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POJDIMO V GALERIJO Pripravili Kristina Preininger in Silva Karim • Fotografija slike: Narodna galerija • Lik škrata Gala: Kostja Gatnik

Ivana Kobilca: 
Kofetarica, 1888,  
olje na platnu,  
slika je last gospoda 
Petra Hribarja, ki je 
ljubeznivo privolil,  
da je Kofetarica na 
ogled v Narodni galeriji 
v Ljubljani.

Stara ženica sedi na stolu in nas prijazno gleda. V levi 

roki drži krožniček, z desno pa dviga skodelico. Ker je 

Ivana Kobilca sliki dala naslov Kofetarica, vemo, da starka 

pije kavo. Morda pa je slikarka to hotela pokazati tudi  

z barvami. Poglej, koliko toplih, rjavih barv je na sliki!

BABICA, KI PIJE KAVO

Obiščite Narodno galerijo v Ljubljani in v njej poiščite slavne slike Ivane Kobilce. Skupni ogled zbirke v Narodni galeriji 
je lahko za otroka imenitna spodbuda za pripovedovanje zgodb in za lastno ustvarjanje. Več na www.cicido.si.

Dobro si oglej prelepo skodelico, iz katere ženica 

pije kavo. Na njej je naslikana rdeča vrtnica, ki jo 

obkroža nekaj zelenih listkov.

Tudi ti lahko izdelaš kavno skodelico. Naj bo 

narejena po tvoje, takšna, kot je tebi najbolj všeč.

1. Potrebuješ kepico naravne ali umetne gline. 
Če želiš, da bo skodelica bela, izberi belo glino*.

*Tudi sveža bela glina je sive barve, izdelek postane bel, potem 
ko ga žgemo na približno 1000 stopinjah C.

2. Kepico drži v dlani in jo s prsti druge roke 
oblikuj tako, da nastane skodelica. Na koncu  
z glineno kašo ali kar z vodo pritrdi ročaj.

Če je skodelica iz umetne gline, jo samo posušiš. 
Skodelico iz naravne gline je treba žgati v peči 
za keramiko.

3. Na koncu skodelico poslikaš z akrilnimi 
barvami ali celo s pravimi glazurami.

POSKUSI TUDI TI

1

2

Skodelice so naredili:  
Neža Bizjak (7 let),  
Aleksandra Docić (6 let),  
Veronika Mikuž (7 let),  
Ivana Rogelj (7 let),  
Maj Hrobat (6 let),  
Albina Kadrija (7 let).

po kavi 
diši!

Z aplikacijo Aurasma 
lahko pogledate še  
slike Ivane Kobilca: 
Poletje, 1889-1890; 
Avtoportret v belem,  
ok. 1910; Tihožitje  
s slivami, po 1900.


