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PABLO PICASSO

• Špansko-francoski slikar, grafik in kipar.

• Rodil se je v obmorskem mestu v Malagi v 
Španiji 25. okrobra 1881.

• Oče ga je že zelo zgodaj učil slikanja.

• Že pri 8 letih je risal bolje od svojega 
učitelja.

• Pri 15 letih je imel že svoj prvi atelje 
(prostor za ustvarjanje).

• Ko je bil star 23, se je preselil v Pariz.



• S slikarstvom je zelo eksperimentiral. 

• Velikokrat je naslikal portret – osebo iz 
različnih kotov kar v eni sliki. 

• Temu – TEJ SMERI V SLIKARSTVU 
rečemo KUBIZEM.

• Jokajoča ženska je njegov najbolj znani 
portret – uporabil je špičaste, ostre 
oblike in robove, žive barve in debele 
črne črte, da predstavi njeno žalost in 
solze.

• Opaziš kako oči gledajo v eno smer, 
usta in nos pa so obrnjena v drugo? 

Portret jokajoče ženske



Še nekaj primerov njegovih portretov



KAJ 
POTREBUJEŠ?

• Risalni list (lahko ga tudi prepoloviš na A4),

• svinčnik,

• črn flomaster,

• barvice/voščenke/flomastri/vodene barve/tempere

• (kolaž),

• (škarje).



NAVODILA

• Za pomoč pri delu imaš narisanih nekaj oblik, ki jih seveda 
lahko uporabiš. 

• Lahko izbiraš sam, lahko pa si pomagaš s pomočjo kocke –
prvi met – število pik na kocki ti pove katero obliko obraza 
po vrsti navzdol uporabiš. Drugi met izbiro prvega očesa, 
tretji drugega očesa, četrti met izbira nosu in na koncu 
usta.  

• Na začetku ti bo najlažje, da rišeš s svinčnikom. Ko končaš 
z deli obraza, obrobi s črnim flomastrom. Na koncu 
pobarvaj. Lahko seveda kaj izrežeš iz kolaža in prilepiš. 



Oblike, ki jih 
lahko 
uporabiš in si 
z njimi 
pomagaš.



Najprej narediš
obliko obraza. 

Daš jo nato približno na polovico.



• linijo sredi obraza podaljšaš in 
malo pred polovico se ustaviš 
(izbereš nos ali vržeš kocko) in 
narišeš nos. Linijo povlečeš nato 
do konca dol.

Nos



• Izberi ali vrzi kocko za  prvo oko.

Prvo oko



Drugo oko.

• Drugo oko lahko narišeš ali izrežeš iz 
kolaža in prilepiš. 



• Izberi si in nariši usta.

Usta



Lasje

• Lase izrežeš iz kolaža in jih 
prilepiš. Lahko jih seveda tudi 
samo narišeš in pobarvaš. 



Barvanje in končan izdelek

• Na koncu obrobi vse s črnim 
flomastrom.

• Pobarvaj z različnimi, pisanimi 
barvami. 





Seveda pa lahko tudi 
eksperimentiraš in 
dodajaš stvari in 
narediš celoten 
izdelek kot kolaž. 


