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BARVA IN PROSTOR V OČEH NAJMLAJŠIH 

 

POVZETEK 

 

V diplomskem delu, Prostor in barva v očeh najmlajših, sem se osredotočila na likovno 

področje prostorskega oblikovanja, pri likovni vzgoji v 3. razredu OŠ.  Preko  likovnih nalog, 

ki so temeljile na delu slikarja in arhitekta Friedensreicha Hundertwasserja, sem želela 

dokazati, da je barva pomemben element, ki v povezavi s prostorskim oblikovanjem ustvarja 

zanimive in izvirne likovne izdelke. Predstavila sem simboliko barv ter se osredotočila na 

barvo kot medij, ki vpliva na otrokovo počutje. 

Namen diplomskega dela je tudi raziskati učenčevo ustvarjalnost ob uporabi ponujenega 

likovnega materiala in ugotoviti, ali slike Hundertwasserja pomagajo pri razumevanju pomena 

uporabe barve pri prostorskemu oblikovanju. 

Učenci so pridobili novo izkušnjo povezave prostora z barvo in ob poglobljenem delu 

spoznavali, kako uspešno ali neuspešno lahko sama barva spremeni, omehča ali razkroji 

celoten prostor. Njihovo občutenje in iznajdljivost pri uporabi materialov in barv sta jih vodila 

k pozitivni samopodobi in nastajanju zanimivih likovnih izdelkov, ki so rezultat celotnega 

projekta.  

 

KLJUČNE BESEDE:   

Friedensreich Hundertwasser, prostorsko oblikovanje, barva, likovni izdelek. 
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COLOUR AND SPACE THROUGH THE EYES OF THE YOUNGEST 

 

ABSTRACT 

 

In my diploma Color And Space Through The Eyes Of The Youngest I focused on the creative 

field of spatial design in art education in 3rd grade of primary school. Through artistic tasks 

that were based on works of an artist and architect Friedenreicha Hundertwasser, I wanted to 

show that colour is an important element which in relation to spatial design creates interesting 

and original art works. 

I presented symbolism of colours and focused on colour as a medium that affects the child's 

mood. 

Purpose of this study is also to investigate pupils' creativity using offered art materials and 

determine whether Hundertwasser's paintings help in understandng the importance of the use 

of colour in spatial design. 

Pupils have gained a new experience in connecting space with colour and by in-depth work 

got to know how successfully or not can colours be in changing, softening, dissolving the 

entire space. Their feelings and ingenuity in the use of materials and colours led them to 

positive self-image and the emergence of interesting art pieces, which are results of the whole 

project. 

 

KEY WORDS: 

Friedensreich Hundertwasser, spatial design, colour, art work. 
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1 UVOD 

 
Prostorsko oblikovanje je likovno področje, ki učence seznanja z osnovnimi pojmi 

arhitekture.  

Učitelj lahko zasnuje zanimivo in učencem privlačno likovno nalogo z likovnega področja 

prostorskega oblikovanja, ko sam dobro pozna lastnosti omenjenega likovnega področja. 

Diplomsko delo temelji na predstavitvi dela slikarja in arhitekta Friedensreicha 

Hundertwasserja, ki sem ga vpeljala v 3. razred. Glavna tema likovnih nalog je prostorsko 

oblikovanje in barve. Tako kot je Hundertwasser menil, da je barva zunanja podoba bogatosti 

in različnosti, sem z vsebino diplomskega dela želela dokazati,  kako barva nadgrajuje 

prostorsko oblikovanje in vpliva na likovne izdelke. Poleg tega pa je barva tudi medij, ki 

vpliva na naše mišljenje, čustvovanje in počutje. 

Zelo  pomembna je predvsem vloga učitelja, saj mora zasnovati dobro likovno nalogo, ki 

mora biti skladna z vsebinami učnega načrta, prilagojena razvojni stopnji učenca, hkrati pa 

mora vsakemu učencu omogočiti, da bo doumel likovne pojme in ob tem razvijal ročne 

spretnosti in emocije.   
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2 BARVE 

 

»Barve so življenje, kajti svet brez barv bi bil videti mrtev. Barve so praideje, so otrok 

prvotnebrezbarvne svetlobe in njene nasprotne skrajnosti, brezbarvne teme. Tako kot plamen 

ustvarja svetlobo, tako tudi svetloba ustvarja barve. Barve so otrok svetlobe, svetloba pa mati 

barv. Svetloba, ta prvobitni pojav sveta, nam v barvah razkriva duha in živahno dušo tega 

sveta« (Itten, 1999: 8). 

 

Barvni krog sestavljajo primarne in sekundarne barve. 

Primarne barve so modra, rumena in rdeča. 

Sekundarne barve so mešanice dvojice primarnih barv: 

iz rumene in rdeče nastane oranžna, iz modre in 

rumene nastane zelena, iz rdeče in modre 

nastane vijolična barva. 

Terciarne barve so mešanica dveh sekundarnih, gre 

za sivo-rjavkaste odtenke (Šuštaršič, 2004). 

                                                                                                Slika 1: Barvni krog 

                                                                                                              

»Dve pigmentni barvi, ki dasta nevtralno sivočrno barvo, če ju zmešamo med seboj, 

imenujemo komplementarni barvi. Komplementarni barvi sta nenavaden par. Nasprotni sta si, 

pa vendar druga drugo zahtevata: okrepita se do največje intenzivnosti, če sta ena poleg druge, 

zmešani skupaj pa se uničita do sive barve, kot voda in ogenj. Vsaka barva ima vedno samo 

eno komplementarno barvo. 

Vsak komplementarni par ima svoje posebnosti. Rumena in vijolična ne predstavljata le 

komplementarnega kontrasta, temveč hkrati tudi skrajno vrednost svetlo-temnega kontrasta. 

Redečeoranžna in modrozelena tvorita komplementarni par, hkrati pa predstavljata tudi 

skrajno stopnjo hladno-toplega kontrasta. Rdeča in zelena sta komplementarni in enako svetli, 

njuni svetlostni vrednosti sta enaki« (Itten, 1999: 49). 

Svetlostno stopnjo barve lahko spremenimo z dodajanjem svetlejše ali temnejše barve. Če 

dodajamo pestri barvi svetlejšo ali temnejšo nevtralno barvo, naj bi teoretično spremenili le 

svetlost, toda pri praktični izkušnji ugotovimo, da se z dodajanjem bele ali črne barve lahko 

spremeni tudi barvni odtenek (Šuštaršič, 2004). 
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Med tople barvne odtenke prištevamo tiste, ki imajo oranžno in rdečo kromatičnost, med 

hladne pa tiste, ki imajo zeleno ali modro kromatičnost (Butina, 2000).  

»Pri opisovanju prostora in telesnosti imajo topli odtenki iste likovne posledice kot svetli in 

hladni iste kot temni. Tople – in svetle – barve naše telo aktivirajo, zato so svetli in topli deli 

prostora ali teles za nas psihološko pomembnejši kot temni in hladni, ki naš organizem 

pasivizirajo. Psihološka posledica je, da občutimo svetlo in toplo obarvane dele kot večje in 

bližje in se nam navidezno primikajo, temno in hladno obarvani pa se nam zdijo manjši in se 

zato navidezno odmikajo« (Butina, 2000: 30).  

Ko se dve barvi ali več, ki jih primerjamo med seboj, močno razlikujejo, govorimo o barvnem 

kontrastu. Kontrast je sinonim za nasprotnost (Kovačič, 2004). 
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2.1 Barve v prostoru 

Barve sprožijo v človeku najrazličnejše odzive in prebudijo asociacije. Barve imajo že od 

nekdaj velik pomen za človeka.  

Hrovatinova (2003) pravi, da obarvanost vzbuja v opazovalcu določene občutke, med 

pomembnejšimi je gotovo temperatura. 

Barve, v katerih prevladujejo rdečkasti pigmenti, navadno izzovejo občutek toplote, medtem 

ko modra vzbuja hladnost. Ta psihološki efekt barv upoštevamo pri ustvarjanju toplega, 

veselega ali hladnega, svežega vzdušja v bivalnem okolju, pa tudi  pri oblikovanju uporabnih 

predmetov, pri gledaliških scenskih postavitvah, pri embalaži ipd.  

Efekt temperature lahko s pridom uporabimo tudi pri opremi prostorov na različnih 

geografskih področjih. Tako so na primer za mediteransko podnebje primerni hladni toni, v 

krajih s hladnim podnebjem pa se navadno navdušujejo nad toplimi toni naravnih materialov.  

Dokazano je, da ima človek, ki je v prostoru, obarvanem s hladnimi barvami, občutek, da je 

temperatura nižja, kot je dejansko. Zato ta učinek barv lahko upoštevamo tudi pri opremi 

prostorov z različno orientacijo glede na strani neba (Hrovatin, 2003: 317). 

Prav tako omenja, da  je dokazano, da predmeti, obarvani s hladnimi, svetlimi in nezasičenimi 

barvami, učinkujejo lažje, manj močno, dematerializirano. Isti predmeti v temnih, toplih, 

zasičenih barvah pa vzbujajo vtis teže, moči in kompaktnosti. Ta efekt še povečamo z 

ustrezno strukturo površine. Tako svetle, gladke, bleščeče površine, na katerih je odboj zelo 

močen, učinkujejo podobno kot ogledala; tu ni plastičnosti, ki bi ustvarjala sence, izgubi se 

homogenost, doživimo jih, kot da so brez teže. Nasprotno pa temne, zasičene, grobe, motne 

površine kljub najintenzivnejši osvetlitvi ne ustvarjajo refleksa niti ne sprejemajo odseva 

okoliških predmetov. Take površine oziroma predmeti učinkujejo izrazito težko (Hrovatin, 

2003: 317). 

Hrovatinova o čustvenem vplivu barv in asociacij pravi, da je asociacija najpogosteje osebna 

lastnost, dokazano pa je, da večina ljudi podobno reagira na posamezne barve. Pri asociaciji se 

navadno povezuje določena barva s podobo iz narave. Rdeča se običajno povezuje z barvo 

ognja, sonca, krvi, modra z barvo morja in neba.  
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Za primer navaja modro in rumeno barvo: modra barva daje občutek čistoče, hladu, 

hrepenenja in urejenosti. Je sinonim za sanjarjenje, pomirja in sprošča, zato je še posebej 

primerna za spalnice. Pod modro lučjo se upočasnita srčni utrip in dihanje, krvni tlak pa pade 

(kar je v nasprotju z rdečo, ki ne sprošča, ampak spodbuja k aktivnosti in agresivnosti, vpliva 

na hitrejše dihanje in bitje srca, dvigne krvni tlak in stimulira živčni sistem). Modra daje vtis 

brezkončnosti, zato je majhen prostor, v katerem prevladuje modra, videti večji, kot je v 

resnici.  

Rumena v nasprotju z modro ne daje vtisa globine. Prostori v rumeni barvi so videti, kot bi 

bili obsijani s soncem, delujejo optimistično in toplo. Če dodamo rumeni belo, deluje hladno 

in sveže, v kombinaciji s črno pa postane agresivna.  

Barve torej vplivajo na človekova čustva. Tako delujejo hladne barve s področja modrih in 

modro zelenih tonov umirjeno, kolikor bolj pa je barva hladna in temna, toliko bolj je njen 

učinek depresiven. V nasprotju s tem so tople barve vesele in spodbudne, čim bolj pa se 

bližajo rdeči, povzročajo zmedenost in provokacijo. Nepremišljena uporaba barv zato lahko 

povzroči napetost in utrujenost, medtem ko prava izbira obogati okolje, zmanjša občutek 

dolgočasja, ima pozitiven vpliv na razpoloženje in počutje ljudi (Hrovatin, 2003: 317). 
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2.2 Simbolika barv    

Čeprav imajo barve v različnih kulturah različne pomene, je mogoče najti neke skupne točke. 

Mnoga poučevanja delovanja barve kažejo, da barve pri človeku izzovejo določene reakcije. 

Vplivajo tako na organizem kot na njegovo psihično stanje, delujejo podzavestno in vplivajo 

na naše počutje in razpoloženje. Vsaka barva ima določen mentalni in emocionalni učinek. 

Bela  

Bela barva je nosilka vseh pozitivnih pomenskih implikacij in lahko kot taka obstaja le s 

svojim nasprotjem, tj. črno barvo. 

Bela je simbol vere in božanskosti. Simbolizira popolnost, dobroto, pozitivnost in celo 

idealnost. Zato se pogosto uporablja kot simbol večnosti in absolutnosti. Bela se povezuje z 

idejo o reinkarnaciji, zato naj bi smrt ne pomenila dokončnega slovesa. Pojmujemo jo kot 

vseobsegajočo barvo v kateri se srečujeta življenje in smrt. Simbolizira resnico, 

enopomenskost, nevtralnost, poštenost, točnost, znanost, pamet in koncentracijo. Bela je 

simbol skrajne čistoče in neomadeževanosti, saj se na beli podlagi pozna vsak madež. Bela 

simbolizira tudi lahkotnost, nežnost in milino. Bela je najsvetlejša med vsemi barvami. Bel je 

tudi sneg, zato belo barvo pogosto povezujemo s hladom. Toda hlad še pogosteje simbolizira 

belo modra barva-barva ledu, ki največkrat pomeni globoko zamrznitev, jasnost, čistost, delno 

prosojnost in spiritualizacijo. Pogosto simbolizira še svežino, čustveno hladnost in 

ponos (Kovačev, 1997). 

Črna 

Črna barva asociira noč in temo s skrivnostjo. Povezujemo jo predvsem z negativnimi 

lastnostmi. Simbolizira konec, zaključek nekega ciklusa, smrt in praznino, zato je tudi barva 

žalosti in žalovanja. V krščanstvu črna barva simbolizira smrt in žalovanje. Pomeni odsotnost 

svetlobe, zato simbolizira noč, temo, smrt in somrak (Trstenjak, 1996). 

Rumena 

Trstenjak (1996) rumeno barvo asociira s soncem, svetlobo. Tako nam simbolizira svetlobo, 

vedrino in optimizem (Trstenjak, 1996).  

Skupaj z oranžno in rdečo ponazarja veselje, srečo in zadovoljstvo. Pomembna lastnost 

rumene barve je njena komunikativnost. Zaradi njene tradicije jo še danes uporabljamo za 

barvanje poštnih vozil, nabiralnikov. Simbolizira lahko tudi naivnost. Skupaj z rdečo in 

oranžno spada rumena med barve aktivnosti in energije, kot barva svetlobe pa simbolizira tudi 
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razsvetljenje. Rumena velja tudi za barvo zrelosti. Z njo so poudarjali predvsem čutno 

ljubezen. Je tudi barva zavisti, jeze, ljubosumnosti, skoposti. Čista rumena barva je simbol 

razsvetljenstva. 

Živo rumena barva je topla in močna barva. Simbolizira toploto sonca, veselje, srečo. Deluje 

pikantno in izraža sproščenost ter širjenje (Kovačev, 1997). 

Rdeča 

Psihološko- simbolične učinke rdeče barve določa njena fizična povezanost z dvema 

temeljnima življenjskima substancama: ognjem in krvjo. Kri in ogenj imata namreč v vseh 

kulturah izreden pomen in bogato simboliko. 

1. Simbolična zveza rdeče barve s krvjo 

Kri je glavna telesna tekočina, ki omogoča življenje. Izguba krvi vodi v smrt, česar so se 

zavedali že v daljni preteklosti. Kri omogoča temeljna spoznanja o človeški telesnost. Kri naj 

bi kot življenjska tekočina krepila organizem in pripomogla k njegovi odpornosti. V ta namen 

so jo uporabljali pri rojstvu, poroki in smrti ter v bolezni in nevarnosti. Rdeča simbolizira 

animalično, živalsko naravo in velja za dominantno barvo vseh pozitivnih življenjskih občutij. 

Rdeča lahko poleg ljubezni simbolizira tudi sovraštvo. Z njo tako večkrat ponazarjamo  

pozitivne in negativne strasti, impulzivnost, vznemirjenje in bes. Pozitivna čustva (npr. 

ljubezen) lahko poleg rdeče simbolizira še rožnata. Barva krvi je hkrati tudi barva vojne in 

njenega boga Marsa (Aresa). Rdeča je tudi barva pravice. V preteklosti so namreč prali kri s 

krvjo, rdeče zastavice v srednjeveških mestih so naznanjale sojenje, plemiči so z rdečim 

črnilom podpisovali smrtne obsodbe. 

2. Simbolična zveza rdeče barve z ognjem 

Za pomensko strukturo rdeče barve je pomembna tudi njena asociacija z ognjem. Ogenj 

odganja hlad in mračne sile teme, hkrati pa še očiščuje in uničuje, kajti njegovi silni moči se 

ni mogoče upirati. Ogenj je lahko simbol božanskosti, ali celo bog sam. V krajih, kjer lahko 

sonce in vročina včasih celo ogrozita življenje, doživljajo ognjenost rdeče barve kot posebno 

nasilje.Tam velja rdeča za demonično barvo. Zaradi asociacije z ognjem pojmujemo rdečo, 

oranžno in rumeno barvo kot barve vročine, toplote, poželenja, sle in hrepenenja (Kovačev, 

1997). 

Modra 

Modra barva je barva miru in harmonije, zato deluje izredno sproščujoče. Je barva zrelosti, 

razumskosti, visokih vrednot, natančnosti in sposobnosti. 
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Modra simbolizira najvišje vrednote. Je atribut ženskosti, v sodobni simboliki pa velja modra 

za pretežno »moško« barvo. Zato simbolizira tudi nekaj t.i. moških kvalitet: možatost, pogum, 

sposobnost, športnost, samostojnost in koncentracijo. Je tudi simbol kreposti, modrosti in 

duha, asociiramo pa jo tudi z znanostjo, točnostjo in natančnostjo. Modro povezujemo z 

daljavo in neskončnostjo, prosojna modrina pa simbolizira velikost (optično povečuje 

predmete). Oddaljenost pogosto povezujemo s hrepenenjem, zato se modra v romantiki 

večkrat pojavlja kot njegov simbol. Večno hrepenenje po nečem nedosegljivem je sila 

podobno zvestobi dosegljivemu. Poleg tega modra barva simbolizira še zanesljivost in 

zaupanje. Kot barva daljnih dimenzij je modra simbol hladnosti, brezčutnosti, ponosa in 

trdote. 

Temno modra izraža globino in polnost. Ponazarja trajne vrednote, tradicijo, enotnost in 

doseganje najvišjih idealov. Simbolizira družbene vezi. Izbira modre barve lahko izraža 

potrebo po čustvenem miru, harmoniji, zadovoljstvu, počitku, sprostitvi in okrevanju, lahko 

pa že pomeni duhovno pomirjenost, zadovoljstvo, spokojnost in željo po etičnem ali 

intelektualnem delovanju (Kovačev, 1997). 

Zelena 

Zelena je predvsem barva vegetacije, zato se večina njenih pomenov navezuje na naravo. 

Zelena simbolizira svežino, vlažnost in hlad. Povezujemo jo tudi s počitkom, saj je njen vpliv 

na telo pomirjevalen. Simbolizira še resnico, vero, zaupanje, prerojenje in mir. Ta simbolika 

vpliva tudi na človekovo občutje, ko se znajde v objemu zelene barve (Trstenjak, 1996). 

Vijolična 

Vijolična barva je sorodna z modro in je še bolj pomirjevalna. Vpliva na srce in pljuča ter 

dviguje odpornost organizma. Njen karakter je otožen, vzvišen, odmaknjen (Terstenjak, 

1996). 

Je tudi barva domišljije, izraža ekstravagantnost in neomejenost. Pričara lahko razkošje in 

skrivnostno vzdušje, vendar jo je potrebno jemati s pravo mero. Izraža veličino in 

pomembnost, a tudi posebnost in izobčenost. Ker je mešanica modre in rdeče, je tudi barva 

mešanih občutkov (Kovačev, 1997).  

Oranžna 

Oranžna je bleščeča in goreča barva. Simbolizira veselje, zrelost in rast, njene objektivne 

asociacije pa so sonce, ogenj in sadje (pomaranče) (Terstenjak 1996). 
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Med njene pozitivne lastnosti spadajo zadovoljstvo, veselje in družabnost. Oranžna barva je 

komplementarna modri, ki simbolizira duhovnost, preudarnost in tišino, zato implicira njene 

nasprotne lastnosti. Kot izrazito živahno in življenjsko barvo so oranžno pojmovali že v 

antiki, saj je tudi Dioniz (rimski Bakhus) - bog vina, plodnosti in omame-nosil oranžno rdeča 

oblačila (Kovačev, 1997). 
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3 ŽIVLJENJE HUNDERTWASSERJA 

 
Friedensreich Hundertwasser (arhitekt, slikar, aktivist, filozof in ekolog) 

Umetnik Friedensreich Stowasser se je rodil 15. decembra leta 1928 na Dunaju kot Friedrich 

Stowasser. Njegov oče je umrl leto dni po njegovem rojstvu. Že v osnovni šoli so ugotovili, 

da ima nenavaden občutek za barve in oblike. 

Po drugi svetovni vojni je bil tri mesece na akademiji za likovno umetnost in se kasneje 

odločil za neformalno izobraževanje ter zapustil akademijo. Začel je intenzivno potovati in 

razvijati svoj slog. Leta 1994 si je spremenil priimek v Hundertwasser. V tem času je začel 

svoja dela podpisovati s Hundertwasser namesto Stowasser. 

Njegovo privzeto ime izhaja iz prevoda števila »sto« v nemščino. Njegovo lastno ime 

Friedensreich ima dvojni pomen, kot zemeljski mir (ang.peaceland) ali mir oz. mirnost (ang. 

peacerich). Imenoval se je tudi z drugimi imeni, kot so Regentag in Dunkelbunt, prevedeno 

kot deževni dan (ang. rainy day) in temno mavrični (ang. darkly multicoloured).  

Njegovo ime Friedensreich Hundertwasser pomeni »mirno kraljestvo sto voda«. Glede na to, 

da je bil sovražnik ravne črte mu priimek odlično pristaja, saj voda ponazarja gibanje in se tudi že 

od nekdaj ponazarja z valovito črto (Internetni vir 1).  

Weiland Schmied je v svoji knjigi zapisal, da je bil Hundertwasser popoln individualist, s 

katerim ni bilo lahko komunicirati. Vedno je bil izgubljen nekje v mislih, projektih, 

pripovedoval je z navdušenjem. Že na prvi pogled je bil nekaj posebnega. Nosil je barvne 

kape, črtaste jakne, ravne hlače, barvaste nogavice, lesene cokle itd. Oblačila so bila 

pravzaprav njegov manifest. Živel je v sožitju z naravo in organsko, če se je le dalo, po drugi 

strani pa je koval arhitekturne projekte v Evropi. Zelo rad je potoval. Resnično doma se je 

počutil tam, kjer so bila drevesa, in če jih ni bilo, si jih je naslikal. Bil je mnenja, da je vse, kar 

potrebuje, domišljija (Schmied, 2005: 8). 
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Slika 2: Friedensreich Hundertwasser 

Leta 1953 je po kratkem dekorativno-abstraktnem obdobju naslikal prvo spiralo-motiv, ki ga 

je spremljal vse življenje. Udeleževal se je razstav doma in tudi v Parizu. Pisal je o 

transavtomatizmu in manifeste proti racionalizmu v arhitekturi. Leta 1961 je obiskal Japonsko 

in dobil Mainichijevo nagrado na šesti internacionalni razstavi v Tokiu. Leto kasneje se je 

poročil z Yuko Ikewada (veza je trajala štiri leta) in živel v Benetkah, kjer je na Beneškem 

bienalu postavil zelo uspešno retrospektivno razstavo. Ob potujoči razstavi leta 1964, ki jo je 

organiziral Wieland Schmied, je izdal prvi katalog.  

Leta 1966 je Ferry Radax posnel Hundertwasserjev prvi dokumentarec. Hundertwasser je 

veliko potoval, razstavljal in predstavljal svoje manifeste. Leta 1972 je svojo predelano leseno 

barko, na kateri je preživel veliko časa, preimenoval v Regentag – Deževni dan. V istem letu 

mu je umrla mama, na katero je bil zelo navezan. Začel je izdajati japonske lesoreze in jih 

razstavljati v Avstraliji in domači Albertini.                             

Leta 1975 je v Parizu začel z veliko potujočo razstavo in do leta 1983 

razstavljal v 27 državah in 40 muzejih po svetu. Za Avstrijo in kasneje 

tudi za številne druge države je oblikoval znamke. Veliko je 

prepotoval s svojo ladjo, tudi čez Atlantik in Pacifik. Živel in ustvarjal 

je torej na potovanjih po svetu. Za Srednji vzhod je oblikoval zastavo 

miru in objavil mirovni manifest (Rihtaršič, 2010: 37)                                                

       Slika 3: Hundertwasserjeve znamke 
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Domovanje si je ustvaril na Novi Zelandiji, v Avstriji, na Tahitiju, v Normandiji in v 

Benetkah. Leta 1980 je predstavil prve arhitekturne modele, v svojih govorih se je zavzemal 

za ekologijo, bil je proti nuklearni energiji in za povezavo med arhitekturo in naravo v 

dobrobit narave in človeka. Leto kasneje je dobil državno avstrijsko priznanje za svoje 

dosežke v umetnosti. Imenovali so ga za direktorja slikarske šole Akademije za likovno 

umetnost na Dunaju.  

Večna borba za varstvo narave prežema njegovo celotno umetnost. Leta 1985 je začel 

sodelovati z arhitektom Petrom Pelikanom na njegovem najbolj znanem objektu: 

Hundertwasserjevi hiši na Dunaju. Ustvarjal je grafike, prirejal predavanja in ustvarjal 

arhitekturo v harmoniji z naravo.  

Friedensreich Hundertwasser je umrl 19. februarja leta 2000. Zgodilo se je na ladji Queen 

Elizabeth 2, ko je potoval proti Evropi. Pokopan je bil na Novi Zelandiji v bližini morja pod 

tulipanovcem, združen z naravo in zemljo še po smrti (Rand, 2003).  
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3.1 Umetniški slog in področja ustvarjanja 

Hundertwasser je svojo originalno in trmasto, uporno umetniško vizijo izražal  

s slikami, z zagovarjanjem varstva narave, filozofijo, oblikovanjem fasad, poštnimi 

znamkami, zastavami in oblekami. 

Njegova dela vsebujejo svetle barve, organske 

oblike, uskladitev človeka in narave, krepko 

individualnost in zavrnitvev ravnih linij in črt. 

Hundertwasser ostaja originalen (lat. sui generis), 

njegov slog ostaja edinstven in se ga ne da 

primerjati. Le njegova arhitekturna dela se lahko 

primerjajo z arhitektom Antonijem Gaudijem 

(1852–1926). Navdih je črpal tudi iz umetnosti 

slikarja Egona Schieleja (1890–1918) in Gustava 

Klimta (1862–1918).  

Vsem tem umetnikom je skupno, da so verjeli v 

živahno, dinamično linijo. 

Hundertwasserja so očarale spirale, ravne linije je           

imenoval hudičevo orodje (ang. the devil's tools). 

Njegovo teorijo umetnosti je poimenoval  

                                                                 transavtomatizem
1
 (Internetni vir 2). 

Hundertwasser je s svojimi slikami izražal svoje razmišljanje. Menil je, da je barva zunanja 

podoba bogatosti in različnosti. Njegove pesniške slike in psihološke dimenzije slikarstva so 

narekovale podobe, v katerih bi on sam lahko živel. Imele so dušo. Določena slika nas lahko 

spomni na vonj, melodijo, trenutek iz življenja, na ljudi, krajine itd.  

Vitalni del njegovega slikarstva so barve. Vsaka njegova slika ima neponovljive barvne tone. 

Pojavljata se predvsem dva prevladujoča motiva: rastlinske, dekorativne oblike in oblike 

arhitekturnih elementov. Ta dva motiva pa se ponavadi prepletata. Tako je rastlinje postalo del 

arhitekture.  

Slikal je z akvarelom, lanenim oljem, tempero, milom za perilo, živalskim lepilom, medenimi 

barvami, zlatim prahom, folijo, mletimi kamni, zemljo oz. z vsem, kar mu je prišlo pod roke.  

                                    
1 To je vrsta surrealizma, ki se osredotoča na opazovalčevo domišljijo raje kot na objektivno interpretacijo. 

Različni ljudje na enakem umetniškem delu vidijo različne motive. 

Slika 4: Friedrich Hundertwasser 
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Iz njegovih slik veje veselje, otroški nedolžni svet, prežema jih harmonija barv. Čuti se želja 

po odkrivanju. Ljubil je vse, kar je bilo nepopolno, neponovljivo in neravno (Rand, 2003).   

V manifestu proti racionalizmu v arhitekturi je dejal: »Danes živimo v zmešnjavi ravnih linij, 

v džungli ravnih linij. Če ne verjamete, se potrudite prešteti vse ravne linije, ki vas obkrožajo. 

Potem boste razumeli, saj nikoli ne boste nehali šteti.« (Schmied, 2005: 95, 96). 

Pisal je provokativne govore, ki ga na nek način povezujejo s konceptualno umetnostjo. Že 

pred stvaritvijo je koncept nastal v njegovi glavi. V tem konceptu se zdi smiseln njegov 

stavek: »Rad bi rekel, da so črte, ki jih rišem z mojim kolesom skozi to veliko mesto, 

neobičajne … te črte so lepše in genialnejše ter bolj pristne od tistih, ki jih lahko narišem na 

papir« (Schmied, 2005: 95, 96). 

Vodil ga je otroški pogled na svet. Otroške slike pri njegovem slikarstvu igrajo poglavitno 

vlogo. Otroci zelo dobro razvijejo risanje, še preden se naučijo dobro pisati. Hundertwasser si 

je svet predstavljal in ga bral skozi vizualne podobe. 

Bil je mnenja, da si ne moremo več izmišljati oblik in interpretirati dogodkov okrog nas v nas 

samih, ne živimo več po svojih sposobnostih, saj smo izgubili resničnost v nas samih, tisto, ki 

še živi v otrocih. Inovativnost smo uničili z izobraževalnim sistemom (Schmied, 2005).  

Forme narave so videti nepravilne, vendar pa so zgrajene po skrivnem organskem konceptu. 

Človek take harmonije ne more doseči s kopiranjem in imitiranjem, pač pa lahko dela le 

vzporednice počasnega dozorevanja in rasti. Sam je v svoje slike vnašal presežke narave, 

spoznanja in odgovore. Dodajal je delčke neskončnosti in vesolja. Bil je mnenja, da je dobra 

slika kot roža, kot drevo. Morala bi izražati naravo. Vedno je primerjal slike z drevesi. 

Njegova dela še danes žanjejo veliko kritike, predvsem zaradi koncepta lepote, ki pa je postal 

nekakšna tabu tema. Njegove slike se ne skladajo z večino umetnikov 20. stoletja, ki imajo po 

večini podton tragedije in so nekakšno zrcalo družbe. Hundertwasserjeve slike so zrcalo 

narave. Ni slikal realnosti, pač pa realnost zdravil s slikami. Leta 1970 je zapisal: »Ljudje niso 

pripravljeni, da bi videli nekaj lepega. Če prikažeš raj pred revolucijo, si tretiran kot 

izdajalec, ki namesto kritike in razdora ves čas želi zgraditi in pokazati pot do sveta, za 

katerega on misli, da bi bil boljši. Če se odrečemo cilju, da bi ustvarili lepši svet, je to predaja 

in smo že izgubili« (Schmied, 2005: 104). 
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Lepotne ovire so po njegovem nekontrolirane nepravilnosti, ki jih potrebujemo, da prelomijo 

našo rast in napredovanje. Tako nekako lepota človeka zavaruje. Po njegovem mišljenju je 

najmočnejša lepotna ovira drevo, ki je poosebljenje narave (Rihtaršič 2010: 49). 
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4 HUNDERTWASSERJEVA DELA 

4.1 Barve in Hundertwasser 

Hundertwasser je pri svojih slikah uporabljal vodene barve, tehniko gvaša.  

»Gvaš je slikarska tehnika z barvami, ki se jih meša z vodo in se zlahka zlivajo druga v drugo, 

zato sodi med tekoče slikarske tehnike. Njeno ime izhaja iz francoskega imena za to tehniko: 

gouache, ki pomeni slikanje z vodnimi barvami. Gvaš je bolj krijoča od akvarelne tehnike, saj 

se lahko uporablja belo barvo in se dobi tudi neprosojne nanose. Gvaš je zelo stara slikarska 

tehnika« (Šuštaršič, 2004: 60). 

Tako je z mešanjem pigmentov, ki jih je nanašal po občutku, direktno iz tube, intenzivnih in 

močnih barv, komplementarnih kontrastov ustvarjal originalne slike. Vsaka njegova slika ima 

neponovljiv barvni ton. Rad je uporabljal zlate in srebrne lističe za posamezne elemente 

(Rand, 2003). 

»Tako kot črno-belo predstavlja najmočnejši svetlo-temni kontrast, tako dajo rumena, rdeča in 

modra najmočnejši kontrast barve k barvi. Sestavljajo ga najmanj tri barve, ki so med seboj 

jasno razmejene. Vedno učinkuje barvito, glasno, močno in odločno« (Itten,1999: 33). 

Iz njegovih slik veje harmonija kontrastnih barv.  

Pojavljajo se predvsem trije prevladujoči motivi: rastlinske, dekorativne oblike, figuralika in 

oblike arhitekturnih elementov. Ti pa se ponavadi prepletajo. Tako je rastlinje postalo del 

arhitekture.  

Slikal je z akvarelom, lanenim oljem, tempero, milom za perilo, živalskim lepilom, medenimi 

barvami, zlatim prahom, folijo, mletimi kamni, zemljo oz. z vsem, kar mu je prišlo pod roke 

(Rand, 2003). 

Je izredno tipičen slikar, ki je uporabljal nasproti ležeče barve – kontrastne barve. 

Posegal je po kontrastih rdeče-modre, rumene-vijolične, rdeče-zelene. Te močne kontraste je 

potem harmoniziral  in ublažil z motivom šahovnice, obvezen kontrast pri njem pa je bil  

bela-črna. 

V njegovih slikah opazimo čiste, močne odtenke primarnih in sekundarnih barv. Ni dodajal 

bele, tako pri njem ne moremo zaslediti mareličnih odtenkov ali drugih odtenkov pastelnih 

barv. 

Iz barvnega kroga je torej uporabljal primarne barve - rumeno, rdečo, modro - in sekundarne 

barve - zeleno, vijolično, oranžno. Bela in črna barva sta nevtralizirali te močne kontraste. 
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Od začetka je Hundertwasser asimiliral vse elemente svojih slik, ki jih je vzel iz tradicije in jih 

vključil v svoje pesniško vesolje.  Ta pesniška – ali psihološka – dimenzija slike mu je bila 

najpomembnejša: možnost, najti svet v svoji sliki, primeren za bivanje, biti zmožen živeti v 

lastni sliki.  

To je razlog, da so v Hundertwasserjevih slikah »animirane« ne le individualne oblike in zakaj 

je uporabljal predvsem spiralo, ki je od leta 1953 postala prevladujoč motiv; spirala nastane z 

nepravilno in rastočo linijo, katere gibanje je mogoče brati v dveh smereh, navzven in 

navznoter, ki prevzame in vključuje svet in hkrati varuje sebe. Velik del učinka 

Hundertwasserjevih umetnin ustvarjajo barve. Hundertwasser jih je uporabljal instinktivno, 

brez da bi jih povezoval z določenimi simboli. Raje je imel intenzivne, sevajoče barve. Rad je 

uporabljal komplementarne barve eno zraven druge, da je na primer poudaril dvojno gibanje 

spirale. Poleg tega je rad posegal po zlati in srebrni, ki ju je prilepil na sliko v tanki foliji. 

Kot sem že omenila sta vsebino Hundertwasserjevih slik zaznamovali dve veliki skupini 

motivov, eno je svet oblik, ki predstavlja analogije, ki peljejo k rastlinski rasti in živalski 

naravi, drugi svet oblik pa so arhitekturni simboli; hiše, okna, rešetke, ograje, vrata ... Ta dva 

spektra motivov sta neločljivo povezana med seboj.  Če se zdijo rastlinske forme statične,  se 

včasih zdijo trdne arhitekturne zgradbe, kot da bi organsko rasle, in dajo občutek, da jih je 

naredila narava. Hiše se pogosto pojavljajo na hribih, ograja se zdi, da raste kot trava. Stolpiči 

čebulnih oblik so osupljiv prikaz, ki intimno povezujejo obe sferi (Schmied, 1999). 
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Pri sliki opazimo preplet rastlinskih, 

dekorativnih oblik in oblik arhitekturnih 

elementov. Neravne linije, celice, spirale so 

obarvane z domišljijo. Dajejo občutek 

dinamičnosti. Uporaba čistih pigmentov sliko 

naredi živo, polno energije. Uporabljeni sta 

tudi rdeča in zelena barva, ki sta 

komplementarni, enako svetli, enaki pa sta tudi 

njuni svetlostni vrednostni.  

Opazimo motive, ki so bili Hundertwasserjeve 

stalnice, vpeljane v njegove slike. To so 

ograje, drevesa, okna, rešetke ... pravzaprav na 

domišljijskem portretu. 

Aktivne linije in veliko število črt  s 

poudarjenimi smermi gibanja s svojo gostoto ustvarjajo občutek gibanja. S stopnjevanjem 

velikosti in razdalj med črtami pa ustvarjajo videz globine prostora, dinamiko. Slika zaživi. 

Opazimo tudi globinsko perspektivo.   

 

Slika deluje unikatno, organsko, je polna 

domišljijskih detajlov. Hundertwasser je 

izbiral komplementarne barve; zeleno in 

rdečo, rumeno in modro. Uporabljal je 

spirale, ki sliki pričarajo nek ritem, 

dinamiko. So neredne in pogosto rastoče 

linije, katerih gibanje je mogoče brati v dveh 

smereh-kot aktivno ali pasivno. Sliko je na 

spodnjem del uravnovesil in prizemljil s    

šahovnico.  

 

Slika 5: Friedensreich Hundertwasser, Rast 

kaplje v dragem vrtu, 1975 

Slika 6: Friedrich Hundertwasser, Rast 

kaplje v cvetličnem lončku, 1975 

http://www.allposters.com/-st/Friedensreich-Hundertwasser-Posters_c57702_.htm
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Hundertwasser se je močno zavzemal za sožitje 

z naravo. Zavedal se je, da je njegovo 

vegetativno slikarstvo drugačno in je želel svoj 

pogled na svet in razmišljanje sporočati preko 

svojih del ter poudarjati pomembnost narave. 

Prevladujoči motiv na sliki so drevesa in 

zelenice. Uporabil je njegove primarne barve: 

rdečo, modro in rumeno. Uporabil je veliko 

količino sekundarne, zelene barve. Opazimo 

simetralo. Kljub vsem neravnim linijam slika 

deluje harmonično, skladno, urejena v eko 

celoto. Slika je naslikana v ptičji perspektivi, 

daje nam občutek letenja. 

 

 

 

Na slikarstvo Hundertwasserja so v veliki večini vplivale barve. Te je uporabljal nagonsko in 

jih povezoval z določeno simboliko. Na sliki opazimo hiše, stolpičaste strehe in preplet 

neravnih črt, linij, ki vzporedno nakazujejo smer in ustvarjajo obliko obraza. Izbiral je 

intenzivne barve, ki žarijo. Zopet opazimo komplementarne barve, linije, ki se prepletajo, 

skrivnostne obraze, zasanjane hiše ...Vse to, kar je del nas, našega vsakdana, prepletajoče z 

izjemno in brezmejno fantazijo. 

Slika 7: Friedrich Hundertwasser, 

Zeleno mesto, 1978 

Slika 8: Friedrich Hundertwasser, 

Dežela Irine čez balkan, 1969 
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Hundertwasser je pri tej sliki uporabil močne, čiste odtenke rumene, rdeče, modre in zelene 

barve. Slika deluje harmonično. Za skladnost barv je upošteval tudi količinske odnose barv in 

njihovo razporeditev. Tako je veliki količini rumene barve dodal modro barvo, ki harmonizira 

celotno sliko. Slika je zelo simbolična. Hiša, obarvana z (njegovo) rdečo barvo, nakazuje na 

trpljenje, kri, rumena barva drugih dveh hiš pa predstavlja neko upanje. 

Večje število enot (solz in hiš) v likovnem delu ustvari učinek ritmične razgibanosti. Opazimo 

perspektivo. Hiše so v primerjavi z dežnimi kapljami velike. Lahko primerjamo velike 

elemente z majhnimi. Smer, ki je navpična, daje občutek statičnosti hiš, rumena barva pa 

vpliva na likovno težo in daje občutek velikosti in pomembnosti. 

Sliko je zaznamoval z motivi hiš, oken, z dežnimi kapljami in stolpiči čebulnih oblik. 

Naslikan obraz daje sliki veliko težo, kljub temu da je naslikan v malem oknu hiše.  

 

 

Slika 9: Friedrich Hundertwasser, 

Boleče je čakati z ljubeznijo, če je ljubezen drugje, Lengmoos, 1971 
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Spirala je simbol življenja in smrti  

Spirala je starodavni simbol boginje, ženske moči in njene plodnosti. Predstavlja neprestano 

spremembo in evolucijo vesolja. Uporabljali so jo že Egipčani (Internetni vir 3). 

Hundertwasser je simbol spirale nadgradil in ji nadel pomen vira življenja in neskončnosti.  

Njegova tema je bila odkritje počasnosti, ki jo je prikazal v spirali – organsko rastočem 

labirintu. Spirala je njegov najpomembnejši motiv v slikarstvu. Skupaj z njo so upodobljeni 

stilizirani, poenostavljeni motivi in oblike. Spirala je metafora rasti, ki povezuje naravo in 

arhitekturo. Raste navznoter in navzven, je manifestacija gibanja in ni nikoli geometrična ali 

natančna. R azdeljena na dva dela oz. dve gibanji – proti notranjosti in proti zunanjosti 

(Schmied, 2005, str. 65).  

Interpretacija spiral 

Hundertwasser se je prvič srečal s spiralami na medicinski šoli Dunajske univerze, kjer je v 

dokumentarnem francoskem filmu »Images the la folije« opazoval kreativnost shizofreničnih 

bolnikov, ki so risali spirale. 

Dozdevalo se mu je, kot da spirala utelesi življenje in smrt in predstavlja sečišče med živim in 

neživim, ki izraža vso naravo in kreativnost. 

 

Slika 10 prikazuje njegovo prvo delo s spiralami, 

naslikana je z ogljem, ki je bilo spodbuda za 

nadaljnje Hundertwasserjevo ustvarjanje. Slika 

prikazuje podobo na levi strani in njen odmev na 

desni. Leva podoba ima rumeno glavo in rdeče-

rumeno telo, ter modra stopala. Sredinski 

pravokotnik vsebuje slikarjev bistveni element – 

veliko spiralo. 

 

Slika 10: Friedrich Hundertwasser,  

Krvni cvet v spirali 
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Kompozicijska delitev v horizontalno z dvema vertikalama na straneh izraža podobnost s 

sliko Jacksona Pollocka »Gardians of the Secret«. 

Groba simetrična kompozicija, animirana z rotirajočo spiralno linijo, silovito prebada jedro 

umetniške slike, ki oživlja evropsko prazgodovino. 

Spirala je živa, geometrično nepredvidljiva, njene barve se nam dozdevajo organske, kot da bi 

bile žive znotraj pasov (Schmied, 2005). 

Po mojem mnenju lahko iz slike takoj začutimo dinamičnost, energijo, ki jo sama slika 

izžareva. Samo stopnjevanje spirale in barve v nas vzpodbudi živahnost, ki jo Hundertwasser 

poudari še z intenzivnimi kontrasti modre, rumene, rdeče in zelene barve.  Spirala deluje, kot 

nek ritem. Ritem srca, ki bije svoj bit v neskončnost. 

Hundertwasser je uporabil pestre osnovne barve. Poleg centralne srčne, rdeče barve 

prevladujeta na sliki hladna modra in zelena. Delujeta pomirjujoče in osvežujoče. 

Simbolizirata mir in rast. Simetrija je centralna in tako se podobi na levi in desni strani ne 

opazita takoj. Njegova rdeča barva simbolizira kri, srčnost, strast, življenje.  

 

Spirala na sliki 11 leži na točki, kjer se neživo 

transformira v življenje. Hundertwasser menil, 

da naše življenje poteka v spiralah in je bilo v 

spiralah tudi ustvarjeno. Naš planet Zemlja se 

prav tako vrti po spirali, premikamo se v krogih 

in se nikoli ne vrnemo v isto točko. Ta krog ni 

zaprt in ga tako na poti večkrat zaobidemo. 

Karakteristika spirale je ta, da izgleda kot krog, 

le da ni sklenjena. Ta spirala ni geometrična, 

ampak vegetativna. Ima otekline, izmenjujeta se  

tanjša in debelejša, ter teče okrog ovir, ki so ji na 

poti (Internetni vir 2). 

 

 

Slika 11: Friedrich Hundertwasser, 

Jaz še vedno ne vem, 1960 
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V oči me zbode kontrast barv, ki me poživlja in hkrati tudi oživi sliko. Že sama psihološka 

simbolika rdeče barve nam pove, da je zelo močna barva in so jo že od nekdaj povezovali z 

življenjsko vitalnostjo. Je tudi barva ognja in krvi, je simbol življenja, čustev, ljubezni, strasti. 

Hkrati mi rdeča barva  predstavlja trenutno življenje, trenutne probleme, s katerimi se 

srečujemo, in trenutno intenziteto občutij in čustev, ki so močna glede na to, kar vsakodnevno 

doživljamo. Središčna točka modrega kvadrata me odnese v svet neznanega, v kar se 

podajamo vedno znova, vsak dan našega življenja. Spirala zopet ustvari močno občutje. 

Občutje življenja. Slika daje občutek perspektive. Trenutek, ko s spiralo potujemo v neznano. 

Globlje in globlje... Bolj ko se pomikamo po spirali, po zakrivljeni črti različne debeline, bolj 

se približujemo modrini, ki v nas vzpodbudi občutek miru, harmonije in lepote. Občutek 

imam, da je Hundertwasser odlično rešil problem globine, ki nam jo ponuja s to sliko.  

 

Spirala na sliki 12 kaže življenje in smrt v obeh smereh. 

Začenja se iz sredine kot neskončno majhna, kar pomeni 

rojstvo in rast, a se z večanjem spremeni v neskončnost in 

umre kot valovi, ki izginjajo v mirnih vodah. 

V nasprotju se, če se spirala nakopiči iz zunanjega 

prostora, življenje začne iz neskončnosti. Spirala postaja 

vedno bolj močna in se v neskončni majhnosti zgosti, 

česar pa človek ne more izmeriti, saj to prekaša naše 

dojemanje, kar predstavlja smrt (Internetni vir 2). 

 

 

Pri tej sliki lahko začutimo barvno vibracijo, ki jo je Hundertwasser ustvaril z močnim 

barvnim kontrastom rumene in črne barve. Hkrati imata barvi tudi nasprotne si prostorske 

lastnosti, kar pri sliki povzroči še večji dinamični učinek. Ta toplo-hladni kontrast je zelo 

močen, zato je za opazovalčeve oči slika zelo zanimiva. Občutek imamo, da slika migeta, kar 

pa je le optični vtis, ki ga je umetnik ustvaril s poigravanjem z barvami in prostorskimi 

lastnostmi. 

Slika hkrati predstavlja tudi šahovnico. Šahovnica se razprostira na vse štiri strani (sever, 

jug, vzhod, zahod). Belina predstavlja začetek življenja, črnino pa lahko povezujemo s  smrtjo, 

Slika 12: Friedrich Hundertwasser,  

Približek neskončnosti, 1994 
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žalovanjem ... V sliko je vključil vse elemente, ki nas spremljajo v življenju (ogenj, zemlja, 

zrak, voda). Opazimo tudi, da je količinsko uporabil zelo veliko rumene barve. 

Hundertwasserjeva rumena barva je sončna barva. Simbolizira sonce, svetlobo, vedrino, 

optimizem. Ker je rumena barva barva zlata in sonca, ki sta simbola večnosti, je tudi sama po 

sebi rumena barva simbol večnosti. Z rumeno barvo je Hundertwasser želel pri sliki še bolj 

poudariti življenje in posledično tudi smrt. 

 

Spirala na sliki 13 raste in umre kot rastlina – črte 

spirale kot zasanjana reka sledijo zakonu rasti rastline. 

Spirala tako kot rastlina zavzame svojo pot in ji sledi. 

Zaradi tega je vedno na pravi poti (Internetni vir 2). 

 

 

 

 

Od vsakega slikarja je odvisno, kaj želi s sliko simbolizirati-odvisno je od količine barve, ki jo 

uporabi. Na tej sliki opazimo, da le-ta deluje zelo harmonično kljub dodani količini rumene, 

ki je zelo močna barva. Če bi bilo rumene barve več, bi slika delovala zelo sončno in 

energično, tako pa lahko začutimo neko umirjenost, neskončnost, saj prevladuje veliko modre 

barve. Tudi psihološko je modra barva pomirjujoča in umirjena. Je hladna in najgloblja 

barva, ki največkrat spominja na nebo, morje in neskončnost. Simbolizira mirnost, resnost.  

Spirala deluje zdravilno. Že ob pogledu na sliko se sprostimo. Umirjeno modra nas popelje v 

našo podzavest in ustvarja občutek, da smo na pravi poti, ter nas navdaja z zaupanjem v 

življenje. Tudi sama kompozicija slike je harmonična.  

 

 

 
 
 
 

Slika 13: Friedrich Hundertwasser, 

Spirala s solzami, 1962 
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5 ARHITEKTURA 

 

Hundertwasser je sprva dosegel razvpitost z njegovimi krepko barvitimi slikami. Širše pa je 

znan po njegovih individualnih arhitekturnih objektih. 

Na njegova zgodnja dela je vplivala dunajska secesija z deli Egona Schieleja in Gustava 

Klimta. Pri arhitekturnih stvaritvah pa se spogleduje s katalonskim secesijskim arhitektom 

Gaudijem. Pri obema prevladujeta barva in ornament v povezavi z arhitekturo. Hundertwasser 

se je z Gaudijem strinjal glede gradnje arhitekture, ki je primerna človeku, glede neravnih, 

vijugastih in domišljijskih linij ter pravega kota.  

Hundertwasser je kot slikar razmišljal o barvah, linijah in površinah. Zanimalo ga je, do katere 

stopnje lahko pomaga zadovoljiti psihološke in okoljevarstvene potrebe današnjega časa. V 

arhitekturo je vklučeval živo naravo in tako dosegel organsko enotnost med njima, njuno 

simbiozo (Rihtaršič 2010). 

Hundertwasserjeva filozofija je bila, da arhitektura – ne stanovanjska, ne poslovna in ne 

javna-ne sme biti dolgočasna, ampak nas mora spodbujati in presenečati tako z oblikami kot z 

barvami.  

V sredini 20. stoletja se je vedno bolj osredotočal na arhitekturo. Začel je z javnim 

izražanjem, eseji in predstavitvami. 

Primer je njegov govor »Racionalizem arhitekture« (ang. »Mouldiness manifesto against 

rationalism in architecture 1958«) oz. »Blatni manifest«, v katerem omenja ravne linije, ki 

vodijo v propad človeštva. Odklanjal je racionalizem, ravne linije in funkcionalno arhitekturo.  

Izvajal je različna arhitekturna predavanja po Nemčiji in Avstriji. 

Znana je njegova »Okenska pravica« (ang. Window right) po kateri ima lastnik stanovanja 

možnost poslikati svojo fasado in s tem izražati sebe, svojo osebnost, življenje in drugačnost 

od povprečnega soseda. Sam je menil, da so povprečna stanovanja preveč podobna 

zaporniškim celicam.  

»Arhitektura mora biti organsko prilagojena človeškim potrebam in biti ukrojena 

posamezniku kot obleka ali koža« (Schmied, 2005, str. 298). Tako ugotovimo, zakaj so bila 

Hundertwasserju okna tako zelo pomembna. Okna imajo funkcijo por, skozi katere lahko hiše 

dihajo, hkrati pa nam služijo kot oči, skozi katere vidimo. Hiša ščiti človeka pred 

vremenskimi razmerami in hkrati zagotavlja, da nismo čisto odrezani od zunanjega sveta. 
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Zato je umetnik obravnaval hišo kot tretjo kožo človeka. S pravico oken je poudarjal 

prebivalčevo individualnost ter spodbujal sposobnost kreativnosti (Schmied, 2005, str. 300). 

Osnovni ključi, ki so ga vodili pri njegovem arhitekturnem udejstvovanju, so bili: rastlinje na 

strehi, drevesni prebivalci (rastlinje, umeščeno v arhitekturo), okna različnih velikosti, 

dekorativne keramične ploščice, keramični temeljni kamni nad okni, dinamični stebri, neravna 

tla, valovite stene, razmetana lega stanovanj, oblika fasade, čebulasti stolpi, vključevanje stare 

zgradbe, okrašeni hodniki. 

Hundertwasserjeva hiša  

Hundertwasser je naredil in oblikoval nenavadno hišo, ki ne ustreza običajnim klišejem in 

normam akademske arhitekture. Zdi se nam kot potovanje na ozemlje kreativne arhitekture, 

kjer so pravice okna in podnajemniki drevesa in nenadzorovane, nesimetričnosti, 

neenakomerna tla, gozdnata streha in spontana vegetacija nas popelje v slikarjeve sanje. In v 

teh sanjah, ki so realnost, se srečamo z lepoto Hundertwasserjeve arhitekture, kjer se narava in 

človek srečata v sami kreaciji in v vsej svobodi. 

 

             

  

Hundertwasser za načrtovanje svoje najslavnejše hiše ni hotel plačila, saj je menil, da je 

zadostno plačilo že to, da bo s svojo hišo preprečil gradnjo nečesa grdega na njenem mestu. 

Stavba, ki je nastala med leti 1983 in 1986, je res nekaj posebnega: je barvita, v njej je veliko 

naravnih materialov, ima stolpiče, njene linije so valovite, na strehi rastejo trava in drevesa … 

Slika 14: Friedrich 

Hundertwasser: 

Hundertwasserjeva hiša, 

Dunaj, 1983-1986 

Slika 15: Friedrich 

Hundertwasser: 

Hundertwasserjeva hiša, 

Dunaj, 1983-1986 

Slika 16: Friedrich 

Hundertwasser: 

Hundertwasserjeva hiša, 

Dunaj, 1983-1986 
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To je stanovanjska hiša z neravnimi tlemi »Neravna tla so melodija za noge«.  Umetnik se je 

začel že v 50. letih prejšnjega stoletja boriti proti racionalizmu v arhitekturi, saj je bil 

prepričan, da so ljudje »zamorjeni« prav zaradi grde, sterilne in nedomiselne arhitekture. 

Prepričan je bil, da bi moral vsakdo imeti pravico, da se v svojem stanovanju nagne skozi 

okno ter prepleska fasado, kolikor daleč doseže z roko, prav tako pa naj bi vsakdo imel 

dolžnost, da posadi drevo. S tem bi se ljudje znebili monotonije ter v mesta ponovno vnesli 

naravo (Internetni vir 4). 

Toplice Bad Blumau 

Narava je bila njegov dom, pokrajina in hribi kot hiša, zelenica kot tla, drevesa kot okna, nebo 

kot streha. V Styriji, nedaleč od slovenske meje, se sredi pokrajine skriva pravljična vas, vsa 

obložena z dekorativno keramiko. Toplice Blumau (1990–1997) s svojimi čebulnatimi 

pokrovi bivališč rastejo nad zemljo, med zelenimi travniki, ki so obenem tudi strehe.  

                                                                              

         

 

            

               

 

Slika 17: Friedrich Hundertwasser, 

Toplice Blumau, 1990-1997 

Slika 18: Friedrich Hundertwasser, 

Toplice Blumau, 1990-1997 

Slika 20: Friedrich Hundertwasser, 

Toplice Blumau, 1990-1997 

Slika 19: Friedrich Hundertwasser, 

Toplice Blumau, 1990-1997 
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Toplice Bad Blumau so Hundertwasserjev objekt, narejen z dušo, in so v popolnem sozvočju 

z naravo. Namesto klasičnega hotela si je zamislil množico manjših objektov, razsejanih po 

pokrajini tako, da se čim bolj stapljajo z naravo. Nastala je pravljična dežela z zaobljenimi 

linijami, s fasadami v živih barvah, keramičnimi mozaiki različnih vzorcev, pohodnimi 

travnatimi strehami, z vkopanimi apartmaji, zlatimi stolpiči... Tako izvirnost, prepletenost z 

naravo in umetniške stvaritve na vsakem koraku pričarajo o Hundertwasserjevi barviti 

mehkobi toplic. 

Cerkev sv. Barbare v avstrijskem mestu Bärnbach 

 

                  

 

              

 

Slika 21: Cerkev sv. Barbare, Bämbach  Slika 22: Friedrich Hundertwasser, cerkev 

sv. Barbare, Bämbach, 1984 − 1988  

Slika 23: Friedrich Hundertwasser, cerkev 

sv. Barbare, Bämbach, 1984 − 1988   

Slika 24: Friedrich Hundertwasser, cerkev 

sv. Barbare, Bämbach, 1984 − 1988 
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Hundertwasser je predelal in olepšal cerkev sv. Barbare v Bärnbachu. Opazimo lahko, kako 

barva vpliva na zunanjo podobo bogatosti in različnosti. Modro-belo fasado je zapolnil s 

keramiko in dekorativnimi elementi. Okna so vitraži z raznobarvnimi motivi spiral. Preuredil 

je zvonik in ga okronal z zlato čebulasto streho, ki je postala stalnica v njegovi arhitekturi. 

Olepšal je tudi okolico cerkve in zgradil stebre, ki jih povezuje lok. Dvanajst prehodov 

ponazarja glavne vere sveta. S simboli je želel izpostaviti toleranco do vseh oblik verovanja in 

kultur. Barvni stebri, ki so sestavljeni iz različnih oblik, delujejo kot nekakšni vhodi ali izhodi 

(Plečnik, 2011: 48). 

Gozdna spirala v Darmstadtu 

Prav tako je v arhitekturo vključil tudi spiralo. Hundertwasser je načrtoval stavbo, ki se dviga  

v obliki gozdne spirale (slika 9). Ta stanovanjski objekt sestavlja 105 bivalnih enot.  

Stavba se začne dvigati na jugozahodnem vogalu s konstantno dvigajočim travnikom do 

končne višine 9. nadstropija na jugovzhodnem vogalu, kjer se dviga 12 nadstropni stolp, visok 

41 m, ki omogoča unikaten vzpon. 

Fasado je Hundertwasser oblikoval kot alegorijo zemeljske plasti sedimenta (ang. 

»sediment«,usedlina), ki se je nalagal preko milijone let.   

 

 

                

 

 

Želel si je narediti zemeljski paradiž v realnosti. Njegova glavna tema je bila transformacija 

sveta in praznik vsakdana. Svoj notranji svet je skušal transformirati v resničnost. Želel je 

spremeniti življenje ljudi, jih vključiti v naravni ciklus in motivirati njihovo kreativnost s 

Slika 25: Friedrich Hundertwasser, 

Gozdna spirala v Darmstadtu, 1998- 2000 

 

Slika 26: Friedrich Hundertwasser, 

Gozdna spirala v Darmstadtu, 1998- 2000 
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predrugačenjem njihovih domov. Združeval je naravo in arhitekturo, rastlinje in stavbe, rast in 

individualizem (Rihtaršič, 2010). 

»Boril se je proti racionalizmu v arhitekturi, ravni črti in ostrim robovom. Ravne črte ne 

obstajajo v naravi, so nekreativne in se ponavljajo  

 /.../ Raznovrstnost je sinonim za bogastvo in lepoto. Arhitekturo bi morali graditi spontano in 

nesimetrično« (Schmied, 2005, str. 299).  

V letu 1972 je ponazoril svoje ideje poraščenih streh. Njegovi arhitekturni modeli so 

predstavljali nove oblike, kot so npr. spiralna hiša, očesno razpolovljena hiša (ang. eye-slit 

house), terasasta hiša in hiša kot visoko ležeč travnik. 

Hundertwasser je predelal tudi različne stavbe. 

 

 

 
Slika 27: Friedrich Hundertwasser, 

Eye-slithouse 
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6. ZAKLJUČNE MISLI HUNDERTWASSERJA 

Osnovna načela in teoretični temelji, s katerimi je Hundertwasser skušal spremeniti svet na 

bolje:  

- »Naš odnos z naravo bi moral biti duhoven. Predvsem z drevesi. Moč, ki jo izkazujejo z 

rastjo, bi morala biti sveta. Rastline bi morali spoštovati, ker so bile na zemlji že pred nami in 

nas bodo prav tako preživele. Smo gostje narave in temu primerno bi se morali tudi obnašati« 

(Schmied, 2005: 298).  

- »Vse, kar je horizontalno – pod odprtim nebom, pripada naravi, vertikalno pa družbi. Vse, 

kar je belo pozimi, mora biti zeleno poleti. Strehe bi morale biti pokrite z zelenjem. Zgradbe v 

mestih lahko omilimo, če zasadimo drevesa na balkone in okna« (Schmied, 2005: 299).  

Hundertwasser je dosegel popolno svobodo v gradnji vsake forme, za razliko od tradicionalne 

gradnje. Dosegel je toleranco neravnega in močvirnatega teritorija. Uporabljal je ornamente za 

razliko od monotonije in praznine. Sledil je naravnemu krogu s pomočjo reciklaže, ne pa 

izkoriščanju naravnih virov. Vse to pa je dosegal s tiho revolucijo, za razliko od glasne in 

razdirajoče (Schmied, 2005: 300).  
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7 EMPIRIČNI DEL 

 

7.1 Opredelitev problema 

V empiričnem delu sem se osredotočila na prostorsko oblikovanje in barve v 3. razredu 

devetletne osnove šole, v katerem so učenci pri učnih urah vzporedno spoznavali slikarja in 

arhitekta Friedensreicha Hundertwasserja. 

Izvajanje empiričnega dela je potekalo v petih delih po dve šolski uri. Nastal je en likovni 

izdelek, ki je združeval cilje s področij slikanja in prostorskega oblikovanja. 

Preko učnega sprehoda, ki je bil pomemben element usvajanja prostorskih pojmov, in po 

izrazitem doživetju in izkušnji so učenci sestavljali odpadni material v razgibano celoto, nato 

pa sem jim dodatno ponudila še barve, s katerimi so oblikovali kompozicijo z mešanjem barv. 

Seznanili so se s slikami, barvami in motivi slikarja Hundertwasserja in ob raziskovanju barv  

ustvarjali zanimive in originalne likovne izdelke. Ob lastni izkušnji so sami spoznavali, kako 

pomemben element je barva, saj ustvarja čisto nove dimenzije na njihovih likovnih izdelkih. 

Osredotočila sem se na njihovo ustvarjalnost, iznajdljivost pri uporabi materialov in barv ter 

likovne izdelke, ki so nastajali pod njihovimi rokami, in jim hkrati ob reševanju naloge vlivali 

pozitivno samopodobo.  

7.2 Cilji diplomske naloge: 

– Načrtovanje likovnih dejavnosti glede na učni načrt v 3. razredu, 

– izvedba projekta: načrtovanje, izvedba in analiza učnih ur obravnavanega slikarja in 

arhitekta Hundertwasserja z glavnimi učnimi cilji: 

– učenci: 

- razvijajo občutek za prostorsko oblikovanje, prostor, 

- oblikujejo stabilno in stojno prostorsko tvorbo, 

- raziskujejo, primerjajo in iščejo povezave med barvami stavb iz njihovega 

vsakdanjega okolja in barvo stavb arhitekta Hundertwasserja, 

- z mešanjem barv oblikujejo kompozicijo na poseben format (3D objekt).   
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7.3 Raziskovalna vprašanja: 

– Ali slike Hundertwasserja pomagajo pri razumevanju pomena prenosa barve k 

prostorskemu oblikovanju? Ali je spoznano delo motivacijsko vplivalo na učenčevo 

ustvarjanje? 

– Kako se je kazala ustvarjalnost učencev ob uporabi ponujenega likovnega materiala? 

7.4 Raziskovalna metoda: 

Opis vzorca: 

V raziskavo je bilo vključenih 24 učencev 3. razreda devetletne osnovne šole.  

7.5 Potek raziskave 

Na osnovni šoli sem v tretjem razredu v mesecu maju 2011 opravila šest pedagoških ur pri 

likovni vzgoji. Oblikovno področje je zavzemalo prostorsko oblikovanje ter slikanje. 

Vzporedno z nalogami smo z učenci spoznavali arhitekta in slikarja Friedricha 

Hundertwasserja. Njegove stavbe in slike so bile rdeča nit in hkrati motivacija pri ustvarjanju 

naših lastnih likovnih izdelkov. 
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Prva učna priprava 

 

  

PRIPRAVA NA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNO DELO 

 

Predmet: LKV 

 Šolsko leto: 2011/2012 

Razred: 3.  

Št.  ur: 4 

 
Oblikovno področje: prostorsko oblikovanje. 

Likovna naloga: oblikovanje stabilne, stojne in razgibane prostorske tvorbe. 

Likovna tehnika: sestavljenka in lepljenje plasti. 

Materiali in orodja: karton, embalažne škatlice, večje škatle, stiropor, časopis, mizarsko lepilo na vodni osnovi. 

Likovni motiv: sanjska hiša. 

 
Cilji: 

Učenci: 

- dobijo občutek za velikost in obliko stavb in njenih sestavnih delov,  

- raziskujejo, primerjajo in iščejo povezave med stavbami iz njihovega vsakdanjega okolja in stavbami arhitekta 

Hundertwasserja, 

- spoznajo delo načrtovalca stavb (arhitekta), 

- spoznajo arhitekta Hundertwasserja, 

- razvijajo občutek za prostorsko oblikovanje, 

- razvijajo občutek za prostor, 

- sestavijo odpadni material v razgibano celoto, 

- oblikujejo stabilno in stojno prostorsko tvorbo. 

 

 

 
Učne oblike Učne metode Učni pripomočki in učna sredstva 

- frontalna 

- individualna 

- skupinska 

- razlaga                                                       

- pogovor            

- opazovanje 

- praktičnego delo 

- demonstracija 

- zgodbica Leteča hišica, Dane Zajc 

- fotoaparati 

- projektor 

- ovojnico z razrezanimi slikami 

zgradb arhitekta Hundertwasserja 

- slikovno gradivo arhitekta 

Hundertwasserja 
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1. Uvodni del 

- motivacija 

 

 

2. Glavni del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavnosti učitelja: 

 

Učencem v razredu preberem zgodbico Leteča hišica, 

pisatelja Daneta Zajca. 

 

Podam navodila o učnem  sprehodu.  

Učence usmerim k opazovanju različnih stavb (velikost, 

oblika) in posameznih sestavnih delov (okna, vrata, balkoni, 

hišne številke, strehe …). 

 

Delo bo potekalo tako, da se bomo razdelili v skupine. 

Pri tem bomo uporabljali fotoaparat (podam navodila o 

uporabi fotoaparata). 

Učence razdelim v 6 skupin po 4 učence.  

Vsaki skupini razdelim fotoaparat. 

 

Po končanem učnem sprehodu nadaljujemo učno uro v 

razredu.  

Medtem ko se učenci pripravljajo na nadaljevanje učne ure, 

skopiram fotografije na računalnik in preko projektorja 

pregledamo nastale fotografije ter se o njih pogovorimo. 

 

Nato vsaki skupini ponudim ovojnico z razrezanimi slikami 

zgradb arhitekta Hundertwasserja. Ko sestavijo sliko, jo 

pritrdimo na tablo. 

 

Slike si skupaj ogledamo in se pogovorimo o razlikah: 

- Kaj se je prikazalo na sestavljenih slikah? Kaj sploh je 

zgradba? 

- Čemu služi zgradba, čemu je namenjena, zakaj zidamo 

zgradbe? 

- Ali ste podobne zgradbe (kot so na slikah) že videli?  

- Ali so zgradbe na slikah enake? Po čem se razlikujejo? 

Po čem se razlikujejo od zgradb z našega učnega 

sprehoda? 

- Kakšne (zunanje) oblike so zgradbe? Ali so zgradbe 

razgibane? (Pogovorimo se o pojmu razgibanost) 

- Zakaj imajo zgradbe okna, čemu služijo? 

- Iz česa so lahko zgradbe narejene? (Preko pogovora jih 

usmerim na razmišljanje o stojnosti in stabilnosti) 

- Kdo načrtuje zgradbe, stavbe?  

 

 

Učencem predstavim arhitekta teh zgradb 

in jih nato spodbudim, da bodo danes tudi oni arhitekti 

svojih lastnih hiš, ki jih bodo naredili iz različnega 

materiala. 

 

Dejavnosti učenca/učencev: 

 

Pozorno poslušajo zgodbico. 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci natančno opazujejo, raziskujejo, 

doživljajo, spoznavajo različne oblike, 

velikost stavb … 

Ob tem tudi fotografirajo. 

 

 

 

 

 

 

Učenci natančno opazujejo fotografije. 

 

Učenci poskušajo sestaviti razrezano 

sliko zgradbe v celoto. 

 

 

Učenci odgovarjajo na zastavljena 

vprašanja. 

Učenci ugotavljajo razlike med 

zgradbami, raziskujejo, primerjajo in 

iščejo povezave med stavbami iz 

njihovega vsakdanjega okolja in stavbami 

arhitekta Hundertwasserja. 

Spoznajo pojme stabilnost, stojnost, 

razgibanost. 
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3. Zaključek z 

vrednotenjem 
 

Dejavnosti učitelja: 

  

Nato učence povabim v krog in jim demonstriram , na 

kakšen način bodo izdelovali hiše. 

Na tla pogrnem časopisni papir. Nanj postavim škatle, ki jih 

zlepim skupaj s pomočjo lepilnega papirja. Nato začnem 

kaširati izdelek (časopisne papirčke namažem z lepilom in 

jih sproti lepim v več plasteh na zlepljen model). 

 

Napovem likovni motiv: »Sedaj boste tudi vi poskusili 

narediti hišico iz škatel, kartona, stiropora... kot si jo želite.« 

Napovem, na kaj morajo biti pozorni: 

- izvirnost (hiša mora biti čim bolj posebna, nenavadna, 

drugačna, zanimiva), 

- stojnost (trdnost) zgradbe, 

- razgibanost. 

 

Po potrebi priskočim učencem na pomoč z nasveti. 

 

 

 

 

Likovne izdelke učencev razstavimo na primernem mestu. 

Ponovimo kriterije vrednotenja. Z učenci skupaj vrednotimo 

izdelke glede na izvirnost oblik, tehnično doslednost izvedbe 

in stojnost . 

Dejavnosti učenca/učencev: 

 

 

Učenci se usedejo v krog. Pozorno 

opazujejo in vprašajo, če česa ne 

razumejo. 

 

 

 

 

 

Učenci poslušajo. 

 

 

 

 

 

Učenci se likovno izražajo. 

Na voljo imajo ves potreben material. 

Sami izbirajo  in sami sestavljajo. 

 

 

 

Učenci sodelujejo pri vrednotenju. 

 

 
Opombe: 

Domače delo učencev: 

 

Priloga/e: 

 

Leteča hišica, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1981 

 

V mestu prebivajo hiše. Sive, hude in domišljave. In nič drugega. Niti ene zelene bilke ni nikjer. V hišah prebivajo odrasli, 

otroci in postelje za ljudi in posteljice za otoke. Medvedki spijo sede, zato posteljic ne potrebujejo. Ena hiša pa ni taka kot 

druge. Dolgočasi se med pustimi hišami. Zato neko noč odleti na ponočevanje. Z otroki v posteljicah, z medvedkom in s sliko 

na steni. Leti in leti nad zelenimi polji, nad belo cesto in nad hišo, ki je doma v zelenem polju. Prileti hiša tja, kjer so doma 

drevesa in rože in kjer ne stanuje še nobena hiša. Tu se naša hiša spusti na zemljo, in ker je neprespana, zaspi. Prebudijo pa se 

otroci v posteljicah, zlezejo iz njih in najprej začudeno gledajo, od kod toliko sončevih zajčkov po tleh. Odidejo otroci na 

balkone, gledajo začudeno in se sprašujejo : Kje pa smo? Ampak jim je všeč, da so tukaj, kjer so: v zelenju, med drevjem, med 

sončnimi zajčki. Stečejo ven, se primejo za roke in raziskujejo novo deželo. Pridejo med drevje, igrajo se in se lovijo. Potlej 

posedejo, in že se večeri. Zbojijo se, da se bojo zjutraj spet zbudili v mestu, kjer so doma samo hiše in kjer ni trave, ne rož in ne 

drevja, še bilke ni nobene. Spomnijo se in začnejo nabirati majhna drevesca, sadike in vejice. Polna naročja jih nanesejo v hišo. 

Toliko zelenja je, da so napolnjeni z njim vsi prostori v hiši pa tudi vsi balkoni. Hiša je zdaj zelena hiša. Potem se hiša zbudi in 

sklene, da se vrne v svoje mesto. Poleti in odnese v večer otroke in mlada drevesa. Ko leti nad domačim mestom, kjer so 

stanovale samo sive oknaste hiše, začnejo otroci metati na mesto zelene sadike. Zdaj je tako, kot da dežuje z neba gozd in 

pokriva ceste in potoke in trge v mestu. Potem se hiša spet nastani v svoji ulici in na svoji številki. Zjutraj se zbudijo mestni 

prebivalci: očetje, dedki, mamice, babice, tete, strici, punčke in fantje in gledajo začudeno: vse mesto je zeleno. Rastejo lipe, 

topoli, jerebike, gabri, bukve, jeseni, smreke, macesni, cvetejo rožni grmi. Zdaj v mestu ne prebivajo samo hiše, ampak rase tudi 

drevje, ki je zeleno. Hiše niso več sive in hišaste, ampak so vesele in prijetne, in tudi sonce se ustavlja nad hišami vsak dan in 

pravi : kako prijazno mesto! Kar naselilo bi se tukaj, le bi ne bilo na službenem potovanju. 
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Slikovno gradivo del umetnika Hundertwasserja: 
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Druga učna priprava 

 

  

PRIPRAVA NA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNO DELO  

 

Predmet: LKV 

 Šolsko leto: 2011/2012 

Razred: 3.  

Št.  ure: 4 

 
Oblikovno področje: slikanje/prostorsko oblikovanje. 

Likovna naloga: slikanje z mešanjem barve na poseben format (3D objekt).  

Likovna tehnika: tempera/akril. 

Materiali in orodja: narejene hiše iz kartona, barve, čopiči, paleta, lončki, časopis.  

Likovni motiv: sanjska hiša. 

 
Cilji: 

Učenci: 

- raziskujejo, primerjajo in iščejo povezave med barvami stavb iz njihovega vsakdanjega okolja in barvami stavb arhitekta 

Hundertwasserja, 

- razvijajo občutek za estetiko, 

- z mešanjem barv oblikujejo kompozicijo na poseben format (3D objekt), 

- mešajo barve po predstavljenih postopkih, 

- namešajo veliko barvnih odtenkov. 

 

 
Učne oblike Učne metode Učni pripomočki in učna sredstva 

- frontalna 

- individualna 

- skupinska 

- razlaga                                                       

- pogovor            

- opazovanje 

- praktično delo 

- demonstracija 

- slikovno gradivo arhitekta 

Hundertwasserja 

- projektor 

 

 

 
 

 

1. Uvodni del 

- motivacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavnosti učitelja: 

 

Učence povabim v krog. Na sredini razporedim 

različne sličice del Hundertwasserja.  

Spodbudim jih, da si jih podrobno ogledajo in si 

nato eno izberejo. 

 

 

Učencem povem da je te slike naslikal arhitekt, ki 

ga že poznamo.  

Skupaj ugotovimo, da je bil Hundertwasser tudi 

slikar. Opozorim jih, naj bodo pozorni na barve, ki 

jih je uporabljal. 

 

Na internetni strani jim zavrtim kratek film z 

barvitimi zgradbami Hundertwasserja (»Color a 

House« by Ken Medema 

http://meviart.blogspot.com/2010/10/color-house-

by-ken-medema.html (17.5.2011)  

Učence usmerim k opazovanju barv. 

Spodbudim jih k razmišljanju o tem kakšne barve 

so opazili in kakšne so opazili na našem učnem 

sprehodu. 

Dejavnosti učenca/učencev: 

 

Pozorno si ogledujejo sličice. 

Izberejo sličico. 

 

Kdor želi, pove, zakaj si je izbral točno to 

sličico. 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci si ogledajo kratek filem, pozorni 

so na barve 

 

 

 

 

Učenci ugotavljajo razlike v barvah med 

zgradbami Hundertwasserja in 

zgradbami, ki so jih opazili na učnem 

http://meviart.blogspot.com/2010/10/color-house-by-ken-medema.html
http://meviart.blogspot.com/2010/10/color-house-by-ken-medema.html
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2. Glavni del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nato jih spodbudim, da bodo danes tudi oni 

slikarji:  

»Poslikali boste svoje lastne hiše, ki ste jih izdelali 

iz kartonskih škatel in kartona.« 

 

Demonstriram , na kakšen način bodo poslikali 

svoje hiše. 

Pred tem še ponovimo, kako barve mešamo,  katere 

so svetle barve in katere temne ter kako barve 

svetlimo in temnimo. 

Na tla pogrnem časopisni papir. Nanj postavim 

narejeno hišo in pobarvam eno stranico. Na paleti 

tudi zmešam barve, da dobim želen odtenek. 

 

Napovem likovni motiv: »Sedaj boste tudi vi 

poskusili poslikati svoje hiše.« 

Opozorim jih na kaj morajo biti pozorni: 

- izvirnost (hiša mora biti čim bolj posebna, 

nenavadna, drugačna, zanimiva), 

- barvna zanimivost (mešanje barv, barvni 

odtenki), 

- natančnost (natančno nanašanje barv). 

Po potrebi priskočim učencem na pomoč z nasveti. 

 

sprehodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorno opazujejo in vprašajo, če česa ne 

razumejo. 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci se likovno izražajo. 

Na voljo imajo ves potreben material. 

Sami izbirajo barve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zaključek z vrednotenjem 

 

 

 

 

Likovne izdelke učencev razstavimo na primernem 

mestu. Ponovimo kriterije vrednotenja. Z učenci 

skupaj vrednotimo izdelke glede na izvirnost, 

barvno estetiko in natančnost nanašanje barve na 

hiške.  

 

 

 

Učenci sodelujejo pri vrednotenju. 

 

7.6 Analiza nastopov 

Prva učna ura 

Na začetku projekta sem učence povabila na učni sprehod v samo jedro mesta Škofja Loka. 

Učenci so bili razdeljeni v šest skupin. Usmerjala sem jih k opazovanju različnih stavb 

(velikost, oblika) in posameznih sestavnih delov (okna, vrata, balkoni, hišne številke, strehe 

…). Vsaka skupina je dobila fotoaparat in navodila, na kaj morajo biti pozorni. Preko naloge, 

ki so jo uspešno opravili, sem opazila izrazito medsebojno sodelovanje, tako med samimi 

učenci v skupini kot tudi med celotnimi skupinami.  
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Fotografije učencev: 

 

         

 

 

 

          

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Slika 28: Škofja Loka, 

deklica, 9 let 

Slika 29: Škofja Loka, 

deklica, 9 let 

Slika 30: Škofja Loka, 

deček, 9 let 

Slika 31: Škofja Loka, 

deklica, 9 let 

Slika 32: Škofja Loka, 

deček, 9 let 

Slika 33: Škofja Loka, 

deček, 9 let 

Slika 34: Škofja Loka, 

deklica, 9 let 

Slika 35: Škofja Loka, 

deček, 9 let 

Slika 36: Škofja Loka, 

deček, 9 let 
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Preko fotografij, ki so nastale opazim, da so bili cilji realizirani. Učenci so postali pravi 

raziskovalci, opazili so veliko detajlov, zanimivih stavb in zgradb. Pozorni so bili na dele hiš 

(okna, vrata, balkone, strehe …) in detajle. Ob pregledovanju fotografij kasneje v učilnici so 

opozorili tudi na barvo fasad in hkrati ugotovili, da je mesto Škofja Loka resnično pisano 

mesto. 

Izkustveno učenje, ki so ga učenci začutil ob tej dejavnosti učnega sprehoda je pripomoglo k 

samemu doživljanju mesta, stavb, zgradb, njihovih sestavnih delov in spoznavanju prostorskih 

pojmov. Predvsem kar se tiče velikosti in oblike stavb, trdnosti, stabilnosti in razgibanosti. 

Tudi sama sem lahko kasneje nove prostorske pojme smiselno navezala na doživetje in 

izkušnje, ki smo jih dobili med ogledom stavb na učnem sprehodu. 

Učni sprehod je pred izvedbo likovne naloge prostorskega oblikovanja pomemben element 

usvajanja prostorskih pojmov. Tako učenci vsakdanje okolje, oblike stavb, barve stavb, itd. 

resnično zaznavajo z vsemi čutili in se hkrati tudi gibljejo v prostoru, kar še dodatno 

pripomore k pridobivanju občutka za velikost, razmerja in obliko stavb ter njihovih sestavnih 

delov (npr. velika vrata, majhno okno).  

Po izrazitem doživljanju in izkušnji, ki so jo učenci dobili, medtem ko so usmerjeno opazovali 

stavbe na učnem sprehodu, smo pregledali in analizirali njihove nastale fotografije. 

 

                    

 

Slika 37: Škofja Loka, 

deček, 9 let 

Slika 38: Škofja Loka, 

deklica, 9 let 

Slika 39: Škofja Loka, 

deklica, 9 let 
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Druga učna ura 

Učenci so preko sestavljanke odkrivali in spoznavali zgradbe arhitekta Hundertwasserja. 

 

           

 

 

Vse njihove pravilno sestavljene zgradbe smo obesili na tablo, tako da so bile vidne vsem 

učencem.  

 

      

 

 

Prostorsko oblikovanje je likovno področje, ki učence seznanja z osnovnimi pojmi 

arhitekture. Tako je bilo poznavanje različnih arhitekturnih prostorov, nalog arhitekta, procesa 

arhitekturnega oblikovanja in arhitekturnih elementov pomembno zame, da sem lahko pojme 

prostorskega oblikovanja, ki so zapisani v učnem načrtu, vzporedno združila in ustrezno 

načrtovala problemsko nalogo, ki je temeljila tudi na učenčevem razumevanju prostora. 

Osredotočila sem se na to, da bom čim bolje uresničila cilje, pri katerih učenci razvijajo 

občutek za prostorsko oblikovanje, občutek za prostor in sestavijo odpadni material v 

razgibano celoto, zato sem izbrala tudi primerne metode dela: razlago, pogovor, opazovanje, 

Slika 40: Učenki rešujeta nalogo 

Slika 41: Sestavljanka z motivi Hundertwasserjevih del 
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praktičnegi del in seveda v ospredje postavila metodo demonstracije ter z njo povezana učna 

sredstva in pripomočke. 

Učenci so že teden dni prej zbirali kartonaste škatle in škatlice. Materiala smo imeli dovolj.  

Preko opazovanja fotografij, slikovnega materiala, razlage in pogovora so učenci pridobili 

veliko spoznanj o samem delu načrtovalca stavb (arhitekta) in se seznanili z arhitektom 

Hundertwasserjem.  

Pred metodo demonstracije sem jim pokazala svojo hiško, narejeno po modelu 

Hundertwasserjevih zgradb. Učenci so bili navdušeni in dodatno motivirani k likovni nalogi 

sestavljanja prostorskih elementov v stabilne, stojne in razgibane celote. Za likovni motiv  

sem podala sanjsko hišo.  

Opazila sem, da je bila metoda demonstracije za učence zelo pomembna, saj so le na tak način 

dobili še konkretnejšo sliko, kako dejansko reševati likovno nalogo. Bila sem pozorna, da sem 

postavljala jasna in kratka navodila. Natančno sem se trudila pokazati vsak korak pri 

demonstraciji, na kakšen način bodo izdelovali hiše. Demonstracijo sestavljanja in lepljenja 

kartonastih škatel in časopisnega papirja sem ustrezno izvedla. 

V njihovih glavah se je že burila domišljija, zato je nadaljnje delo potekalo zelo ustvarjalno.   

 

 

    

 

 

Likovno izražanje učencev je bilo pristno, ustvarjalno, polno delovnega elana. 

Potrudili so se z vsemi svojimi likovnimi zmožnostmi. 

Slika 42: Učenci ustvarjajo 
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Njihovi likovni izdelki so bili raznoliki, izvirni, razgibani in seveda stojni, kar je tudi odsev 

njihovega doživljanja stavb in zgradb v naravi in okolju ter odkrivanje likovnega problema 

preko moje razlage. 

 

 

 

 

Tretja, četrta in peta učna ura 

Nastop sem začela v krogu, v katerem so se razprostirale različne sličice slikarja in arhitekta 

Hundertwasserja. Ves slikovni material je v učencih vzbudil zanimanje in občudovanje nad 

različnimi motivi in barvami, ki so se zrcalile v njihovih očeh. 

Vsak je izbral svojo najljubšo sliko in tudi utemeljil, zakaj se je zanjo odločil. 

Odgovori so bili zelo različni. Nekateri so sliko izbrali glede na raznolikost barv, drugi glede 

na motive, ki so zelo raznoliki, edinstveni, fantazijski, neponovljivi, igrivi … 

 

   

 

Slika 43: Končni izdelki po prvem delu projekta 

Slika 44: Ogled slikovnega materiala Hundertwasserjevih del 
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Učencem sem pokazala še nekaj slikovnega materiala Hundertwasserjevih slik in ob tem 

izkoristila čas za pogovor o barvah. 

Ob barvnem krogu smo se pogovorili o mešanju barv, svetlitvi in temnitvi barv in kontrastih. 

Učenci so sodelovali in pozorno poslušali. Potegnila sem tudi vzporednico in pogovor o 

barvah navezala še na slikovni material Hundertwasserjevih umetnin, ki smo jih imeli pred 

seboj. 

 

    

 

 

S to učno uro sem želela učencem prikazati kako barva nadgrajuje prostorsko oblikovanje, 

kaj točno pomeni povezava prostora z barvo in kako uspešno ali neuspešno lahko sama barva 

spremeni, omehča, razkroji celoten prostor. 

 

Učenci so imeli novo likovno nalogo, in sicer slikanje z mešanjem barve na poseben format 

(3D objekt). Svoje likovne izdelke, ki so jih izdelali v prejšnjih urah, so sedaj nadgradili z 

barvami.  

Preden so se lotili dela, smo si ogledali še kratek film z glasbeno podlago, na katerem so se 

zvrstile različne stavbe umetnika Hundertwasserja. Njegove organske, igrive in barvite hiše so 

bile učencem dodatna motivacija pri ustvarjanju njihovih likovnih izdelkov. 

Učenci so imeli na razpolago veliko različnih barv. Opazila sem, da so sledili razlagi pred 

delom, saj je veliko učencev barve tudi mešalo med seboj.  

Želela sem, da je njihovo likovno izražanje povsem spontano in ustvarjalno ob vseh 

spoznanjih, ki sem jim jih v času nastopov lahko ponudila. Spodbujala sem jih k 

samostojnosti, k izražanju svojih idej, izvirnosti, raziskovanju materialov, ki so jih imeli na 

voljo. Velikokrat sem jih pohvalila in ugotovila, da so učenci dobili še večjo motivacijo in 

Slika 45: Barve 
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predanost do dela in likovnega izražanja. Ugotovila sem, da s tem močno vplivam na njihovo 

samopodobo in samostojnost pri ustvarjanju.    

 

 

    

 

 

Njihovi likovni izdelki so pridobivali vedno bolj izvirno podobo. Vsaka hiša zase je postajala 

bolj samosvoja, barvita, poslikana z različnimi motivi, ki so dajali še poseben čar. Barve, ki so 

jih učenci nanašali na stojne in razgibane celote, so še bolj poudarile njihove značilnosti, 

razgibanost in posebnosti. Likovni izdelki so postajali vse bolj igrivi, domiselni. Prav tako so 

učenci zelo uživali ob nanašanju barve na njihove sanjske hiše.  

Njihova ustvarjalnost je prišla do izraza ob raziskovanju izbire barv in samem mešanju ter 

iskanju barvnih kontrastov. Veliko pozornost so namenili slikanju motivov, kar se je odražalo 

tudi na njihovih končnih izdelkih. Ti so vključevali raznolik nabor točk in linij (spirale, krogi, 

črte, pike).   

Z barvo so zapolnjevali prazne prostore in bili ob vsem tem zelo natančni. Naloga se jim je 

zdela nadvse zanimiva in privlačna. Celoten projekt od začetka do konca je učence notranje 

motiviral in uspel v njih vzbuditi pravo čustveno, estetsko in intelektualno komponento. 

 

 

Slika 46: Učenci barvajo svoje likovne izdelke 
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Po vsaki končani učni uri likovne vzgoje smo seveda tudi vrednotili njihove likovne izdelke 

po izoblikovanih kriterijih, ki sem jih postavila že pred nalogo, in sicer po: izvirnosti, barvni 

zanimivosti in natančnosti.  

Barve, ki sem jim jih ponudila kasneje so njihove dotedanje likovne izdelke spremenile v 

prave domiselne, domišljijske hiše. Tudi likovni izdelki s preprostim prostorskim 

oblikovanjem so ob barvah zaživel in zažareli.  

Učenci so pridobili novo izkušnjo povezave prostora z barvo in spoznavali, kako uspešno ali 

neuspešno lahko sama barva spremeni, omehča ali razkroji celoten prostor. 

 

 

Slika 47: Učenci so ustvarjalni 
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Šesta učna ura 

Zadnji nastop smo zaključili z otvoritvijo razstave izdelkov, ki so jih učenci izdelovali, 

ustvarjali in ob katerih so poglabljali svoje likovne zmožnosti in znanja. 

Otvoritev je služila kot nekakšen zaključek celotnega projekta, kot neka evalvacija vsega, kar 

smo skupaj »predihali« v tem mesecu. V mislih smo lahko prešli čez vse učne ure.  

Učenci so aktivo sodelovali pri vrednotenju. Oblikovali smo skupna merila za vrednotenje, ki 

so jih morali upoštevati. Ta so bila naslednja: 

– stojnost (trdnost) zgradbe, 

– izvirnost (hiša mora biti čim bolj posebna, nenavadna, drugačna, zanimiva), 

– razgibanost, 

– barvna zanimivost (mešanje barv, barvni odtenki), 

– natančnost (natančno nanašanje barv). 

Bili smo pozorni na uspešnost  rešitve likovnega problema, samo izvedbo likovne tehnike in 

izvirnost. Nekateri so vrednotili svoje izdelke na zelo visokem nivoju, nekateri pa so imeli z 

vrednotenjem težave. Zlasti jih je navdušila barvitost in razgibanost likovnih izdelkov. 

Pri ocenjevanju sem se poskušala dosledno držati dogovorjenih kriterijev, upoštevala pa sem 

tudi sposobnosti in posebnosti vsakega posameznika v razredu. 

Na podlagi likovnih izdelkov učencev 3. razreda devetletne osnovne šole opazim,da je 

slikovno gradivo in spoznavanje Hundertvasserjevih del pripomoglo k boljšemu razumevanju 

vpliva barv na prostorsko oblikovanje.  

 

Slika 48: Končni likovni izdelki 
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Učenci so poskrbeli za svoje izdelke in jih postavili na svoje mize tako, kot so sami mislili, da 

bodo najbolje izražali to, kar so ustvarili. Seveda so na list papirja napisali tudi svoje ime in 

ime njihove sanjske hiše. Bili so zelo izvirni.  

Pogovorili smo se tudi, kaj sploh je razstava, kako poteka otvoritev razstave in kako se na 

takih dogodkih obnašamo.  

To je bilo za njih nekaj novega in zanimivega. Opazila sem, kako lepo so sodelovali pri sami 

otvoritvi razstave in si z zanimanjem ogledovali izdelke drugih sošolcev in sošolk. 

Prav tako je bilo čutiti tudi njihovo veselje in hkrati ponos, da imajo lahko svoj izdelek 

izpostavljen in je del njihove razstave.   

Ob tem dogodku smo bili vsi nagrajeni. Sama z mislijo o tem, da mi je uspelo učence 

motivirati, jim podati pravo znanje, jih spodbujati in iz njih izvabiti ustvarjalnost, izvirnost, 

samosvojost, ki so jo s predanim delom vsako uro izražali na svojih izdelkih, učenci pa z 

navdušenostjo in zadovoljstvom nad svojimi izdelki, ki so tako lepo krasili mize učilnice. 

Za vse nas je bilo to lepo potovanje v svet znanega arhitekta in slikarja Hundertwasserja, v 

svet oblik, svet barv in sanj, ki so pričarale prave sanjske hiše. 

 

                     

 

Slika 49: Razstava likovnih izdelkov 

Slika 50: Razstava sanjskih hiš po navdihu umetnika Hundertwasserja 
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7.7 Ugotovitve in interpretacija  

Na podlagi izvedene učne ure v 3. razredu, sem dobila sledeče rezultate glede na zastavljena 

raziskovalna vprašanja: 

1. Ali slike Hundertwasserja pomagajo pri razumevanju pomena prenosa barve k 

prostorskemu oblikovanju? Ali je spoznano delo motivacijsko vplivalo na učenčevo 

ustvarjanje? 

Z likovnimi izdelki učencev sem ugotovila, da kljub na prvi pogled preprostemu likovnem 

izdelku po končanem prvem delu ustvarjanja, pri katerem so učenci oblikovali stojno 

prostorsko tvorbo, lahko opazim izrazito razgibanost in izvirnost likovnih izdelkov, ki so jih 

učenci dosegli z nanosom barv.  

Srečanje s Hundertwasserjevimi deli je pripomoglo k uspešni realizaciji dosega kriterija 

barvne zanimivosti in izvirnosti.  

Učenci so uporabljali rdečo, modro, zeleno in rumeno barvo ter jih med seboj mešali. Tudi 

Hundertwasser je pri svojem ustvarjanju uporabljal primarne barve-rumeno, rdečo, modro in 

sekundarne-zeleno, vijolično, oranžno. 

Posegal je po kontrastih rdeče-modre, rumeno-vijolične, rdeče-zelene, belo-črne. Učenci so 

ustvarjali kontraste rdeče-modre, rdeče-zelene in še druge; rumeno-modre, vijolično-zelene, 

rdeče-rumene. 

Njihove likovne izdelke so krasili razni vzorci, ki so jih izbirali poljubno. Nekateri so 

uporabljali kroge, ki so se ponavljali v smiselnem ritmu, spet drugi so slikali pike brez 

posebnega ritma. Na ploskvah njihovih likovnih izdelkov se menjajo različni vzorci. Opazim 

tudi vzorce šahovnice, ki jo je v svojih delih uporabljal Hundertwasser, prav tako kroge in 

spirale, neravne črte. 

Hkrati je dana naloga učencem predstavljala izziv in dodatno motivacijo, da z mešanjem barv, 

uporabo kontrastov, vzorcev dosežejo učinek razgibanosti, izvirnosti in barvne zanimivosti pri 

svojih sanjskih hišah.  

Tako lahko potrdim, da je spoznano delo motivacijsko vplivalo na ustvarjanje učencev in da 

je vpliv barve pripomogel k razkroju robov oblike, k olepšanosti, razgibanosti in posebnosti 

samega likovnega izdelka.  
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2. Kako se je kazala ustvarjalnost učencev ob uporabi ponujenega likovnega materiala? 

Učenci so skozi celoten projekt uspešno sodelovali, pokazali radovednost do 

Hundertwasserjevih del in bili ob ustvarjanju iznajdljivi. Bili so  motivirani, kar je vplivalo na 

njihovo ustvarjalnost, ki se je pokazala kot: 

- poseganje po Hundertwasserjevih idejah,  

- uporaba različnih vzorcev, motivov in mešanje barv, barvni kontrasti, 

- izvirnost pri konstrukciji zgradb. 
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7.8 Predstavitev likovnih izdelkov 

Likovne izdelke, ki so nastajali v času projekta, bom predstavila po skupinah, glede na to, 

kako izpolnjujejo kriterije, in jih komentirala. 

Merila, ki so jih morali učenci upoštevati pri vrednotenju, so našteta in opisana v 

nadaljevanju: 

Stojnost (trdnost) zgradbe 

Zgradba je sestavljena tako, da je stabilna, saj stoji sama brez 

kakršne koli opore, se pravi trdno na tleh. Njeni deli so trdno 

prilepljeni, tako da se oprijemajo posameznih ploskev. Celotna hiška 

je povezana s časopisnim papirjem, ki poveže vse dele in ji daje 

dodatno strnjenost in celoto. Z natančnostjo in večkratnim 

kaširanjem je hiška stabilna. 

 

 

Izvirnost (hiša mora biti čim bolj posebna, nenavadna, 

drugačna, zanimiva) 

Hiška mora biti drugačna, posebna. Ob pogledu nanjo mora dajati 

občutek nenavadnosti Izvirnost sem ocenjevala glede na inovativno 

izdelavo hiške. Izvirna hiška je zanimiva in pritegne našo pozornost. 

 

 

Razgibanost 

Razgibanost likovnega izdelka se kaže z dodajanjem različnih 

reliefnih dodatkov, uporabo izbočenih tvorb, izboklin.  

Na razgibano zgradbo izdelka vpliva tudi postavitev in kaširanje 

embalažnih škatlic. 

 

 

 

    Slika 51: Likovni izdelek 

Slika 52: Likovni izdelek 

  Slika 53: Likovni izdelek 
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Barvna zanimivost (mešanje barv, barvni odtenki) 

Hiška je barvno zanimiva, ko učenec posega po različnih barvnih 

odtenkih in barve med seboj tudi meša. Uporabi različne barvne 

kontraste. Pogled nanjo nam mora vzbuditi zanimanje in različne  

občutke, ki jih povzroči uporaba toplih in hladnih barv. 

Pomembno je tudi nizanje različnih vzorcev, motivov, ki lahko 

tvorijo ponavljajoč ali poljuben ritem. 

 

 

Natančnost (natančno nanašanje barv) 

Učenec se potrudi pri likovni tehniki. Si vzame čas in ne hiti. 

Razmisli in uporabi znanje o mešanju barv. Smiselno meša barve med 

seboj, nato jih nanaša na hiško, tako da predhodno predvidi, s katero 

barvo bo prekril večje ploskve in nato nadaljeval z barvanjem manjših 

delov hiške. Poskrbi, da so robovi prekriti z barvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 54: Likovni izdelek 

 Slika 55: Likovni izdelek 
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7.8.1 Primeri likovnih izdelkov, ki ustrezajo vsem (petim) 
navedenim kriterijem 

 

– Stojnost (trdnost) zgradbe, 

– izvirnost (hiša mora biti čim bolj posebna, nenavadna, drugačna, zanimiva), 

– razgibanost, 

– barvna zanimivost (mešanje barv, barvni odtenki), 

– natančnost (natančno nanašanje barv). 

 

Likovni izdelek 1 

 

     

     

 

 

Učenka se je potrudila pri kaširanju in tako dosegla stojnost hiške. Iz upogibnega materiala je 

oblikovala vrhnji del in dodala izboklino, ki je prispodoba dimnika. Z volumnom, ki naj bi 

predstavljal vhod, je pripomogla k razgibanosti. Razgibanost bi lahko povečala še z raznimi 

reliefnimi dodatki. 

Slika 56: Likovni izdelek, deklica, 9 let 
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Učenka je uporabila modro in rumeno barvo in ustvarila lep kontrast. Motiv krogov, ki se 

ponavlja na vseh straneh hiške, pripomore k originalnosti likovnega izdelka. Bila je zelo 

natančna pri nanašanju barv in slikanju motivov.  

Likovni izdelek 2 

 

     

     

 

 

Učenka je iz več embalažnih škatel samostojno oblikovala hiško. Z natančnim kaširanjem je  

pripomogla k stojnosti  in trdnosti. Izbočeni tvorbi, ki sta prispodobi vhoda in dimnika, dajeta 

hiški pečat razgibanosti. Učenka je natančno nanašala barve. Uporabila je žive barve; rumeno, 

oranžno, rdečo. Primarno modro barvo je svetlila z belo barvo, s temnejšo modro pa je 

ustvarila globino izbočenega vhoda. Hiška deluje izvirno. 

 

 

 

 

Slika 57: Likovni izdelek, deklica, 9 let 
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Likovni izdelek 3 

 

     

    

 

 
Učenec je na podlagi lastne domišljije ustvaril razgibano hiško. Bil je natančen pri kaširanju 

in lepljenju časopisnega papirja. Iz embalažnih škatlic je ustvaril nekaj reliefnih dodatkov, ki 

pripevajo k izvirnosti same hiške. 

Učenec je, tako kot Hundertwasser, uporabil kontrastne barve. Posegal je po kontrastu rdeče-

modre in rdeče-zelene. Barvne ploskve je obogatil s pikami, črtami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 58: Likovni izdelek, deček, 9 let 
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7.8.2 Primeri likovnih izdelkov, ki ustrezajo štirim izbranim 
likovnim kriterijem 

 

– Stojnost (trdnost) zgradbe, 

– izvirnost (hiša mora biti čim bolj posebna, nenavadna, drugačna, zanimiva), 

– razgibanost, 

– barvna zanimivost (mešanje barv, barvni odtenki). 

 

Likovni izdelek 1 

 

      

     

 

 

 

Učenec se je na podlagi lastnih predstav in domišljije hitro lotil likovnega ustvarjanja. 

Samostojno je oblikoval stojno hiško z volumnom, ki naj bi predstavljal vhod. Razgibanost 

oblike je dopolnil z izboklino kot prispodobo dimnika. Hiška je izvirna in zanimiva. 

Barve so še bolj razburile njegovo domišljijo. Posegal je po različnih barvnih odtenkih. Svetlil 

je modro, zeleno in rdečo barvo. Na sprednji strani je z rumeno in modro barvo ustvaril izrazit 

Slika 59: Likovni izdelek, deček, 9 let 
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kontrast. Hiška deluje originalno. Z več časa bi lahko še bolj natančno izpeljal likovno 

tehniko. 

 

Likovni izdelek 2 

 

     

     

 

 

Učenka se je poigrala z odpadnim materialom. Na vrhnji stranici je oblikovala dva polkrožna 

reliefna dodatka. Prav tako na sprednji strani razgibanost povečujeta izbočeni tvorbi v obliki 

krogle in volumen v obliki pravokotnika. Hiša je izvirna in stojna.   

Originalnost izdelka je poudarila s kontrasti. Na sprednji strani hiške opazimo kontrast modre 

in rumene barve ter zelene in roza barve. Čeprav je hiško pobarvala z rumeno barvo, deluje 

hladno, saj je učenka nanesla večjo količino modre barve. Likovno tehniko bi ob robovih 

lahko izpeljala še bolj natančno. Motivi pripomorejo k izvirnosti likovnega izdelka. 

 

 

 

 

Slika 60: Likovni izdelek, deklica, 9 let 
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Likovni izdelek 3 

 

     

     

 

 

 

Hiška deluje razgibano. Učenec je razgibanost ustvaril z reliefnimi oblikami, ki jih je kaširal 

na sprednjo, zadnjo in vrhnjo stran. Z večkratnim kaširanjem  je pripomogel da je hiška trdna 

in stojna. 

Hiško je obogatil s črtami in motivi sonca, srca. Učenec je uporabljal hladnejše barve. Med 

seboj se lepo ujemajo in dajejo vtis harmonije. Tehniko bi lahko izpeljal še bolj natančno. 

 

 

 

 

 

Slika 61: Likovni izdelek, deček, 9 let 
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7.8.3 Primeri likovnih izdelkov, ki ustrezajo trem izbranim 
likovnim kriterijem 

 

Likovni izdelek izpolnjuje naslednje kriterije: 

 

– Izvirnost (hiša mora biti čim bolj posebna, nenavadna, drugačna, zanimiva), 

– razgibanost, 

– barvna zanimivost (mešanje barv, barvni odtenki). 

 

Likovni izdelek 1 

 

   

   

 

 

 

Slika 62: Likovni izdelek, deklica, 9 let 
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Učenka je samostojno oblikovala hiško. Z večkratnim kaširanjem bi dosegla večjo stojnost 

reliefnega dodatka na stranici hiške. Razgibanost likovnega izdelka je poskušala doseči z 

dodatkom oblike, podobne rozeti, na vrhnji stranici hiške, ki je prispodoba dimnika. 

Uporabila je veliko nanosov barve. Barvo je nanašala druga na drugo in ustvarila zanimiv 

učinek, ki hiško dela izvirno. 

Likovni izdelek izpolnjuje naslednje kriterije: 

– Stojnost (trdnost) zgradbe, 

– izvirnost (hiša mora biti čim bolj posebna, nenavadna, drugačna, zanimiva), 

– barvna zanimivost (mešanje barv, barvni odtenki). 

 

Likovni izdelek 1 

 

   

   

 

 

Učenka je oblikovala stojno hiško. Iz odpadnega materiala je oblikovala vrhnji del, ki verjetno 

predstavlja dimnik. Razgibanost bi lahko še povečala z raznimi reliefnimi dodatki. 

Slika 63: Likovni izdelek, deklica, 9 let 
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Uporabila je različne barve. Hiško je okrasila z različnimi barvami pik. Rumeno pobarvana 

izboklina na vrhu daje občutek odprtosti. Učenka je uporabila tudi rumeno-moder in modro-

rdeč kontrast. Likovno tehniko bi lahko izpeljala še bolj natančno, če bi imela več časa. 
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8 MNENJE UČITELJICE  

 

Tatjana Logar, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, me je prijetno presenetila s svojo 

prošnjo, da bi v razredu na osnovni šoli izvedla praktični del nastopov za likovno nalogo: 

sestavljanje prostorskih elementov v stabilne, stojne in razgibane celote in slikanje z 

mešanjem barve na poseben format (3D objekt). Starši so z veseljem potrdili njeno prisotnost 

pri pouku likovne vzgoje, učenci so doma  z zavzetostjo pripovedovali o novih odkritjih kot 

načrtovalci stavb; arhitekti, fotografi, slikarji, krovci in kot umetniki. 

 

Učenci so se trudili in z veseljem ter delovno vnemo raziskovali, primerjali in iskali povezave 

med stavbami v mestu Škofja Loka in stavbami arhitekta Hundertwasserja. Tu jih je Tatjana 

odlično vodila po ozkih ulicah mesta, jih vzpodbudno in dovolj pozorno usmerjala k 

odkrivanju novih znanj: dobili so občutek za velikost in obliko stavb in njihovih drobnih 

posameznih detajlov, ki zgradbe naredijo še bolj mikavne. Pri skupinskem delu in rokovanju s 

fotografskim aparatom so se učenci znali razvrstiti in si razdeliti naloge. Drug drugega so ob 

njeni vzpodbudi usmerjali k odkrivanju novosti. Ob raziskovanju so zelo uživali in resnično 

pazili, da naredijo veliko različnih fotografij s cilji, ki jih je Tatjana v uvodnem delu ure 

povedala. Niso pozabili niti na spoznanja, ki so jih v razredu že dobili v okviru pravljice in 

didaktične igre, ko so sestavljali stavbe arhitekta Hundertwasserja. 

 

Ko so razlagali slikovni material, ki je bil predstavljen preko računalnika v nadaljevanju ur 

likovne vzgoje, se kar niso mogli načuditi, da ima Škofja Loka toliko različnih stavb in toliko 

različnih oblik in velikosti teh stavb ter seveda njenih sestavnih delov. Privabile so jih barve 

na hišah, balkoni, okna, kljuke in oboki, povezanost stavb v celoto. 

 

Pri rokovanju s škatlami, časopisom, lepljenjem papirja in skrbjo za izgled stavbe, ki jo bodo 

izdelali, so bili sprva malce v strahu, kaj in kako bi izbirali, kako bi lepili in dodajali, da bi 

dosegli cilje: izvirnost, stojnost in razgibanost. Ob stavbi, ki se je prikazala iz skrivnostne 

škatle, ki jo je na igriv in izredno motivacijski način predstavila Tatjana, so učenci onemeli, a 

se hkrati zasmejali, razveselili in se spraševali, če bodo tudi oni znali ustvariti nekaj 

podobnega. Tatjana jih je znala pripeljati do cilja s pogovorom, nasveti in opozorilom na 

omenjene cilje, ki jih želi z likovno nalogo doseči. Ni pa pozabila na stalno vzpodbudo vseh v 
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razredu, kar je pripeljalo do tega, da so vsi učenci oblikovali izdelek, ob tem razvijali tudi 

občutek za prostor in sestavljali odpadni material v razgibano celoto. 

 

Zelo težko so čakali na trenutek, ko bodo stavbo lahko še poslikali. Pri izbiri barv  in mešanju 

le-teh, so si predhodno pomagali še z ogledom stavb arhitekta Hundertwasserja, ki so bile 

predstavljene preko filma z glasbeno vsebino. To je učence še dodatno motiviralo k 

ustvarjanju in poslikavanju lastne stavbe. Večina je pazila na razgibanost in izvirnost slikanja, 

nekateri pa so bili pri izbiri barv manj domiselni, v njihovih izdelkih pa je bilo čutiti premalo 

živahnosti. Vsak izdelek zase je bil nekaj posebnega, v vsakem si lahko odkril napredek 

otroka v času ustvarjanja celotnega izdelka, od prvega do zadnjega trenutka. 

 

Pohvaliti moram Tatjanino izvirnost pri vodenju ter iznajdljivost v različnih situacijah v 

razredu, saj v sebi skriva pravi pristop do otroka in zna iz njega mnogo izvabiti. Otroci ji 

sledijo, saj jih zna vedno odlično motivirati za nadaljnje delo. Tudi v zadnjem delu ure, ko je z 

učenci pripravila razstavo stavb, se je znašla in povabila učence k nastopanju: vsak učenec je  

izdelek označil in ga poimenoval. Naučila jih je tudi, kako se morajo obnašati na razstavi. 

Učence sosednjega razreda so skupaj povabili na razstavo, kar je dalo celotnemu delu še 

posebno zadovoljstvo in pečat k uspešno opravljeni nalogi. 

Ob njenem vodenju smo se učili in vsi skupaj odkrivali lepote prostorskega oblikovanja in 

barvanja z akrili ter ob njeni pomoči izdelali sanjsko hišo. 
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9 ZAKLJUČEK 

 

Lahko bi zapisala, da so učenci kot po spirali globlje in globlje spoznavali slikarja in arhitekta 

Friedensreicha Hundertwasserja. Seznanili so se z njegovimi deli, barvami, organskimi 

oblikami in vedno bolj dojemali pomen barve, ki so jo nanašali na svoje prostorsko 

oblikovane likovne izdelke. Menim, da so jim slike Hundertwasserja pomagale pri 

razumevanju pomena prenosa barve k prostorskemu oblikovanju, saj so bili hkrati tudi 

ustvarjalni ob ponujenem materialu. 

Preko celotnega projekta so bili zelo motivirani in odprti za raziskovanje razgibanosti, 

izvirnosti in barvne estetike. Omogočila sem jim primerne dejavnosti, ki so v njih še dodatno 

vzbudile radovednost, ohranjale motivacijo na visokem nivoju in iz njih izvabljale 

ustvarjalnost in predanost do dela. 

Za doseganje ciljev sem uporabila ustrezne metode dela, v ospredje pa postavila metodo 

demonstracije in z njo povezana učna sredstva in pripomočke.      

Spoznala sem, da je za razumevanje pojmov potrebna tudi osebna izkušnja, in se zato pri vseh 

nastopih še dodatno trudila, da so bili učenci v sam proces vpeti tudi čustveno.    

Razstava, ki smo jo pripravili ob zaključku nastopov, je bila pečat našega truda, dela in 

veselja, ki smo ga ob tem občutili. Tako smo skupaj prepotovali delček spirale, ki nas je 

obogatil za nova spoznanja, izvirne likovne izdelke in  uspešno razstavo.  
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