa svetlobe in sence pri obrazni poslikavi. 
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5  ZAKLJUČEK 

Človek je od nekdaj imel željo po spreminjanju svojega videza. To mu je uspevalo s 

pomočjo barvnih pigmentov, obraznih podlag, belilnih krem, tetoviranja, barv za lase, 

depilacijskih sredstev, obližev, lasnih podaljškov, lasulj, itd. Kozmetični pripomočki so 

v različnih zgodovinskih obdobjih pripomogli, da je lahko predrugačil svoj videz, ga 

prikril, z njim namerno vzbujal določene občutke in čustva pri drugih, želel navdušiti 

nasprotni spol, nad nekom prevladati, se z njegovo pomočjo klanjati bogovom, z njim 

beležiti osebne duhovne izkušnje, prevzemati magične moči upodobljenega, stremeti k 

popolnosti, si izboljševati samopodobo, izražati pripadnost družbi, ji želel ugajati, 

poudarjati socialni status, upoštevati trende določenega časa, itd.  

Maska na obrazu oživi s pomočjo človeka. Z njeno pomočjo nato igra določeno vlogo. 

»Lahko je močan medij, ki se ga uporablja v terapijah in pri soočanju s samim sabo. Na 

maske se pogosto gleda kot na del nas, ki uide izpod kontrole.« (Prosen, 2011, str. 50). 

Tako lahko deluje kot pripomoček, s katerim se sproščajo socialne in duševne stiske. Na 

ta način si lahko razlagamo primarno težnjo po takih in drugačnih prireditvah v maskah. 

V današnjem času pa imajo le-te večinoma namen obujanja tradicije in zabave. 

V gledališču in filmu so masko uporabljali kot medij med človekom in bogovi. Z njeno 

pomočjo so ponazarjali čustva in razpoloženja vlog. Z njo so si pomagali pri vživljanju 

v igrani karakter. V pomoč je bila gledalcem in njihovi interpretaciji. Dopolnjevala je 

tehnološki vidik pri snemanju filmov.  Zadoščevala težnji po atraktivnosti videnega. 

Ob vsem tem ne smemo pozabiti, da ima maska poleg vseh naštetih značilnosti tudi 

»funkcijo čutnega zadovoljstva, ki ga je oko deležno ob gledanju predstave, s tem je 

povečan dramatični učinek. Vsak detajl tvori pomemben del celote.« (Wilde, 2012).  

Gledališče in film sta s stališča maske tako zanimivi področji, ker se v njiju prepletajo 

vse njene funkcije, poleg tega pa so tehnični problemi, ki so se pojavljali skozi 

zgodovinski razvoj, doprinesli ličenju ogromno inovacij. Sprva so tehnike in produkte 

uporabljali le v profesionalnih okvirih, nato pa so se uveljavili tudi v osebni 

vsakodnevni rabi. 

Oblikovalci maske morajo izredno dobro poznati značilnosti zgodovinskih obdobij, da 

lahko iz njih izluščijo bistvene in jih interpretirano umestijo v kontekst igre. Pri 

ustvarjanju karakterjev za predstavo, večinoma ne stremijo k čistemu naturalizmu, kar 

bi pomenilo, da bi zgodovino posnemali do potankosti, ampak k realizmu – »zgoščena 
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stvarnost in podajanje tega, kaj pomeni stvarnost za nas.« (Rudolf, str. 42). Na odru in 

v kadrih je tako resnica vedno nekoliko prirejena, saj bi preveč natančnih informacij 

motilo tako igralce pri igri, kot gledalce pri dojemanju. 

Menim, da je poklic maskerja premalo cenjen, saj se večina  ljudi ne zaveda vsebine 

njegovega dela. Spregledajo, da je ličenje ena izmed likovnih disciplin. Masker porabi 

tudi ogromno časa za samo pripravo pred izvedbo, poleg tega pa med projektom nosi 

veliko odgovornost. Če povzamem, zapostavljen je likovni vidik njegovega dela, maske, 

saj med nami velja prepričanje, da gre pri tem le za »malo senčila na vekah in rdečila na 

ustih«. Tu velja omeniti tri pomembnejše tehnične principe, ki se uporabljajo v 

gledališču in v filmu, pa tudi pri vsakodnevnem profesionalnem ličenju, s katerimi sem 

se imela možnost srečati v zadnjem letu. S tehniko osvetljevanja in senčenja spreminjaš 

proporce obraza, lik postaraš ali pomladiš. Pri tem je izredno pomembno poznavanje 

telesne anatomije. S pomočjo te tehnike preoblikuješ obraz v želeno obliko in mu ob tem 

vračaš trodimenzionalnost, ki bi pod sojem močnih odrskih luči drugače izginila. Princip 

barvne teorije, pri kateri je pomembno poznavanje mešanja barv ter njenih karakteristik. 

Ustvarjene barvne lestvice pa je nato potrebno prilagajati vsakemu posamezniku. Tu je še 

princip tehnike specialnih efektov, pri katerem gre za dodajanje različnih materialov ali 

barv na igralca, z namenom dosege učinka kot so npr. madeži, odrgnine, rane, 

brazgotine, solze, pot, kri, prekrivanje obrvi, ipd. 

Ličila in kozmetična sredstva so lepotilno sredstvo, ki pa imajo v svojem bistvu globljo 

funkcijo, kot je mogoče razbrati iz poplave reklamnih oglasov v sodobnem 

potrošniškem času.  

Zdi se mi, da sem se pravilno odločila, ko sem učencem v šoli za praktično delo izbrala 

geometrični motiv povzet iz slikarstva. Nisem jim hotela vsiljevati lepotnih idealov, 

čeprav bi šlo pri delu za njihovo lastno interpretacijo. Pri dojemanju tega gre za tanko 

mejo in če nimaš namena tega posebno izpostavljati, se je po mojem mnenju pri 

poslikavi obraza v osnovnih šolah bolje odločiti za nevtralni motiv. 

Ob koncu nagovarjam vse profesorje likovne vzgoje, vodje likovnih delavnic in 

vsakega, ki ga tema pritegne, naj se brez zadržkov odločajo za izbiro likovne naloge 

poslikave obraza. Ob tem naj bodo odprti za različne možnosti povezovanj s področji, 

kot sta gledališče in film. Upam da vas bo moja pozitivna izkušnja opogumila in vas 

navdušila nad izvedbo. 
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