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Oskar von Pistor, Otroka, 1909, olje na platnu, 43 x 34 cm. Zbirka UGM.  

Oskar von Pistor (1865–1928) je naslikal svoja otroka. Drug ob drugem stojita v 

notranjem prostoru gradu, v katerem sta živela še s sedmimi brati in sestrami ter 

starši. 

Obkroži predmete, ki jih najdeš v prostoru okoli bratca in sestrice.

VAZA      SVETILKA STOL        OMARA        KLOBUK         OKNO



Elsa Kasimir Oeltjen, Ležeča Ruth, 1922, barvna kreda na papirju, 31,3 x 44,8 cm. Zbirka UGM. 

Elsa Kasimir Oeltjen (1887 – 1944) je 

upodobila hčerko Ruth, ko udobno leži, 

si podpira glavo in gleda televizijo. Opa! 

Leta 1922 še ni bilo televizije. 



Slavko Tihec, Družina, ok. 1960, bron, 113 x 30,5 x 14 cm. Zbirka UGM. 

Kipar Slavko Tihec (1928 – 1993) je ustvaril podobo družine. Toda kakšna bitja vendar so to? 

Člani družine imajo telesa v oblikah, ki spominjajo na liste, glave pa so zelo majhne.  

Le kakšna bi bila zgodba o tej družini? Kje živi? Kaj počnejo njeni člani? 

Napiši ali nariši jo. Lahko nam jo pošlješ na naslov: info@ugm.si

mailto:info@ugm.si


Jurij Kalan, Babi Angelca, 2001, olje na lesu, 46 x 203 cm. Zbirka UGM.  

Slika Jurija Kalana (1961) predstavlja babico, vnučka in psa. Stojijo pred zelenim ozadjem, morda travnikom. Slikar 

je upodobil vsakdanji prizor z družinske fotografije. Babica je oblečena v predpasnik. Fant nosi preprosto majico. 

Morda se je tik pred fotografiranjem s svojim psom podil po travniku.



Zora Plešnar, Pred spanjem, 1976, črno bela fotografija, 26 x 39 cm. Zbirka UGM.  



Petra Varl, Družina Rijavec, 2000, mešana tehnika, 4 x (28,5 x 33,5cm). Zbirka UGM. 

Avtorica risbe Družina Rijavec je Petra Varl (1965). Njena risba je največkrat označena kot sproščena, preprosta ali poenostavljena. Z njo izraža 

igrive vsebine vsakdanjega življenja. Portreti članov družine Rijavec so nastale s šivanjem na tekstilno podlago. 



Naslikaj portret svoje babice, dedka, mame, očeta ali več družinskih članov. Upodobiš jih lahko v zunanjem ali v notranjem prostoru.

Potrebuješ: risalni list, vodene ali tempera barve, čopiče, lonček z vodo; lahko slikaš in rišeš tudi z barvicami ali voščenkami.

Fotografije izdelkov nam pošlji na naslov: info@ugm.si.

Likovni izdelki otrok s portreti družinskih članov in družin, 

ki obiskujejo sobotne ustvarjalnice UGM (5 – 10 let).

mailto:info@ugm.si


Slika Jurija Kalana Babi Angelca je trenutno na ogled na razstavi 

100+ Vrhunci iz Zbirke UGM vse do 12. 9. 2021. 



Raziskujte Zbirko UGM na spletu:  

www.ugm.si/zbirka/ ali  www.museums.si

Sledite nam lahko tudi na družabnih 

omrežjih Facebook in Instagram.

Naročite se na naš tedenski novičnik:

http://www.ugm.si/o-ugm/prijava-na-ugm-novicnik/

Naloge je pripravila muzejska  svetovalka Brigita 

Strnad. 

Avtor podobe Hude mravljice je Nenad Cizl.

Avtor nekaterih fotografij na učnem listu je Damjan 

Švarc.


