UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

0

NINA

WEINER

UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA
ŠTUDIJSKI PROGRAM: LIKOVNA PEDAGOGIKA

NOTRANJA OPREMA KOT MOTIVACIJA ZA
OBLIKOVANJE KREATIVNIH PROSTOROV
DIPLOMSKO DELO

Mentorica : doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez

Kandidatka: Nina Weiner

Ljubljana, junij, 2013

1

ZAHVALA
Za vse napotke , posredovano znanje ter čas se zahvaljujem
mentorici doc. dr. Beatriz Gabrieli Tomšič Čerkez.
Veliko zahvalo namenjam svojim staršem, za podporo, saj ste
mi stali ob strani vsa leta šolanja.
Iskrena hvala moji sestri Vesni za čustveno in moralno
podporo, hvala ker podpiraš moje delo mi stojiš od strani ter
verjameš vame.
Zahvalo namenjam tudi mojemu fantu Dejanu za podporo in
neskončno potrpežljivost.
Hvala!

i

NOTRANJA OPREMA KOT MOTIVACIJA ZA
OBLIKOVANJE KREATIVNIH PROSTOROV
Povzetek
Namen diplomskega dela je pokazati, kako ima lahko

Likovna naloga se je nanašala na umestitev notranje opreme

premišljen, sistematičen in sodoben način oblikovanja učilnic

v prostor v izbranem barvnem kontrastu in vključevala

pozitiven učinek na storilnost ter kreativnost učencev. V

izražanje z barvnimi ploskvami (kolaž). Dala sem jim možnost

teoretičnem delu predstavljam povezavo med kreativnostjo in

izdelati svoj likovni izdelek z različnimi materiali in se izraziti v

likovno učilnico. Poglobila sem se na elemente notranje

likovni tehniki po izbiri.

opreme likovnih učilnic, s katerimi lahko pripomoremo k
ureditvi
učencih.

prostora,

ki

spodbuja

kreativnost

pri

Poudarek sem dala na barvi in osvetljavi kot

Ključne besede: notranja oprema, kreativnost, kreativni
proces,

likovna

ustvarjalnost,

kreativni

prostor,

likovna

ključnima elementoma notranje opreme. Pri oblikovanju učilnic

učilnica, barve, osvetljava, Vittra, sodoben koncept notranje

obstajajo določene smernice, s pomočjo katerih lahko

opreme, ergonomija

ustvarjamo idealne pogoje za učenje in delo. Predstavim tudi
primer dobre prakse izvajanja inovativnega učnega procesa v
sodobno oblikovanih šolskih ustanovah Vittra. V praktičnem
delu sem predstavila svoj koncept primerne opreme, barvne
ureditve, optimalnih antropoloških mer in drugih oblikovalskih
elementov za kreativno likovno učilnico. V pedagoškem delu
sem teoretični ter praktični del prenesla v pedagoško prakso.
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INTERIOR DESIGN AS A MOTIVATION FOR
CREATING CREATIVE SPACES
Abstract
The thesis underlines the importance of a thoughtful,

classrooms. The author transferred the theoretical and

systematic and modern way of designing classrooms due to

practical parts in the teaching process. The main task was

its effects on productivity and creativity of pupils. The

organising interior with respect to space, namely the selected

theoretical part focuses on the relationship between creativity

colour contrast and expression of colour planes (collage).

and art classroom; a particular attention is given to the

Pupils were given the opportunity to make their product of

elements of interior design of art classrooms, enabling such

different materials and techniques, thus expressing the art of

organisation of space that fosters creativity in pupils. The

choice.

emphasis is given on colour and lights as essential elements
of interior design. In general, there are certain guidelines of
designing classrooms with respect to establishing ideal
conditions for learning and work. In the following a case study
of the implementation of innovative learning process in
modern designed school premises Vittra is presented. The
practical part presents the author’s concept of suitable
equipment,

colour

scheme,

optimal

anthropological

dimensions and other design elements of creative art

Keywords: interior design, creativity, creative process, artistic
creativity, creative space, art classroom, colours, lights, Vittra,
modern concept of interior design, ergonomics
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UVOD
Prostor, v katerem živimo, delamo, predmeti v njem ali
predmeti, ki nam osmišljajo življenje, vse je oblikovano.
Oblikovanje je ustvarjalni proces, v katerem oblika poudari
vsebino.

To

je

vizualna

umetnost,

način

izražanja

v

oblikovanju bivalnega okolja. Vsak sodobni oblikovalec
prostora mora znati opremiti notranji prostor v skladu z načeli
»bivanja« tako funkcionalno kot v odnosu do družbe, načinu
življenja in delovnega vsakdana. Pojem notranje opreme ne
vključuje zgolj oblikovanja in postavitve notranje opreme,
temveč tudi odnose med posamezniki in prostori, v katere
oblikujemo koncept bivanjskega prostora.
Globalizacija, tehnološki napredek in druge gospodarske,
politične, socialne ter ekološke spremembe nas silijo, da
popolnoma

spremenimo

način

življenja,

ustvarjanja

in

povezovanja. Procesi, ki smo jim priča, še bolj poudarjajo
potrebo po znanju in kreativnosti, ki sta dobrini, ki izpolnjujeta
posameznika in mu dajeta ustrezno mesto v sodobni družbi,
omogočata družbeno vključenost, trajnostni razvoj, kar vse

1

skupaj vodi do visoke kakovosti življenja in pravičnejše

Mladi potrebujejo ustrezen prostor, da lahko razvijejo svoj

družbe.

ustvarjalni potencial. Sodobna učilnica naj bi imela prostor za
razmišljanje in ustvarjanje, ločen prostor za likovno vzgojo in

Učni proces, ki je ustrezal v preteklosti, je danes zastarel.

tehnologijo, sodobno tehnološko opremo, kot so računalniki,

Sodoben učni proces mora temeljiti na trajnostnem razvoju in

tablice, projektorji, LCD-zasloni in prostor za samostojno

kreativnosti.

učenje. Oblikovana mora biti tako, da se lahko v prostoru brez

Sodobna

informacijska

in

komunikacijska

tehnologija spreminja klasično vlogo učitelja kot edinega

težav izvajajo različne dejavnosti.

posrednika znanja. Sodobna pedagogika v informacijskoračunalniškem izobraževanju naj bi povezovala klasično

Namen diplomskega dela je pokazati, da ima premišljen,

učenje in učenje na daljavo, delo v resničnih in virtualnih

sistematičen in sodoben način oblikovanja učilnic pozitiven

skupinah. V tem spremenjenem učnem procesu je učitelj bolj

učinek na storilnost in kreativnost človeka. Vse to vpliva na

ali manj usmerjevalec učnega procesa in je učencem v pomoč

ekonomski

pri samostojnem učenju ter pridobivanju novih znanj. Druga

zadovoljstvo, dobro počutje ljudi, učencev ter, navsezadnje,

naloga učitelja pa je, da učencu pomaga pridobivati nove

zmanjšuje bolezni, ki izhajajo iz neustreznega delovnega

strategije za učinkovitejše pomnjenje in povezovanje znanja,

okolja. Poudarek sem dala uporabi barve in materiala kot dveh

kritičen odnos ter povezovanje z drugimi predmeti. Učenec pri

pomembnih elementov dizajna notranje opreme kreativnih

pouku dobiva vse bolj aktivno vlogo, saj sodeluje pri njegovem

učilnic, njihov vpliv na kreativni proces posameznika.

vidik

družbe,

prenosa

znanja,

povečuje

poteku. To pa od njega zahteva tehnično usposobljenost, pa
tudi kritičen pogled, zrelost in odgovornost (Božnar, 2004).

V prvem delu predstavljam pojem ergonomije kot vedo in
osnovno vodilo za urejanje prijetnega ter funkcionalnega

Ena od pomembnih komponent spodbujanja kreativnosti med

fizičnega okolja in sam kreativni proces, saj danes živimo v

učnim procesom je prav okolje in prostor, kjer se ta izvaja.

dobi, kjer sta znanje in kreativnost izrednega pomena. Ena od
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pomembnih komponent spodbujanja kreativnosti med učnim

v skupinah po ravneh znanja. Koncept Vittre je švedski šolski

procesom je prav okolje in prostor, kjer se ta izvaja.

sistem sprejel in ga tudi financira.

Barve, osvetljavo in material kot elemente notranje opreme

S pomočjo strokovne literature sem izdelala svoj koncept

opredelim v drugem poglavju. Obstajajo določene smernice,

primerne opreme, barvne ureditve, optimalnih antropoloških

kako uporabiti te – pri oblikovanju učilnic, da ustvarijo idealne

mer in drugih oblikovalskih elementov za kreativno likovno

pogoje za učenje in delo.

učilnico. Predstavljam ga v četrtem poglavju.

Kot prihodnja profesorica likovne umetnosti sem tretji del

V pedagoškem delu sem teoretični in praktični del prenesla v

namenila oblikovalskim elementom kreativne učilnice za

pedagoško prakso. Tečajnikom sem v okviru slikarskega

likovno vzgojo. Namen tega poglavja je prikazati pomen in

tečaja predstavila barvne kontraste in njihov vpliv pri

učinke notranje opreme učilnice na ustvarjalno klimo in

oblikovanju notranje opreme prostora. Likovna naloga se je

vedenje učencev med učnim procesom. Preučila sem tudi

nanašala na umestitvi notranje opreme v prostor v izbranem

normative izgradnje in opreme likovnih učilnic, ki jih predpisuje

barvnem kontrastu in je vključevala izražanje z barvnimi

Republika Slovenija. V poglavju sem opisala tudi primer

ploskvami (kolaž).

odlične prakse izvajanja inovativnega učnega procesa v
sodobno oblikovanih šolskih ustanovah Vittra. Leta 1993 je

Pri diplomskem delu sem uporabila deskriptivno metodo, ki

podjetje Vittra, ki danes upravlja z več kot 30 šol na

temelji na preučevanju teoretične podlage iz razpoložljive

Švedskem, izdelalo popolnoma nov koncept učnega procesa,

literature in virov. Z deduktivno metodo sem na podlagi

ki je popolnoma odpravil tradicionalne učilnice. Učenci niso

splošnih

več klasično razdeljeni po razredih glede na starost, ampak so

problematiko, izbrala temeljne koncepte, pojme in načela ter

dognanj

teorije,

bistvene

za

obravnavano

tako gradila vsebino diplomskega dela. Uporabila se domačo
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in tujo literaturo ter vire, ki zajemajo knjige, članke iz revij,
gradiva s spleta in lastno kreativnost.
V

diplomski

nalogi

sem

preučevala

1 ERGONOMIČNOST, KREATIVNOST IN
KREATIVNI PROSTOR

povezavo

med

kreativnostjo in delovnim prostorom oziroma likovno učilnico.

1.1 Ergonomija

Usmerila sem se na elemente notranje opreme, s katerimi
lahko pripomoremo ustvariti kreativni prostor.

Ergonomija je znanstvena disciplina, njen osrednji raziskovalni
predmet

je

človeško

delo.

Raziskuje

posebnosti

in

sposobnosti človeškega organizma z namenom, da odkrije
bolj naravno držo človeka pri delu. Omogoča prilagajanje
človeka delu in delo človeku, gre za oblikovanje delovnih mest
tako, da ustrezajo telesnim meram in sposobnostim človeka
(Brejc, 2004).
Njena primarna naloga je načrtovanje delovnega mesta, ki bo
prilagojeno večini posameznikom z upoštevanjem strukturnih
dimenzij človeškega telesa. Znanost merjenja človeškega
telesa se imenuje antropometrija in pri svojem delu uporablja
razne naprave za merjenje telesnih dimenzij, na primer
velikost človeškega telesa in dolžino podlakti (Niebel, &
Freivalds, 2003).

4

Slika 1 prikazuje, da le dobro poznavanje vseh lastnosti in tudi

Z ergonomsko ureditvijo delovnega okolja se skuša oblikovati

dobra organizacija dela omogočata postavljanje človeka na

tak delovni prostor, ki je čim bolj prilagojen človekovim fizičnim

pravo delovno mesto ter s tem pravilno izrabo njegove

in psihičnim lastnostim ter ne omogoča le učinkovitega, ampak

energetske in psihične kapacitete (Bilban, 1999).

tudi varno delo ter zdravju primerne delovne pogoje.

Slabo počutje in nepravilna drža človeka vplivata na njegovo

Na sliki 2 je razvidno, da je ergonomija interdisciplinarna veda

storilnost in kreativnost tako kot bolezen. Pravilno držo lahko

in povezuje več znanstvenih področij v skupen cilj – uspešno

natančno določimo, medtem ko so duševni procesi bolj

in humano delo. Zato ergonomija vsebuje (Polajnar, &

zapleteni in jih zato težko obvladujemo (Polajnar, & Verhovnik,

Verhovnik, 2007):

2007).

Slika 1 : Odnos človek – delovno okolje

raziskovanje delovanja tehnike, tehnologije in okolice
na človeka z namenom, da se postavijo ergonomska
načela;



uporabo ergonomskih načel pri oblikovanju delovnih
mest in dela z namenom, da bo delo izvedeno uspešno
in humano.

Za uspešno in humano oblikovano delo je potrebno (Polajnar,
2006; povzeto po: Taboršak, 1977):

5



temeljito poznavanje človeka in njegovih možnosti o
izvedbi

dela,

psihofiziologi,

kar

zahteva

zdravniki

dela,

sodelovanje
antropologi



med

pomočjo varnostnih inženirjev zagotoviti varnost in

in

biomehaniki;

zagotoviti normalno okolico in zanesljivost pri delu ter s
zdravju primerne delovne pogoje;



oblikovati delo tako, da bo prilagojeno človeku; za to je
potrebna pomoč strokovnjakov s področja dela, ki pri



poznavanje delovnega mesta in metod dela, kar

oblikovanju dela uporabljajo ergonomska načela.

zahteva znanje inženirja konstruktorja in tehnologa;
Ergonomija preučuje štiri osnovna področja (Stranks, 1992):
Slika 2: Ergonomija in njena uporaba


človekov

sistem:

gre

telesnih

značilnosti

za

preučevanje

(vzdržljivost,

človekovih

moč,

telesne

dimenzije) in psihološke vidike njegovega obnašanja
(zaznavanje, učenje in reakcije na dane situacije);


delovno okolje: tipični okoljski stresatorji so ekstremne
temperature,

nezadostna

ali

slabo

načrtovana

razsvetljava,

nezadostno

prezračevanje,

visoka

relativna vlaga, hrup, vibracije, prah, dim in sevanje;
pomembne so določbe o varnem delovnem okolju kot
del akta o varstvu in zdravju pri delu;


naveza »človek–stroj«: dobri oblikovalski standardi
morajo pri navezi »človek–stroj« upoštevati človekove
značilnosti pri oblikovanju komand, prikazovalnikov
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podatkov ter učinke avtomatizacije in komunikacijskih

Pri antropometričnem merjenju se srečujemo s težavo, ker

sistemov z namenom zmanjšanja napak ter povišati

imajo ljudje različne mere in lastnosti, in tudi s posebnimi

varnosti pri delu;

fizičnimi problemi hendikepiranih ter starejših oseb in s

celoten delovni sistem: dejavnike, kot sta možnost

težavami, povezanimi s sedenjem.

utrujenosti in stresa, je treba upoštevati skupaj z
vidikom delovnega razmerja in storilnosti. Pretehtati je

Arhitekti in oblikovalci notranje opreme imajo veliko znanja o

treba

osnovnem planiranju in projektiranju, kar pa ne zadostuje za

tudi

značilnosti,

posebne
posebno

zdravstvene
morebitne

in

varnostne

posledice

napak

operaterja.

1.2 Antropometrija
Antrometrija je veda, ki proučuje mere človeškega telesa in
razmerja med posameznimi deli, da bi določila razlike med

prilagodljivost opreme človeku v fizičnem smislu ali za izračun
optimalnega dosega človeškega telesa do posameznih
elementov

notranjega

prostora.

In

prav

s

pomočjo

antropometrije bolje razumejo pomembnost antropometrijskih
meritev v odnosu do notranjega prostora in potrebe ljudi
(Panero, & Zelnik, 1987).

posamezniki, grupami itd. (Panero, & Zelnik, 1987).

1.3. Aspekti vizualne ergonomije
S pomočjo antropometrije ugotavljamo in določimo optimalne
dimenzije notranje opreme (stroji, drugi predmeti) in prostora.

Približno devetdeset odstotkov naših čutnih vtisov zabeležijo

Ta merjenja služijo konstruktorjem opreme pri presojanju

oči. Razsvetljava in vizualni pogoji imajo velik vpliv na našo

prilagodljivost opreme človeku, in to ne le z vidika možnosti

sposobnost koncentracije, našo storilnost, naše zmogljivosti in

uporabe, temveč tudi z ergonomskega vidika (Brejc, 2004).

naše splošno počutje. Optimalno delovanje oči je neposredno
povezano z določeno svetlobo in mikroklimatskih dejavnikov
prostora.
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Barvna/vizualna ergonomija (Meerweinov, Rodeck & Mahnke,

1.4 Kreativnost

2007):

Kreativnost je pomemben dejavnik pri generiranju novih idej in
spodbujanju inovativnosti, kar je pomembno za trajnostni



išče ravnotežje med skrajnimi zaznavanji stanj;



pomaga preprečiti premajhno in preveliko preko

razvoj.

subtilne stimulacije;

Glede same definicije kreativnosti v strokovni literaturi



ščiti oči in organizem;

naletimo na množico različnih avtorjev in s tem tudi različnih



pomaga pri natančnem zaznavanju;

definicij pojma kreativnosti.



ustvari red;



pomaga pri orientaciji;



pomaga pri koncentraciji;



zmanjšuje napake;



spodbuja dobro počutje;



zahteva disciplino pri načrtovanju razsvetljave.

Teorija s sodobnim pristopom v nasprotju s tradicionalnim
preučuje proces kreativnosti s predpostavko, da je lahko vsak
človek z normalnimi sposobnostmi v svojem življenju zmožen
generirati kreativne ideje na posameznem področju in da
socialno okolje močno vpliva tako na stopnjo kot pogostost
kreativnega vedenja. Kreativnost je torej generiranje novih in
uporabnih idej na katerem koli področju (Amabile, 1996).
Kreativnost ni domena inteligence, je pa odvisna od nekaterih
drugih lastnosti posameznika (Pogačnik, 1995). Zveza med
kreativnostjo in inteligenco ni posebno visoka in je bolj
enosmerna kot dvosmerna: visoko kreativni ljudje so tudi
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visoko inteligentni, za visoko inteligentne pa to ne velja vedno

Znanstvenik Barron pa je na podlagi svojih raziskav na

in povsod (Pečjak, 2001).

področju karakterističnih lastnosti kreativnih ljudi dodal še
naslednje lastnosti (Hare, 1982):

Kreativnost mora izpolnjevati tri pogoje (Možina, 1994):


zagotavljati mora originalnost; torej tisto, kar pravimo,
da je kreativno, mora biti nekaj novega in unikatnega;



mora biti prilagojeno realnosti, pomagati reševati neki
problem in doseči določen cilj;



prava kreativnost mora vsebovati oceno doseženega in
vzdrževanje tega, kar je bilo začeto kot originalno.

Matos (1994) definira kot kreativnega človeka tistega, ki:


zna svoje sposobnosti izvirno uveljaviti na različnih
področjih;



ne zatre svoje prirojene kreativnosti;



razvija svojo originalnost, radovednost, domišljijo,



visok ego in čustvena stabilnost,



visoka potreba po neodvisnosti in samostojnosti,



visoka stopnja nadzora nad dogajanjem,



dominantnost in močno osebno mnenje.

Ko

govorimo

o

merjenju

kreativnosti,

so

strokovnjaki

različnega mnenja o tem, ali se kreativnost lahko meri ali ne.
Anton Trstenjak in še nekateri drugi psihologi menijo, da
kreativnosti ni moč izmeriti, medtem ko jo Guilford, Torrance,
Barron, Kovaščev in drugi merijo z različnimi testi, ki pa niso
predmet tega diplomskega dela.
Karlavaris (Karlavaris, Barat & Kamenov, 1988) se navezuje
na pet najpomembnejših faktorjev kreativnosti:

samostojnost, neodvisnost v svojih sodbah, mnenjih,
mišljenju.



Originalnost: štejemo jo kot sposobnost opažanja,
česar drugi niso v stanju. Prihajati do nevsakdanjih,
neobičajnih,

statistično

redkih

idej,

najti

redke,
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neobičajne rešitve; oddaljeni odgovori na vprašanja po

način; prenos oblik; preoblikovanje; iz običajnega

analogiji,

ustvarjati nove pomene.

metafori

…

Zmožnost

iskanja

redkih,

oddaljenih rešitev, kombiniranje idej na neponovljiv
način in težnja po fantastičnih, nemogočih rešitvah.


Fleksibilnost: sposobnost prožnega, gibkega mišljenja.
Sposobnost hitrega in lahkega prehajanja z ene ideje
na drugo. Hitro spreminjanje zornega kota oz. vidika
reševanja ali hitro spreminjanje pristopa in strategije.



Fluentnost

ali

tenkočustost:

sposobnost

hitrega

produciranja bogastva idej, potez, hipotez, ki iz človeka
kar privrejo.

1.4.1 Motivi kreativnosti
Glede motivov za kreativno razmišljanje je Guildford podobno
kot dr. Vid Pečjak pri svoji analizi večjega števila raziskav
potrdil veliko skupnih motivov za kreativno delo, in sicer
(Možina, Florjančič, & Gabrijelčič, 1984):


potreba po radovednosti,



splošna potreba po dosežkih,



zaznavni, spoznavni in izrazni potencial, spoznavanje
svoje lastne notranje motivacije,



Elaboracija: sposobnost izdelave podrobnejšega načrta



zaradi kreativnega dela,

ustvarjalne naloge; načrtovanje in stalno razvijanje idej.
Hkrati pa je tudi sposobnost, da se uresničeni rezultat



iskanje novih odgovorov,

izkaže



želja po raznolikosti,



preferiranje enostavnosti in kompleksnosti,



nekonformizem in težnja k neodvisnemu mišljenju ter



potreba po smelih in pogumnih novostih.

kot

pregledna

celota

likovno

uspešne

kompozicije.


inventivno delo kot notranja nagrada in zadovoljstvo

Redefinicija: sposobnost razumevanja poznanih stvari
na nov način. Uporaba starih rešitev na nov, neobičajen
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1.4.2 Pogoji likovne ustvarjalnosti

učenčevo osebnost, kajti ta je predpogoj za njegovo

Sredstva likovnega izražanja so zelo različna, prav tako

kreativnost. Učenec se mora počutiti svobodno, biti

končni izdelki. Bistvo likovnega ustvarjanja ni v samem

mora brez strahu in potrebno je medsebojno zaupanje

procesu, temveč v sami aktivnosti učencev, preko katerih se

med učiteljem ter učencem.

razvijajo njihove kreativne sposobnosti (Karlavaris, Barat, &
Kamenov, 1988). Pomembno je, da kot učitelj likovne
umetnosti vplivamo na odnos učencev do kreativnega



strani s svojo podobo osvojiti učenca, da mu ta zaupa,

nalogah, da se popolnoma prepustijo svoji fantaziji, novostim,

na drugi strani pa mora biti tako dobro strokovno

neodvisnosti od ustaljenih postopkov in tem. Kreativnost je

usposobljen, da lahko odločno in samozavestno

treba razvijati kot osebnostno lastnost in odnosa do nje. To pa

spodbudno deluje na učence. Mora biti tudi kreativen in

lahko dosežemo le preko zagotavljanja ugodnih pogojev in

didaktično fleksibilen.

pravilnih postopkov učenja.





primernih pripomočkih, predmetih, prostoru in videzu
ampak

tudi

v

Bogate, raznolike in izbrane čutne izkušnje omogočajo
interakcijo učenca z okoljem, ki je pogoj za njegov
splošni in likovni razvoj.

Posebno ustvarjalno klimo, ki se odraža ne le v
prostora,

Prav tako je tudi osebnost učitelja nadvse pomemben
pogoj spodbujanja kreativnosti. Učitelj mora na eni

procesa, da sproščeno ustvarjajo, da sodelujejo pri likovnih

Med ugodne pogoje lahko štejemo:

Pri kreativnem procesu moramo nujno upoštevati

posebnem,

svobodnem,

stimulativnem odnosu med učencem in učiteljem.



Učencem je treba omogočiti tudi primerne naloge,
ustrezen pribor in material, da se lahko likovno izrazijo.
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V raziskavah je ugotovljeno, da se kreativnost gradi



Priprava; v tej fazi najprej problem identificiramo, ga

preko zbiranja informacij, njihovo kritično predelavo in

uredimo, določimo vse parametre za analizo problema in

nato skozi improvizacijo, igro, da bi se preko verbalne

na podlagi teh začnemo zbirati vse potrebne podatke. V

komunikacije uresničila kreativna ideja. V tej fazi je

drugem delu te faze raziskujemo vse možne rešitve na

treba preiti direktno na aktiviranje različnih faktorjev

osnovi ugotovitev analiz ali svojih preteklih izkušenj. V tej

ustvarjalnosti. Vse to omogoča preko likovnih sredstev

fazi sta potrpežljivost in natančnost ključni.

realizacijo likovnega izdelka. Tako se med učnim
procesom izvaja vrsta različnih postopkov, na katere



Frustracija; gre za fazo, ki se pojavi, ko problema ne

vplivajo izkušnje, notranji motivi, potrebe učencev, igra,

moremo rešiti. Tradicionalni opisi kreativnosti so jo kar

improvizacija, vrednotenje itd. Ti postopki se morajo

izpustili iz procesa, kajti nezmožnost priti do rešitve se zdi

prilagoditi posameznikom, kajti v tem se kreativni

pravo nasprotje kreativnemu mišljenju in predstavlja oviro

procesi razlikujejo.

za našo kreativnost. Na frustracijo moramo gledati kot na
nujno zlo in jo dojemati kot bistveni korak v kreativnem

1.4.3 Proces kreativnosti

procesu. Občutimo jo kot duševno pregrado in je ne
moremo obvladovati z razumskimi veščinami ter tehnikami.

Ko poskušamo rešiti neki problem, gremo skozi posamezne
faze, ki so osnova za proces kreativnosti. Te faze se ne
pojavljajo vedno tako povezano ali v istem vrstnem redu. Sam
proces kreativnosti prikazuje slika 3.



Inkubacija;

čas,

ko

prekinemo

poskušati

in

se

odmaknemo ter se odpočijemo od svojega problema.
Svoje

Model je sestavljen iz petih faz (Evans, & Russell, 1992):

je

zavestno

razmišljanje

o

problemu

predamo

nezavednemu umu. Gre za to, da stopimo korak nazaj in
problem pogledamo z drugega zornega kota in ne
poskušamo več za vsako ceno priti do rešitve. Faza
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zorenja je najbolj skrivnosten del kreativnega procesa, saj



Izpeljava; je faza, ki vključuje preverjanje uvida in preuči

se popolnoma izmika znanosti, vendar je povsem razvidna,

njegovo uresničitev. Na tej stopnji se sprašujemo, ali bo

saj brez nje ne moramo pojasniti nenadnega kreativnega

uvid zaživel, ali zadovoljuje prvotne zahteve, kakšen bo v

prebliska, ki pomeni rojstvo nove ideje. Spanje je eden

praksi itd. Na tej stopnji se pogosto zgodi, da neka ideja,

najboljših inkubatorjev, kajti takrat je nezavedni um

kljub temu, da se nam zdi briljantna, ne opravi poskusa.

najmočnejši.

Takrat se moramo vrniti nazaj v fazo inkubacije, še
verjetneje pa v fazo frustracije. Celo takrat ko se nam zdi,



Uvid; je navdih oziroma trenutek »aha«, je rojstvo nečesa

da bo uvid resnično uresničljiv, proces še zdaleč ni

novega. To pa je bistvo kreativnega procesa. To je faza, ki

končan. Sledi proces uresničitve – izpeljave. V tej fazi so

jo najraje povezujemo s samo kreativnostjo. Kreativni

najpomembnejši znanje, izkušnje, sposobnost, pripomočki

človek priznava, da uvid ne pride sam od sebe, temveč je

in denar.

posledica

preteklega

dogajanja.

Dobra
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priprava,

raziskovanje, razmišljanje o problemu, analiza podatkov,

Slovenski inovatorji, raziskovalci in znanstveniki prejemajo na

frustracija, nezavedni procesi v fazi inkubacije, vse to

uglednih svetovnih razstavah in konferencah priznanja in to je

prispeva k ustvarjanju duševnega stanja, v katerem se rodi

dokaz,

uvid. Uvid je faza kreativnega procesa, ki si jo večina ljudi

obvladujejo svoje področje, hkrati pa so v svojem raziskovanju

želi olajšati, zato se je razvilo veliko tehnik, ki spodbujajo

ter iskanju novega pravilno usmerjeni v reševanje problemov

nove

(brainstorming),

ljudi in mnogi na svež način pristopajo k starim težavam ter s

»laterarno mišljenje« in »sinektika«). V tej fazi je

svojimi izboljšavami poskušajo lajšati življenje ljudem v

samozaupanje ključno, kajti kreativni človek ni tisti, ki ima

njihovem bivanjskem prostoru.

ideje

(»možganska

nevihta«

več idej, temveč tisti, ki zaupa v svojo idejo in jo hoče
izpeljati.

da

imamo

pri

nas

strokovnjake,

ki

suvereno

Vendar, če govorimo o inovacijah, ne moremo kar tako mimo

1.5 Kreativnost in notranja oprema

edinega pravega načina preverjanja uspešnosti določene
inovacije, ki se lahko zgodi izključno in samo na trgu.

Ideja, imeti poseben prostor za delo, učenje in ustvarjanje, ni

Odjemalce bi glede na stopnjo razvoja, v kateri je posamezna

nova. Že v zgodnji renesansi so umetniki in pisatelji imeli svoje

novost oziroma podjetniška ideja, lahko razdelili v investitorje

ateljeje, studia za ustvarjanje. Inženirji in znanstveniki so imeli

in končne kupce. Investitorji bodo v fazi razvoja podjetniške

svoje delavnice, kjer so testirali svoje ideje in izume, itd.

ideje pripravljeni sprejeti tveganje, vložili bodo denar v projekt,
vendar z enim samim motivom, tj. dobiček. Morebitni dobiček

Kreativni prostor mora izžarevati udobje in varnost. To mora

pa bodo prinesli podjetju samo končni odjemalci, torej tisti, ki

biti kraj, kjer se ljudje počutijo udobno, povezano, kjer se lahko

bodo kupili in plačali. (http://mestomladih.si/spodbujamo-

brez slabe vesti sprostijo in napolnijo z energijo, potrebno za

inovativnost/invencija-inovacija-potencialna-inovacija-nic-od-

intelektualno in kreativno delo.
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nastetega/104)
Slika 3: Faze kreativnega procesa

Obstaja več konceptov kreativnih prostorov oziroma okolij, in
sicer (Martin, Morris, Rogers, & Killgalon, 2010):


Fizični; kjer se lahko učimo, delamo. Razlikuje se glede
na osebne preference in dejavnosti, ki jih izvajamo v
prostoru. Na primer kemik potrebuje polno opremljen
laboratorij, umetnik atelje oziroma studio, učenci
učilnice, za pisarniško delo pisarno itd. Pomembno je,
da je prostor prilagojen kreativnemu delu oziroma
učenju in da tega ne ovira.



Psihološki; oblikuje ga posameznik glede na svoje

učenju ali delu. Sam prostor, proces učenja ali dela je

potrebe,

treba prilagoditi tudi takim posameznikom.

želje

in

način

življenja.

Namreč,

posameznikove vrednote, prepričanja, percepcije in
celo emocionalno stanje vpliva na to, kdaj in kako se
posameznik loti učenja ali kreativnega dela.



Medosebni;

vsak

posameznik

prinese

svoje

osebnostne lastnosti v tim in interakcija med člani v
timu oblikuje svojstvene medosebne odnose. Uspešen



Virtualni; gre v bistvu za svetovni splet, ki je danes

tim sestavljajo člani z različnimi znanji, veščinami in

prerasel v pravo akademsko in raziskovalno omrežje.

sposobnostmi, ki s svojimi pozitivni osebnostnimi

Zanimivo pa je tudi za komercialne uporabnike. S

lastnostmi in značilnostmi kot celota dosegajo najboljše

širjenjem omrežja se je povečalo število različnih vrst

rezultate (Peršolja, 2004).

interaktivnih aplikacij in socialnih omrežij, ki omogočajo
uporabnikom deljenje idej, aktivnosti, dogodkov in

Predmet diplomskega dela v nadaljevanju je preučiti ključne

interesov znotraj svojih skupnih interesnih skupin.

dejavnike oblikovanja fizičnih prostorov – učilnic, kjer se

Pri

tem pa se moramo le zavedati vseh prednosti in

izvajata tako učni kot kreativni proces učencev in učitelja.

pomanjkljivosti, ki ga prinašata splet in e-učenje.


Biološki; gre v bistvu za fizično in metalno sposobnost

1.5.1 Karakteristike notranje opreme prostora, ki vplivajo
na kreativnost

posameznika, da sodeluje pri učenju ali drugem
kreativnem procesu. Namreč, vsaka telesna in duševna

McCoy in Evans sta s svojo raziskavo iskala odgovor na

hiba posameznika (npr. slabovidnost, naglušnost,

vprašanje, kako notranja oprema prostora vpliva na človekov

avtizem, disleksija in druge) lahko povzroči težave pri

potencial kreativnosti.
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Izpostavila sta naslednje karakteristike dizajna, ki naj bi
povečala kreativnost pri človeku in sicer (Taher, 2008):



Vizualna kompleksnost; visoka stopnja prostorske in
vizualne

kompleksnosti

poveča

kreativni

potencial

prostora. Tak prostor namreč uporabniku ponuja vizualni


Lep razgled na naravo; prostor, kjer naj bi se odvijal

interes in priložnost za ustvarjanje ter pri posamezniku

kreativni proces, mora imeti lep razgled na naravo. Pogled

spodbuja intelektualno in kreativno delo.

na gozdove najbolj spodbuja kreativnost pri človeku.

Na koncu naj poudarimo, da gre za statistične ugotovitve in jih

Zanimivo je omeniti tudi to, da je celo okrnjen razgled

ne moremo posplošiti na celotno populacijo.

boljši, kot biti v prostoru brez njega.


1.5.2 Sodoben koncept notranje opreme

Uporaba naravnih materialov; vrsta materiala in videz

Gre za sprejemanje bolj inovativnih in nenavadnih rešitev

notranje opreme prostorov sta zelo močan stimulans

oblikovanja, ki ustvarjajo nepričakovane kotičke za delo in

kreativnosti. Najboljši je naravni les. Avtorja povezujeta to

sprostitev znotraj stavb. Nič več ravnih in ozkih hodnikov,

s človekovo povezanostjo z naravo in les ima zelo pozitivni

temveč prostori, ki omogočajo lažje gibanje in sodelovanje

vpliv na človekova. Zelensky pa bolj priporoča kot del

(Mayerson, & Ross, 2002).

notranje opreme akvarije z ribami, kajti narava, voda in
plavajoče ribice človeka umirjajo ter mu omogočajo boljšo

Bistvo sodobnih prostorov so zdaj prostori, kjer se ljudje

koncentracijo.

neformalno srečujejo, družijo in so oblikovani izključno za ta
namen. Ti prostori so navadno locirani na stičišču glavnih poti



Uporaba ustreznih barv; tudi barve so zelo pomemben

v stavbi.

stimulans kreativnosti. Raziskava je pokazala, da so
zaposlenim bolj všeč barve, ki spominjajo na pomirjajoči

Torej, prav interakcija je ključni dejavnik dizajna kreativnih

vpliv vode, in sicer različni odtenki modre in zelene.

delovnih prostorov. Raziskave kažejo, da prav naključna
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srečanja zaposlenih povečajo njihovo produktivnost, saj

Za sodobne prostore so poleg najnovejše tehnologije značilne

stimulirajo nove ideje, razširjajo njihova obzorja, širijo znanje.

tudi vizualne in taktilne karakteristike. Trend dizajna je v

Danes se v bistvu delovni prostor spreminja v javni prostor,

preglednosti, prosojnosti in lahkotnosti. Ta prosojnost in

kjer se izvajajo skupne aktivnosti

lahkotnost naredi prostor bolj ali manj monokromatičen, ki ga

Notranja oprema ni nič bolj pomembna od zunanjega videza

nato oblikovalci z uporabo različnih barv interjerja popestrijo v

zgradbe. Urejena in sodobno načrtovana okolica v bistvu

pravo pašo za oči, udobje in dobro počutje.

razširi kreativni prostor tudi zunaj zgradbe in tako postane celo
del kreativnega prostora.

Torej, glavni namen oblikovalcev pri izbiri barv in materialov
notranje opreme je narediti močan emocionalen vtis. Vedno

Nenavadno sodobno prostorsko načrtovanje omogoča bolj
fleksibilno in sodelujočo delovno kulturo, vendar brez sodobne
komunikacijske tehnologije to ne bi bilo mogoče. In prav nova
tehnologija je v bistvu spremenila način dela in mišljenja.
Danes lahko z uporabo mobilnih računalnikov in sodobnih
naprav ter aplikacij brez težav opravljamo svoje delo kjerkoli v
stavbi ali celo na oddaljenih lokacijah. Prav tako se lahko z
novo tehnologijo za avtomatizacijo zgradb, ki je v zadnjih letih
močno napredovala, glede na potrebe z lahkoto upravlja z
ogrevanjem,

razsvetljavo,

s

klimatskimi

napravami,

prezračevanjem, senčili preko mobilnih naprav. Tehnologija je
tako vstopila v vse aspekte delovnega prostora.

bolj izbirajo naravne materiale in kakovostne tkanine.
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2 BARVA, OSVETLJAVA IN MATERIAL KOT
ELEMENTI NOTRANJE OPREME

posameznik doživlja določeno barvo subjektivno in zato nanjo
vsak reagira drugače. Učinek, ki ga ima barva na ljudi, pa je
mogoče pojasniti preko prepletanja fizioloških in psiholoških

2.1 Barva kot pojem

dogodkov, ti pa so odvisni od obdelave podatkov v naših

Barva je lastnost predmeta, ki jo očesu posreduje svetloba, ki

možganih. Tako barva vzbuja določene čustvene in estetske

jo telo seva, odbija ali prepušča (SSKJ).

asociacije. To pa vpliva tudi na naše miselne procese, naša

Kako vidimo barve, pa je odvisno od senzorične izkušnje, ki je

čustva ter našo psiho (Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007).

odvisna od različnih pogojev, in sicer (Meerwein, Rodeck, &

Vse

Mahnke, 2007):

elektromagnetnega sevanja na različnih valovnih dolžinah v

barve

nastanejo

zaradi

interakcije

vidnem spektru na fizični objekt (Meerwein, Rodeck, &



od obstoja svetlobe,



sposobnosti zaznavanja in obdelave prejete barvne



manifestacije

Mahnke, 2007).
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stimulacije kot vizualni senzorični občutek ter

Leta 1666 je Newton prvič prikazal, da je svetloba vir barve,.

sposobnost očesa za sprejemanje barvnih stimulacij.

To je določil tako, da je poslal žarek sončne svetlobe skozi
stekleno prizmo, barve svetlobe pa se razlomijo pod različnimi

Vidnost barve je posledica senzorne percepcije. Poleg oblike,
vonja in okusa barvo zaznavamo kot lastnost nekega
predmeta. Zaznavanje barve je povezano s predhodnimi
izkušnjami in vključuje človekovo psihofizično strukturo. Barvni
vtis ne obuja samo trenutnega vizualnega občutka, marveč
našo celostno izkušnjo, dotika se spomina in miselnih
procesov. Posploševati barvne izkušnje ni smiselno, kajti vsak

koti (Kaiserberger, 2005).
Slika 4 : Prizma – lom svetlobe

Slika 6: Snovni ali pigmentni barvni krog

2.2 Barvne osnove
Barve razvrščamo po sistemu, ki omogoča njihovo notacijo in
jih v barvnih telesih določa glede na njihove lastnosti ter
medsebojne kontraste. Vsaka barva ima tri dimenzije, in sicer
(Šuštaršič, str. 151, 2004).


barvnost,



svetlost in



nasičenost.

2.2.1 Barvnost
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Barvnost opredeljuje čiste barve v polni barvni moči znotraj
spektra (ang. Hue), te pa se spreminjajo po obodu barvnega
kroga. Barvnost določa tudi ime barv, kot so rumena, zelena,
rdeča in modra (Šuštaršič et al., 2004).
Slika 5 : Barvnost

2.2.2 Barvna svetlost
Barvna svetlost (ang. Lightness ali brightness) je druga
dimenzija barve in določa barvi svetlostno stopnjo. Določa tudi
kakovost, po kateri se barve med seboj ločijo glede na pozicijo
v barvnem telesu glede na belo ali črno.


Absolutna barvna svetlost

Barve imajo v svoji nasičenosti naravno svetlostno stopnjo.
Rumena je v tem primeru najsvetlejša, medtem ko je
vijoličasta najtemnejša (Šuštaršič et al., 2004).

Slika 7: Prikaz absolutne barvne svetlosti

nastanejo, imajo enako vrednost svetlosti in so enake po
barvnosti, vendar se razlikujejo po nasičenost oz. po barvni
moči (Šuštaršič et al., 2004).
Slika 8: Nasičenost barv



Relativna barvna svetlost

Lahko imamo več barv, ki imajo isti odtenek, vendar se
razlikujejo glede na barvno svetlost, recimo temno rdeča in
svetlo rdeča, ki ju dobimo, če pestri barvi dodajamo
temnejšo ali svetlejšo nevtralno barvo (Šuštaršič et al.,
2004).
2.2.3 Nasičenost ali saturacija barve (ang. Chroma)
Dve barvi sta lahko enake svetlosti oziroma enakega odtenka,
vendar se razlikujeta po stopnji nasičenosti. Razlikujeta se po
tem, da je ena od njiju šibko rdeča, druga pa močno rdeča.
Barvo lahko stopnjujemo od sive (traktat je nasičenost enaka
nič) do nasičene rdeče. Vmesne stopnje, ki pri mešanju

Likovni teoretik Albert Mussel opisuje te tri dimenzije,
barvnost, svetlost ter nasičenost, in pravi, da se da popolnoma
opisati vsako barvo posebej, če ji določimo in opišemo
lastnosti treh dimenzij (Poore, 1994).
Slika 9: Tri barvne dimenzije, barvnost, svetlost ter nasičenost
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prostor v toplejše odtenke, medtem ko fluorescenčna sijalka
proizvaja belo svetlobo (Poore, 1994).

2.3 Mešanje barv

Slika 10 : Aditivno mešanje

Poznamo (Šuštaršič et al., 2004):


aditivno mešanje,



optično mešanje barvnih valenc in



subtraktivno mešanje barv.

2.3.1 Aditivno mešanje
Aditivno mešanje je mešanje barvnih svetlob. Osnovne barve
pri

aditivnem

Optično mešanje barvnih valenc lahko nastane, ko v nekem

svetlobe

zelo kratkem intervalu na očesno mrežnico padejo različni

aditivnega

svetlobni dražljaji, takrat se barve zlijejo v neki nov barvni vtis.

mešanja je, da kadar mešamo dve primarni barvni svetlobi,

Optično mešanje pa doseženo lahko tudi tako, da neke točke

kot sta na primer zelena in oranžnordeča, dobimo rumeno

ali lise opazujemo z neke določene razdalje, da se nam

barvo, se pravi je njun skupek barvna svetloba svetlejše

zmanjša zorni kot, da ne moremo več razločevati posamezne

vrednosti.

barve, vendar te barve optično zmešamo. Barvno mešanje je

prekrivajo,

barva.

tvorijo

so
Kadar

belo

oranžno
se

svetlobo.

vse

rdeča,
barvne

Značilnost

zelena
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in

vijoličnomodra

mešanju

2.3.2 Optično mešanje barvnih valenc

Aditivno mešanje je pri notranji opremi dobro poznati,
predvsem v kombinaciji z osvetljavo ter pomenom barvne
svetlobe na določene barve. Žarnica na žarilno nitko
proizvajajo toplo svetlobo, se pravi, da posledično obarvajo

tu podobno kot pri aditivnem mešanju, zato tudi mešanje
barvnih valenc uvrščajo k aditivnemu mešanju barv (Šuštaršič,
2004).

Najbolj pogost primer optičnega mešanja pri notranji opremi

Pri subtraktivnem mešanju uporabljano (Šuštaršič et al.,

nastane pri uporabi različnih naravnih materialov, kot sta

2004):

recimo kamen ali les. Primer takega mešanja je kamen granit,
kadar ga opazujemo iz bližine, se nam na njem prikazujejo
različni odtenki sivine. Kadar pa se odmaknemo, se nam
barve zlijejo v eno. Tedaj pa vidimo barvo kot bogato sivo. Tak
prikaz oziroma efekt pa je težko dobiti z enakomernim barvnim
nanosom (Poore, 1994).
2.3.3 Subtraktivno mešanje barv
Subtraktivno mešanje barv označujemo kot mešanje osnovnih



ciano modro,



magenta rdečo in



rumena.

Imenujemo jih primarne barve, saj pri njihovem mešanju lahko
dobimo vse ostale barve. Kadar pa v podobnih količinah
mešamo ciano modro, magenta rdečo in rumeno, je rezultat
mešanja temna črnorjava barva (Poore, 1994).

barv, se pravi barvnih pigmentov ter prekrivanje barvnih filtrov.

V barvnem krogu so primarne barve postavljene z enako

Med mešanjem gre za absorpcijo določene barvne svetlobe

oddaljenostjo ena od druge. Posledica subtrativnega mešanja

(Šuštaršič et al., 2004).

med dvojicami primarnih barv je, da dobimo sekundarno

Slika 11: Primarne barve (prvostopenjske barve)

oziroma drugostopenjsko barvo (Šuštaršič et al., 2004).


magenta rdeča in ciano modra = vijolična;



ciano modra in rumena = zelena;



rumena in magenta rdeča= oranžna.
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Kadar pa mešamo dvojico sekundarnih barv, je rezultat tega

2.4 Barvni kontrasti

mešanja terciarna oziroma tretjestopenjska barva (Šuštaršič et
al., 2004).

Dobro je poznati in s tem predvidevati različne barvne
kontraste, saj lahko ti odlično pripomorejo k bogatenju

Slika 12: Barvni krog z primarnimi, sekundarnimi ter
terciarnimi barvami

barvnega učinka, s tem pa lahko izboljšamo kakovost
določenega dizajna (Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007).
Barvni kontrasti se pojavljajo, kadar obstajajo jasne razlike
med barvami. Lahko so razlike med več barvami oziroma med
dvema. Kadar se lotimo uporabe barvnega kontrasta, je
dobro, da vnaprej načrtujemo uporabo različnih kontrastov
(Meerwein, Rodeck,& Mahnke, 2007).
Poznamo različne barvne kontraste (Šuštaršič, 2004):


kontrast barve k barvi,



svetlo-temni kontrast,



toplo-hladni kontrast,



komplementarni kontrast,



kontrast barvne kakovosti (kvalitete),



kontrast barvne količine,



sočasni (simultani) kontrast in



dinamični učinek barve ali barvno vibracijo.
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2.4.1 Kontrast barve k barvi

2.4.2 Svetlo-temni kontrast

Kontrast barve k barvi opisuje medsebojne različnosti barv.

Svetlo-temni kontrast se pojavi med barvami z različnimi

Najmočnejši je takrat, kadar postavimo skupaj barve, ki so si v

vrednostmi svetlosti. Najbolj jasen prikaz tega kontrasta je

barvnem krogu najbolj oddaljene, torej primarne. Kadar imamo

siva lestvica, ki poteka od črne do bele, med njima pa se

tri barve, lahko primerjamo kontrast barve v odnosu do barve.

stopnjujejo sivi odtenki (Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007).

Moč kontrasta pa upada, če primerjamo barve sekundarnega
oziroma terciarnega mešanja (Šuštaršič et al., 2004).

Kontrast pa se pojavi tudi med različnimi vrednostmi svetlosti
spektralnih barv (rumena-modra). Barve lahko svetlimo ali

Barvni kontrasti čistih barv lahko delujejo zelo barvito ter

temnimo s črno in belo ali pa z uporabo drugih barv, ki so

živahno. Posledica tega je, da pritegnejo pozornost. Pri

lahko temne ali svetle. Vrednost svetlosti pa se spreminja tudi

oblikovanju

glede na osvetlitev – ali je ta močna ali pa gre za pomanjkanje

prostora

je

pomembno,

da

se

izogibamo

prekomerni uporabi intenzivnih barv, saj lahko izzovejo

te (Šuštaršič et al., 2004).

hiperaktivnost. Uporabiti jih je smiselno, predvsem kadar
hočemo poudariti določene poudarke (Meerwein, Rodeck, &
Mahnke, 2007).
Slika 13: Kontrast barve k barvi

Slika 14: Svetlo-temni barvni kontrast
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2.4.3 Toplo-hladni barvni kontrast
Barve lahko izzovejo psihološki odziv, in sicer nekatere barve,

Tople barve so locirane med rdečo in rumeno, in sicer mednje
uvrščamo (Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007):

kot sta rdeča in rumena, nam dajejo občutek topline, medtem



Rumeno,

ko modra in zelena dajeta občutek hladnosti (Meerwein,



rumenooranžno,

Rodeck, & Mahnke, 2007).



oranžno,



rdečeoranžno,



rdečo,



rdečevijolično



rumenozeleno

Slika 15: Prikaz toplo hladnih barv na barvnem krogu

Med hladne pa uvrščamo (Meerwein, Rodeck, & Mahnke
2007):


zeleno,



modrozeleno,



modro in



modrovijolično.

Glede na položaj barv v barvnem krogu lahko najenostavneje

Pri notranjem oblikovanju je dobro vedeti, da nekatere

prikažemo, katere barve uvrščamo med tople in katere med

modrine lahko delujejo tudi toplo. Njihov odziv pa je odvisen

hladne.
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od obarvanosti določenega materiala (Meerwein, Rodeck, &

Slika 16: Komplementarni barvni kontrast

Mahnke, 2007).
Najmočnejši toplo-hladni kontrast dobimo, kadar primerjamo
modro in zeleno ter rdeč in oranžno barvo, šibek kontrast pa
nastane med barvami, ki so si v barvnem krogu bližje
(Šuštaršič et al., 2004).
2.4.4 Komplementarni barvni kontrast
Komplementarni kontrast nastane, kadar primerjamo dve
nasprotni si barvi v barvnem krogu. Če ti dve barvi zmešamo,

Komplementarni kontrast pri prostorskem oblikovanju postane
pomemben

element,

predvsem

kadar

hočemo

doseči

specifično interakcijo med barvami v prostoru (Meerwein,
Rodeck, & Mahnke, 2007).

dobimo nevtralno barvo, se pravi sivo (Šuštaršič et al., 2004).

2.4.5 Kontrast barvne kakovosti (kvalitete)

Dve barvi se med seboj dopolnjujeta in se ob postavitvi druga

Kontrast barvne kakovosti opisuje kontrast nasičenih barv z

od drugo krepita. Posebnost komplementarnega kontrasta pa

manj nasičenimi. Najmočnejši kontrast dobimo, kadar neki

je tudi v tem, da vsebujejo tudi druge kontraste, kot so

manjši količini (barvni površini) izbrane nasičene barve

(Šuštaršič, 2004):

položimo večje površine manj nasičene barve. Ta učinek



rumena in vijolična= kontrast glede vrednosti svetlosti;

modra in zelena ter rdeča in oranžna = najmočnejši toplohladni kontrast.

pripomore, da v medsebojni interakciji poudarimo pomemben
element ali barvo. V prostorskem smislu je kontrast barvne
kakovosti dober instrument za prikaz barvne prevlade v
določenem prostoru (Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007).
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Slika 17: Kontrast barvne kakovosti

2.4.7 Sočasni (simultani) kontrast
Sočasni ali simultani kontrast nastane, kadar izbrane barve
gledamo hkrati, pri tem pa pride do optične premene barv.
Rezultat tega kontrasta pa je, da se ista barva na različnih
podlagah navidezno spreminja (Šuštaršič et al., 2004).

2.4.6 Kontrast barvne količine
Kontrast barvne količine se nanaša predvsem na proporce
barvnih ploskev in na njihovo interakcijo. S kombinacijo
različno velikih barvnih ploskev je mogoče ustvariti zelo
različne barvne učinke, zato omenjeni kontrast igra
pomembno vlogo v notranjem oblikovanju, saj barvni deleži in
njihovi odnosi prispevajo k prostorskemu vtisu in tako
ustvarjajo prostorske učinke (Meerwein, Rodeck, & Mahnke,
2007).
Slika 18: Kontrast barvne količine

Slika 19: Simultani kontrast

27

2.4.8 Dinamični učinek barve ali barvna vibracija
Kontrast nastane, ko steno obarvamo z intenzivnimi barvami,
ki pa so si med seboj podobne oziroma enake po svetlosti.
Rezultat takega kontrasta je barvna vibracija oziroma barvno
utripanje (Flicker Contrast). Tak kontrast pa v prostoru lahko
deluje zmedeno oziroma povzroča preveliko hiperaktivnost.
Temu učinku se lahko izognemo tako, da barvo osvetlimo ali
potemnimo (Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007).

Poleg optične vidne poti obstaja tudi energetska pot, ki
Slika 20: Dinamični učinek barve ali barvna vibracija

usmerja prejeto svetlobo ter barvni dražljaj v določen
center v možganih, od tam pa dražljaj vpliva na
metabolizem in funkcijo organov. Ta fenomen razloži,
zakaj se nam recimo v rdeči sobi pospeši cirkulacija krvi, v
modri pa se upočasni. Biološke reakcije delujejo na

.

fiziološki ravni in so neodvisne od tega, kakšno mnenje
imamo o določeni barvi, barvni kombinaciji ali smislu za

2.5 Izkušnja zaznave barv

estetiko (Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007).
Kompleksnost reakcije, ki vpliva na našo barvno izkušnjo, je
težko povzeti z nekim modelom. Domnevajo, da pri tem vpliva



Kolektivno nezavedanje pomeni, da se neka barvna

šest soodvisnih dejavnikov (Meerwein, Rodeck, & Mahnke,

izkušnja vtisne v podzavesti ter tako vpliva na osebno

2007):

reakcijo na to barvo. Primer take situacije je recimo, kadar





biološki odziv na barvni dražljaj,

neka oseba doživi prometno nesrečo in tako zavrača rdečo



kolektivno nezavedanje,

barvo, saj jo ta barva spominja na barvo krvi (Meerwein,



zavedanje simbolike in asociacij,



kulturni vpliv,



trendi, moda, stil in



osebni dejavniki.

Rodeck, & Mahnke, 2007).


Zavedanje simbolike in asociacij se nanaša na to, da si
večina ljudi barvne vtise razlaga na podoben način. S tem
dobimo nekakšne splošne pomene in asociacije na

Biološki odziv na barvni dražljaj: da nekaj vidimo, ni edini

določene barve (Meerwein, Rodeck, & Mahnke,, 2007). Na

namen sodelovanja med svetlobo, očesom ter možgani.

primer:
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o rdeča – kri in ogenj, nasilje, jeza, revolucija,

oziroma notranji opremi pa se te smernice spreminjajo

vojna ter tudi življenje in ljubezen;

malo bolj počasi, vendar imajo kljub temu vpliv na izbiro

o rumena – povezava s soncem in svetlobo;

barv ter barvnih kombinacij. Kljub trendom pa moramo

o zelena – narava.

pri oblikovanju upoštevati princip, ki temelji na barvni
psihologiji (Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007).



Kulturni vpliv; tudi ob obstoju univerzalnih asociacij na



Osebni

dejavniki;

pri

splošnih

izkušnjah

določene barve to ne izključuje obstoja kulturno-

prevladujejo osebni dejavniki, ki vključujejo (Meerwein,

specifičnih asociacij ter simbolov. Primer: različne

Rodeck, & Mahnke, 2007):

kulture ali religije določenim barvam pripisujejo večji
pomen kot drugim (Meerwein, Rodeck, & Mahnke,
2007). Kot primer, na Kitajskem rdeča simbolizira srečo
in praznovanje, v Indiji pa rdeča simbolizira čistost.
Belo barvo v našem okolju povezujemo z mirnostjo in
čistostjo, na Japonskem pa beli nageljni simbolizirajo
smrt. V nekaterih državah črna barva simbolizira
žalovanje, recimo v drugih pa simbolizira poroko (Gray,
2010).

o osnovno osebno dispozicijo,
o osebnostno strukturo in temperament,
o fizično in psihično ustavo,
o starost in spol ter
o občutljivost na barvo.
Reakcija ljudi na barvo v prostoru je odvisna od številnih
faktorjev, in sicer (Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007):
o barvnosti in barvnega odtenka,



barve

Trendi, moda, stil; v današnjem času se vse vrti v

o količine in lokacije barve v prostoru,

pospešenem ritmu, vsako leto se spreminjajo modne

o prostorske funkcije barve ter

smernice, ki predpisujejo aktualne barve, ki se bodo

o učinka barve skozi čas

nosile ali uporabljale v dizajnu v sezoni. Pri arhitekturi
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2.6 Barve in čustva
Zentner (2001) pravi, da medtem ko je osnovni pomen
človekovega barvnega vida razlikovati predmete na bolj

Slika 21: Združitev barvnega kroga in diagrama povezovanja
med barvami ter čustvi

dodelani ravni, je senzorična zmogljivost uporabiti pomen
kromatičnega dražljaja. Primer tega je, da posamezniki ne
kažejo samo barvne specifike, ampak barvam prepisujejo tudi
čustvene lastnosti (Gray, 2010).
Povezavo čustev in barv prikazuje Munsellov barvni krog, ki
ga je v prvi polovici 20. stol razvil prof. Albert Munsell. Njegov
diagram

prikazuje

komplementarne

barve

in

njihove

emocionalne lastnosti znotraj kroga (Gray, 2010).
Na grobo lahko opredelimo, da ima rdeča barva visoko
aktivnost, medtem ko imata zelena in modra pomirjajočo. Na
drugem polu imamo rumeno, ki jo povezujemo z igrivostjo,
njeni komplementarni vijoličasti pa pripisujemo temačnost in
turobnost (Gray, 2010).
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2.7 Učinek barv
Učinek barv se razlikuje skozi generacijo in tradicijo asociacij,

Zato določimo dve kategoriji (Meerwein, Rodeck, & Mahnke,

ki jih imamo na določeno barvo. Pomemben pa je tudi kulturni

2007):

vpliv. Simbolni pomen neke barve in tudi njen psihološki



učinek sta v veliki meri odvisna od odtenka izbrane barve.
Odtenek neke barve (čeprav gre za majhne razlike med
različnimi odtenki) ustvarja velike razlike v simbolnem branju

absolutni ali neodvisni učinek barve – barvna svetloba
in



relativni učinek barve – barva kot sestavni del
materialnega okolja.

in učinku. Material je drugi pomembni dejavnik, saj lahko ista
barva na različnih materialih deluje drugačno. Posledica tega
je tudi drugačen barvni vtis. Iz vsega tega pa lahko sklepamo,
da ni dobro, da posplošujemo pomen za določeno barvo
(Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007).

Učinek barve je vedno odvisen od interakcije z objekti in
njihovih oblikovnih značilnosti. Tako lahko enaka barva deluje
drugače na različno oblikovanih objektih, s tem pa povzroči
popolnoma drugačno interpretacijo. Pri oblikovanju nekega

Na grobo lahko opredelimo, da zelena barva pomirja, vendar

okolja oziroma prostora je učinek uporabljene barve odvisen

pa šele njen določeni odtenek sporoča pravilni psihološki

od njene materializacije in je povezan z različnimi dejavniki

učinek (Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007). Na primer:

okolja (Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007).

močna nasičena zelena deluje spodbudno, mehka pastelna
zelena pa deluje sproščujoče.
Da bi bolje razumeli učinek barv, moramo najprej določiti, ali je
ta učinek samostojen ali pa je soodvisen z nečim drugim.

V prilogah številka 1 in 2 prikazujem, kako ljudje dojemamo
različne barvne odtenke.
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2.8 Osvetljava

električne energije. Poznamo dva načina, in sicer termično in
luminiscenčno sevanje (Kaiserberger, 2005).

V procesu percepcije sta svetloba in barva neločljiva partnerja,
vplivata na človeški organizem ter se med seboj s povezanimi

Načrtovanja

osvetljave

se

lotimo

tako,

da

preučimo

učinki skupaj dotikata psihologije, fiziologije, biologije, vizualne

arhitekturno postavitev, ki nam nudi celostno podobo o tem,

ergonomije itd. (Meerwein, Rodeck, & Mahnke, str. 2007).

kje je možna postavitev svetlobnih teles. Čez dan ima velik
pomen seveda naravna svetloba, pri kateri pa moramo

Ob načrtovanju osvetljave prostorov za bivanje je pomembno

razmisliti o možnosti njenega kontroliranja (Cerver, 2000). Z

njeno planiranje, saj s pomočjo osvetljave lažje definiramo

razvojem in populacijo ekološkega načrtovanja naravnega –

posamezne prostore (Cerver, 2000). Svetloba ima tudi velik

biološkega vira svetlobe naravna svetloba polnega spektra,

pomen, saj vpliva na interakcijo, ki se spleta med človekom in

postaja vedno bolj pomembna, posebej na delovnem mestu in

njegovim okoljem (Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007).

v prostorih s specifičnimi dimenzijami (visokih, širokih ter

Planiranje razsvetljave je zahtevno delo, saj posega v

globokih – učilnice). Oblikovalci v takšnih prostorih načrtujejo

oblikovanje človekovega življenjskega okolja. Osvetlitev vpliva

uporabo posebnih leč oziroma objektivov, katerih namen je

na splošno počutje človeka v določenem prostoru in s tem na

usmerjati svetlobni vir po prostoru, s čimer zagotovijo daljši

uporabo vida kot najpomembnejšega človeškega čutila.

čas pritekanja dnevne svetlobe v prostor (Meerwein, Rodeck,

Načrtovalec razsvetljave mora dobro poznati svetlobne vire in

& Mahnke, 2007).

jih komponirati v samo načrtovanje. Na eni strani imamo
naravno sončno svetlobo, na drugi pa umetno svetlobo.

Dnevna svetloba se spreminja na podlagi različnih dejavnikov

Naravna svetloba izvira iz naravnega telesa, ki seva. Naravno

in glede na določen del dneva, nanjo vplivajo tudi različni letni

telo, ko govorimo o svetlobi, je sonce, ki seva v velikem

časi ter posledično tudi položaj sonca. Kontroliramo pa jo na

valovnem spektru. Umetna svetloba izhaja iz uporabe

podlagi izkoristka položaja padanja svetlobe skozi okna in
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vrata ter s pomočjo oblikovnega koncepta oblikujemo prostor

Lokalna osvetljava je namenjena osvetlitvi predelov s

(Cerver, 2000).

specifičnimi aktivnostmi, kot sta na primer branje ali pisarniško

Po preučitvi naravne svetlobe oziroma njene odsotnosti pa je
potrebna analiza postavitve umetne osvetljave.
Pri umetni osvetljavi poznamo žarnice s termičnim sevanjem,
to pa je vsako telo, ki seva in ima v primerjavi z okolico višjo

delo.
Tretji tip pa je dekorativna svetloba, ki jo uporabljamo za
poudarek barvne sheme ali za poudarek določenega elementa
ali objekta v prostoru.

temperaturo, njegova jakost pa je odvisna od lastnosti

Kadar imamo opravka z umetnimi viri svetlobe, moramo paziti,

površine telesa in njegove temperature (Kaiserberger, 2005).

da je osvetljava dobra, da se človeško oko ne utruja ter da je

Luminiscenčno sevanje pa je izraz, ki na splošno opisuje

bivanje v tem prostoru prijetno. To pa postane takrat, kadar

pojav svetlobnega sevanja pri razelektrenju v kovinskih parah

prilagodimo osvetljenost, senčnost, svetlost in barvo zahtevam

ter v plinih.

ter potrebam dela, varnosti in namenu. Poznamo šest meril za

Poznamo tri glavne tipe osvetljave, ki jih pri osvetljevanju
prostorov kombiniramo na podlagi medsebojne ustreznosti ter
nadgradnje (Cerver, 2000).

kakovostno osvetljavo (Kaiserberger, 2005):


kadar je svetlost okolice manjša od svetlosti delovne

Splošna razsvetljava nam nudi enotno razsvetljavo, ki se
razprostira po celotnem prostoru. Za tako osvetljavo so najbolj
primerne viseče luči oziroma stenske luči.

Porazdelitev svetlosti: najboljša porazdelitev je takrat,
površine, takrat so tudi delovni pogoji najboljši.



Osvetljenost pogojuje videnje brez napak ali vedenja, ki
utruja. Višji, kot je nivo osvetljenosti, višja je posledično
tudi

sposobnost

informacije.

očesa,

da

sprejema

vizualne
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Omejitev bleščanja: poznamo dve obliki bleščanja, in

Svetloba je izredno pomembna, zato je pri načrtovanju

sicer fiziološko in psihološko bleščanje. Prvo nastopi v

osvetljave

trenutku, njegova posledica je zaslepitev očesa zaradi

oblikovalca

direktnega vira svetlobe. Drugo pa nastopi po daljšem

optimalno planirajo ne le tehničnih in ekonomskih vidikov,

času v zadrževanju v prostoru, ki ima neugodno

marveč tudi povezavo med svetlobo, materialom ter barvo

razsvetljavo. Obe obliki sta produkt svetlobnih virov ali

(Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007).

pa posledica odboja svetlobe na površinah. Zato
moramo pri planiranju ter postavljanju razsvetljave



potrebno
in

sodelovanje

načrtovalca

arhitekta,

razsvetljave.

notranjega

Skupaj

lahko

2.9 Material

paziti na položaj uporabnika ter na to, da svetlobni viri

Poleg svetlobe in arhitekturnih oblik so materiali in barve

niso usmerjeni direktno v oči, njihovo usmerjenost je

ključni parametri vizualne percepcije, ker igrajo pomembno

treba zasukati na stran. Da bi omejili bleščanje, pa je

vlogo pri doživljanju prostora. V konceptu izpolnjujejo naloge,

treba razmisliti tudi pri uporabi materialov odsevnih

ki jim jih nalagata ergonomija in estetika. Materiali služijo kot

površin, najbolje je, da uporabimo matirane površine in

podlaga za barve oziroma jih lahko imamo za barvno

se s tem izognemo nelagodnemu bleščanju.

definirane površine. Elementi dojemanja enotnosti vplivajo

Smer vpada svetlobe: njihov izvor določa sence, ki

eden na drugega, zaradi tega je treba preučevati materiale in

pripomorejo pri prepoznavanju oblike ter videza površin

barve skupaj, saj ravno v medsebojnem odnosu ustvarjajo

predmetov znotraj prostora. Pri postavitvi in prilagoditvi

poseben barvni učinek (Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007).

jakosti svetlobe moramo paziti na močne kontraste med
svetlobo ter senco, po eni strani nam to lahko pričara
specifično atmosfero, po drugi strani, ko je preveliko
razmerje med svetlobo in senco, pa lahko deluje
utrujajoče (Cerver, 2000).

V notranji opremi je funkcija uporabljenega materiala odvisna
od namembnosti, in sicer, ali določeni elementi stojijo
samostojno in so namenjeni individualni prezentaciji ali pa
služijo kot del neke kompozicije, v kateri imajo lahko
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dominantno ali dopolnilno vlogo. Materiali v naravni formi

Njihova površinska struktura pa določa, kako zaznavamo

nudijo sebi značilno barvo in teksturo, lahko pa se jih obdela in

določene barve tega predmeta. Z vse bolj aktualno okoljsko

temeljito spremeni njihove karakteristike, s tem pa vplivamo

ozaveščenostjo se na trg in v uporabo vračajo naravni

na atmosferski vtis, ki ga določeni material naredi na

materiali. Sodelovanje med barvo in naravnimi materiali nudi

posameznika. Lahko daje različne učinke, in sicer toplo–

prav tako široko paleto možnosti za ustvarjanje in oblikovanje

hladno, prijetno, razkošno in veličastno (Meerwein, Rodeck, &

kreativnih prostorov (Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007).

Mahnke, 2007).
Stene, stropi, talne površine in tudi razni predmeti ter pohištvo
so lahko izdelani iz široke palete različnih materialov
(Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007)


les,



kovina,



mavec,



omet,



beton,



plastika,



steklo,



tkanina in



papir.

Struktura

je

nespremenljiva

sestava

nekega

materiala

(struktura lesa, vlaknasta struktura papirja).
Tekstura je območje organske površine in vsaka struktura, ki
se

dotika

površine

(npr.

tekstura

(Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007).

granita,

marmorja)
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Slika 22: Različni materiali

3 OBLIKOVANJE KREATIVNIH UČILNIC
3.1 Ergonomija likovne učilnice
Načrtovanje šolskih objektov je interdisciplinarni proces, ki
poleg

strokovnjakov

različnih

področij

vključuje

tudi

uporabnike šolskih objektov.
Namen normativov, smernic in priporočil za gradnjo in
opremljanje šolskega prostora v Republiki Sloveniji je doseči
otroku

ter

učiteljem

prijetno,

funkcionalno,

fleksibilno,

kvalitetno in vzdržljivo, vendar ne predrago, energetsko
varčno, okolju prijazno ter, seveda, zdravo in varno šolsko
stavbo. Zgrajena naj bo na ustrezni lokaciji in naj vse naštete
parametre združuje v kakovostno arhitekturo (Navodila za
graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji, 2007). Izhodišče
za pripravo smernic je organiziranost osnovnega šolstva v
Republiki Sloveniji, opredeljena z veljavno zakonodajo, učnimi
načrti in predmetniki.
Ob tem upoštevamo izvajanje pouka v eni izmeni in
normativno število 28 učencev v razredu. Likovni pouk se
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odvija v predmetnih učilnicah, ki so opremljene za posamezni

Namen tega poglavja je pokazati pomen posameznih ključnih

predmet ali predmetno področje.

elementov notranje opreme, ki vpliva na kreativno vzdušje,

Predpisana velikost predmetne učilnice je 80 m2. Opremljena
mora biti z univerzalnimi delovnimi mizami v izmeri 150 X 75
cm in 75 X 75 cm. Nujna oprema je korito s tremi vodovodnimi
pipami, odlagalnim pultom in polico za odlaganje čopičev,
omara za papir v izmeri 75 X 105 cm, omara za material in
orodje, slikarsko stojalo, polica za odlaganje in sušenje
izdelkov, močnejša miza za umazana dela, prosta stena in
police za razstavljanje izdelkov.

vedenje in učni potencial učencev.
Glede na preučeno literaturo lahko kot ključne elemente
notranje opreme izpostavim (Komendat, 2010):


potrebe učencev,



prostor, osvetljava in druge mikroklimatske pogoje,



barvo in



tehnologijo.
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Priloga 3 prikazuje grafični prikaz predmetne učilnice za
likovno vzgojo skupaj z opremo.

3.2.1 Potrebe učencev kot ključni element notranje
opreme

3.2 Elementi notranje opreme učilnic
Pri ustvarjanju kreativnih učilnic se morajo upoštevati tudi
Mladi potrebujejo ustrezen prostor, da lahko razvijejo svoj

potrebe učencev. Učitelji se morajo pred začetkom učnega

ustvarjalni potencial. In učilnice morajo nuditi prav tisto

procesa

pozitivno okolje, ki spodbuja in omogoča sodoben učni proces

sposobnostmi

ter kreativnost.

pričakujejo od posameznega razreda ter tudi s prostorskimi

seznaniti
svojih

z

vsemi

telesnimi

učencev,

kakšno

in

mentalnimi

vedenje

lahko

dejavniki, ki bi lahko vplivali na samo izvajanje učnega
procesa (akustika učilnice, pogled na tablo itd.).

Že kot družbi nam mora biti samoumevno, da moramo
oblikovati prostore, prilagojene za učence invalide in učence s
posebnimi potrebami.

3.2.2.1 Konfiguracija prostora
Že sama osnovna konfiguracija prostora vpliva na kreativno
vzdušje v učilnici. Idealna učilnica naj bi imela visok strop in

Velikost razreda je tudi pomemben dejavnik, ko govorimo o

manj sten, ki omogočajo prostoren in odprt prostor (Slika 23).

kreativnih učilnicah. Razred z manjšim številom učencev

V taki učilnici je dovolj prostora za svobodno gibanje,

dosega

omogoča prilagodljivost in mobilnost opreme ter ustvarja

boljše

vedenjem,

učne

rezultate,

sposobnosti

vključno

reševanjem

z

ustvarjalnim

problemov,

boljše

sodelovanje in izraženje (Warner, & Myers, 2010).

delovno in ustvarjalno vzdušje.
Tehnike,

ki

jih

lahko

uporabimo

za

rekonfiguracijo

V učilnici se morajo vsi učenci počutiti udobno in varno ter

premajhnega

morajo imeti enake možnosti udeležbe pri vseh aktivnostih v

stropnih barv, ki optično izničijo majhnost in utesnjenost

okviru učnega procesa.

prostora.

3.2.2 Prostor, razsvetljava in drugi mikroklimatski pogoji
kot ključni element notranje opreme
Vsak bolje dela in ustvarja v urejenem prostoru. S prenovo
oziroma spreminjanjem fizičnega okolja lahko zagotovimo
prostor, ki prispeva k boljšemu počutju, prostor, kjer učenci in
učitelji želijo biti (Burke, 2007). Kreativna učilnica mora biti
prostorna, pregledna in opremljena s pohištvom, ki je
modularno in premično. Primerna mora biti za vse mogoče
dejavnosti.

prostora,

vključujejo

uporabo

stenskih

Slika 23: Učilnica v Lampeter-Strasburg šoli, Pennsylvania
USA

in
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V učilnici mora imeti učitelj stalen pregled nad vsemi učenci z

učnem procesu. S takim načinom dela se lahko v učnem

vsakega kota. Preglednost in prilagodljivost učilnice sta

procesu izvaja veliko več zanimivih projektov, pri katerih lahko

pomembna dejavnika, ki se morata upoštevati pri oblikovanju,

učenci med seboj tekmujejo, se spodbujajo, naučijo deliti

ne le zaradi vidika nadzora in varnosti, ampak tudi zaradi

svoje ideje in se seveda razvijati v prave timske igralce.

pozitivnega

učinka

na

samo

poučevanje

ter

učenje.

Komendatova povzema Claytona in Fortona, ki menita, da so

3.2.2.2 Pohištvo

učenci v omejenem in majhnem prostoru bolj napeti,

V učilnicah je tudi pohištvo pomemben element notranje

razdražljivi, kar vodi do nepotrebnih konfliktov in neprimernega

opreme, ki vpliva na kreativni proces. To mora biti oblikovano

vedenja. (Komendat, 2010; povzeto po: Clayton, & Forton,

tako, da ni le funkcionalno, ampak tudi estetsko, udobno,

2001). V bolj odprti in prostorni učilnici ima učitelj več

varno in zdravju prijazno. Mobilnost in fleksibilnost pohištva ter

možnosti, da se posveti individualnim vzgojno-izobraževalnim

druge opreme pa lahko dosežemo s tem, da v prostor

potrebam učencev, ki prispevajo k prepoznavanju njihovih

umestimo v omare na kolesih, tako da se lahko udeleženci

sposobnosti, talentov, želja in s tem k razvoju njihovih

prosto premikajo po prostoru. Premično pohištvo učiteljem

kompetenc.

omogoča, da lahko učilnico po potrebi pripravijo za različne

Sam prostor mora biti oblikovan bolj ali manj za timsko učenje
in delo.

dejavnosti (Warner & Myers, 2010).

To ustvarja občutek pripadnosti, saj se daje večji

Komendatova (2010) navaja, da največjo stopnjo fleksibilnosti

poudarek na skupne interese skupine. Komendatova povzema

doseže miza v obliki trapeza, za katero lahko sedijo trije

Torranca, ki pravi, da timsko delo v razredu stimulira kreativno

učenci. Ta miza je dobra zato, ker nudi dovolj prostora za

razmišljanje pri učencih (Komemdat, 2010; povzeto po:

kreativno delo tako manjši skupini (enojna miza) kot večji

Torranc, 1995). Učenci se tako že zgodaj naučijo kreativno

skupini (dve mizi skupaj).

razmišljati, deliti svoje ideje in uživati v samem kreativnem

39

Slika 24: Enojna in dvojna trapezna miza

Načrt razsvetljavnega sistema v konvencionalni učilnici je
podan na slikah 25 in 26 (Kaiserberger, 2005).
Slika 25: Prikaz osvetljenosti delovne mize

3.2.2.3 Osvetljava
Strokovnjaki pravijo, da je najboljša razsvetljava za učilnice
naravna (Warner, & Myers 2010). Vendar so učilnice običajno
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grajene z ene strani z okni. Dnevna svetloba zato z globino
prostora hitro upada in po cca 7 metrih nima več efekta.
Zaradi tega je v conah, oddaljenih od oken, električna
razsvetljava potrebna tudi podnevi. Tipična razsvetljava je
razsvetljava s fluorescentnimi lučmi (Kaiserberger, 2010). Ta
svetloba

pa

povzroča

pri

učencih

hiperaktivnost

in

razdražljivost, ki pa seveda zavirata storilnost in kreativnost.
Zato strokovnjaki priporočajo, da se fluorescentne žarnice
zamenjajo z žarnicam »full-spectrum«, ki najboljše posnemajo
naravno svetlobo (Warner, & Myers 2010).

Zanimiv je tudi njegov izračun notranje primerne razsvetljave
učilnice s programskim paketom Relux. S takšnimi izračuni
lahko bolje simuliramo porazdelitve osvetljenosti in svetlosti v
prostoru, ocenimo možnosti bleščanja (UGR) in vpada
svetlobe.

Slika 26: 3-D pogled učilnice s primerno razsvetljavo

Priporočljiva temperatura zraka za sedečo osebo je na višini
1,1 metra v času brez ogrevanja med 23 oC in 25 oC, v času
ogrevanja pa od 20 oC do 22 oC (Koselj et al., 2002).
Priporočljiva relativna vlažnost zraka učilnici naj bo med 40 in
60 %. Če je relativna vlažnost višja kot 70 %, se učenci že
lahko počutijo neugodno. Če pa je zrak presuh (relativna
vlažnost manj kot 30 %), se zaradi izsušitve sluznice poveča
možnost za prehlad in gripe, pa tudi obolenja oči (Mikeln,
2000).
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3.2.2.3 Drugi mikroklimatski dejavniki
Pri oblikovanju kreativnih učilnic je treba upoštevati tudi druge

Zrak v učilnicah mora biti svež, zaznavno prijeten brez vonjav

mikroklimatske dejavnike v učilnici, kot so temperatura, vlaga,

od najbolj kritičnih dejavnikov, ki vplivajo na ustvarjalni

zvok in zrak v prostoru, ki ob upoštevanju danih normativov

potencial učencev, saj brez kisika ni življenja.

stimulirajo ugodje za učenje in delo. Ob neupoštevanju pa so
lahko zelo moteči in negativni dejavniki, ki lahko vodijo celo v
raznovrstna obolenja, stres in utrujenost.

in ne zatohel, dražeč ter smrdljiv (Koselj et al., 2002). Je eden

Zvok je pomemben dejavnik pri kreativnem procesu, ker
ustvarja razpoloženje, občutke in čustva. Zvok kot ozadje
lahko vpliva na vedenje posameznika: lahko ga sprosti,

Temperatura zraka v prostorih mora ustrezati fiziološkim

požene v gibanje ali razveseli. Zvok je torej močan vedenjski

potrebam glede na naravo dela in fizične obremenitve

in čustveni stimulator (Hajnšek, 2006). Zaradi teh spoznanj, da

učencev.

se lahko z glasbo ustvarja poljubne učinke na poslušalce, se

ta vse pogosteje uporablja kot orodje za spodbujanje



občutek varnosti, domačnosti;

kreativnega vzdušja v razredu (Warner, & Myers, 2010).



komunikacijo;



stimulacijo, diferenciacijo in občutljivost zaznavanja;



motivacijo;

O vplivu barv na človeško počutje je bilo že veliko napisanega.



pozornost, koncentracijo;

Poleg osvetlitve v učilnici je zelo pomembna tudi barva sten,



sprostitev;

pohištva, opreme in drugega dekorja. Ustrezna izbira barv v



gibanje;

učilnici pozitivno vpliva na počutje učencev in na njihovo



kreativnost.

3.2.4 Barve kot ključni element notranje opreme

vedenje v razredu (Komendat, 2010).
Z ustrezno izbiro barv in materialov med drugim dosežemo,
Posamezni prostori v šolah bi morali biti oblikovani tako, da

da:

najprej ustrezajo namenu in ergonomiji uporabnikom. Kot
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navedeno, prostor mora izražati toplino, prostornost ter s tem



notranji interjer postane neki jasen sistem;

omogočiti občutek varnosti in zaupanja. To se lahko doseže



se prepoznajo prostorski odnosi;

tudi s pravilno izbiro barv in materialov, saj lahko z barvo in



je mogoča hitra orientacija;

ustreznimi materiali popravimo prostorske pomanjkljivosti,



se v prostoru ustvari vzdušje, ki zagotavlja dobro počutje in

dosežemo občutek svežine in topline. Vsiljive in močne barve
prostor optično zožijo, mirne in nevsiljive barve pa nasprotno
dajejo občutek prostornosti in svežine.

pozitivno energijo.
Učilnica je prostor, ki ga učitelji ter učenci delijo in v katerem v
šoli večino časa preživijo. Gre za prostor, namenjen

izobraževalne

poučevanju, učenju, delu, komunikaciji in sodelovanju. Kot

institucije mara biti oblikovana tako, da uporabljene barve in

sem že večkrat omenila, mora prostor izražati toplino,

materiali izražajo (Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007):

prostornost in s tem omogočiti občutek varnosti ter zaupanja

Zasnova

barvnega

koncepta

katerekoli

Slika 29: Učilnica 3 – za znanstveni oddelek

pri učencih in učiteljih To se lahko doseže z uporabo naravnih
materialov, kot so les, izdelki iz plute in tekstil. Pomembno je,
da se doseže dobro ravnotežje med svetlimi toplimi odtenki in
kontrasti hladnih barv, materialov ter barvnih površin. Tudi
zaradi vizualne ergonomije je pomembno, da je kontrast med
tablo in njeno okolico minimalen.
Slike prikazujejo nekaj predlogov barvne zasnove, primerne

Veliko raziskav je raziskovalo vpliv barv na vedenje učencev.

za učilnice (Meerwein, Rodeck, & Mahnke, 2007).

Komendantova je izpostavila raziskavo Grangaardove iz leta
1993 o barvni teoriji in učilnicah. Ugotavljala je krvni tlak, pulz

Slika 27: Učilnica 1

in vedenje enajstih prvošolčkov v učilnici, prebarvani v tri
različne barve. Prvošolčki so najprej preživeli deset dni v
učilnici, kjer sta prevladovali rjava in bela barva, nato deset dni
v isti učilnici, ki so jo prebarvali v modro in ji dodali
fluorescenčne luči, nato zopet deset dni v ponovno prebarvani

Slika 28: Učilnica 2

učilnici v rjavo in belo barvo. Ugotovila je, da se je v povprečju
krvni tlak učencev v modri učilnici znižal za 8,3 točke, vedenje
pa se je spremenilo za 24 odstotnih točk. Ta raziskava in
druge kažejo, da je v učilnicah bolj priporočljiva uporaba
hladnih

barv

oziroma

(Komendat, 2010).

svetlo

modre

in

svetlo

zelene
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Ustrezna barva v učilnici zmanjšuje vznemirjenost in strah ter

Sem lahko vključimo poleg del učencev tudi razne panoje in

daje

uporabo

plakate, zaslone s ključnimi besedami določene snovi, miselne

kombinacije svetlo rumene in oranžne, bež ali svetlo modre in

vzorce, izbiro različnih tem in sloganov itd. Pomembno je, da

modrozelene barve. Lloyd pa stavi na visoko nasičene barve,

se pri tem ne pretirava.

občutek

udobja.

V

učilnicah

priporoča

imenovane »glasne« barve, kot so vsi odtenki rdeče.
Pomembno je, da vsako barvo za učilnico, predvsem pa

3.2.5 Tehnologija kot ključni element notranje opreme

glasnih, skrbno načrtujemo in upoštevamo tako starost

Danes je tehnološki napredek prodrl v vse pore našega

učencev kot funkcionalnost učilnice (Warner, & Myers, 2010).

življenja. Močno je posegel tudi v vzgojno-izobraževalni

Za kreativno vzdušje v učilnici je zelo priporočljivo, da se v
učilnici in na hodnikih razstavlja dela učencev. To predstavlja
učencem določen izziv in kreativno svobodo pri oblikovanju

proces. Zato mora biti sodobna tehnologija integrirana v sam
dizajn kreativnih učilnic (Komendat, 2010).

3.3 Tematski centri za različne dejavnosti

svoje učilnice. In prav izzivi ter kreativna svoboda sta po
Ekvallu dve od desetih dimenzij kreativnega vzdušja v razredu

Gre za drugačen koncept pedagoškega dela in organizacije

(Komendat, 2010). Učence je treba vključiti v sam proces

prostora, kjer se oblikujejo centri za izvajanje določenih

oblikovanja učilnice ter v izbiro pohištva. S takim dejanjem

tematskih dejavnosti. Učenci lahko po svoji želji izbirajo

približamo učilnico učencem, saj dobijo občutek domačnosti in

različne dejavnosti in tako spoznavajo svoje sposobnosti,

samozavesti. To pa pripomore, da se v prostoru počutijo varno

talente ter raziskujejo različna področja, ki jih zanimajo

in udobno, kar pa je prvi korak k boljši storilnosti in kreativnosti

(Komendat, 2010).

(Burke, 2007).

Centri za različne dejavnosti ne zahtevajo nobenega večjega

K oblikovanju kreativnega vzdušja pripomore tudi drugi dekor

posega v prostor. Lahko je le miza z nalogo o izbrani temi.

v učilnici, ki ga mora učitelj skupaj z učenci skrbno izbrati.

Učitelj pripravi teme in časovni razpored, tako da si lahko
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učenec sam razporedi svoj čas za dejavnosti. Izbrano temo

3.4 Vittra

učenec samostojno predela v ne več kot tridesetih minutah. Z

Švedski znanstveniki ugotavljajo, da tradicionalna prostorska

izbranimi temami učitelj usmerja učence in tako spodbuja

ureditev šolskih učilnic ovira kreativnost in sodelovanje med

samostojno delo, ustvarjalno razmišljanje ter razvija njihove e-

učenci, zato so se odločili popolnoma preoblikovati tako

spretnosti.

šolsko pohištvo kot tradicionalni koncept učilnice, ki bi bolj

Komendatova meni, da je znanstveni center obvezni del
sodobne učilnice (Komendat, 2010). Primeren mora biti za
izvajanje več vrst eksperimentov. V likovnem centru naj učenci
prosto ustvarjajo z različnimi materiali in tehnikami. Več
materialov pomeni več priložnosti za raziskovanje. Aktivnosti,
kot so igranje različnih vlog v gledaliških igrah, pisanje zgodb
in scenarijev, nastopanje ob različnih priložnostih, morajo biti
tudi del učnega procesa, kajti učenci se preko teh naučijo
javnega nastopanja in dobre retorike. Del sodobne učilnice
mora biti namenjen tudi igri, kajti z igro se otroci največ
naučijo. Taka učilnica naj bi bila primerna od prvega do
šestega razreda osnovne šole.

spodbujal kreativni potencial učencev. Leta 1993 je podjetje
Vittra, ki danes upravlja z več kot 30 šolami na Švedskem,
izdelalo popolnoma nov koncept učnega procesa, ki je
popolnoma odpravil tradicionalne učilnice. Koncept Vittre je
švedski šolski sistem sprejel in ga tudi financira.
Vittra temelji na principu šole brez razredov in učilnic oziroma
na konceptu »šola brez zidov«. Učenci niso več klasično
razdeljeni po razredih glede na starost, ampak so v skupinah
po ravneh znanja. Znebili so se rednih oddelkov in v svojo
učno vizijo vnesli skrb za individualnost v posameznikovem
razvoju,

kulturno

delo

ter

učenje

za

(http://vittra.se/Default.aspx?alias=vittra.se/english).

življenje
Učno

okolje postavijo kot pomemben element za izobraževanje in
intelektualni razvoj. Služi kot učno orodje za razvoj prek
raznovrstnih vsakodnevnih dejavnosti. Cilj pa je spodbuditi
najboljše

v

otrocih,

da

bi

bili

bolj

ustvarjalni
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(http://www.rosanbosch.com/en/project/vittra-school-

otroci

telefonplan).

posameznikovih interesov ter zanimanja. Celotni dizajn

učijo

skozi

igro,

na

podlagi

lastnih

potreb,

notranjosti pa sledi tudi Vittrinemu prizadevanju vključevanja

3.4.1 Vittra Telefonplan

digitalnih medijev v njihovo didaktiko, ki temelji na tehnologiji.

Vittro Telefonplan s sedežem v Stockholmu je prve učence

Njihov način dela je namreč prilagojen uporabi tehnologije,

sprejela leta 2011. Je ena od novejših Vittrinih šol. Projektiral

vsak učenec v šoli namreč dobi svoj prenosni računalnik, ki

jo je danski arhitekturni studio Rosan Bosch, ki je oblikoval

postane njegovo najpomembnejše orodje pri učenju.

celotno

(http://vittra.se/Default.aspx?alias=vittra.se/english)

notranjo

opremo

in

tudi

ureditev

prostorske

porazdelitve ter oblikoval pohištvo po meri.
Pohištvo je ergonomično oblikovano tako, da ustreza
Zanjo je značilno, da namesto klasičnega načina gradnje po

udobnemu delu za računalnikom, naj je to v sedečem,

sistemu učilnica – hodniki v šoli Vittra namesto tradicionalnih

stoječem ali ležečem položaju.

učilnic srečamo odprti plan, prostore, oblikovane po načinu
kampusa, ki spominjajo na naravno okolje. Plan je prikazan v

Zunanjost šole ne izotopa od povprečnih šol. V arhitekturnem

prilogi številka 4.

studiu Rosan Bosch menijo, da je pomembno tisto, kar je

(http://www.rosanbosch.com/en/project/vittra-school-

znotraj.

telefonpla).
Prostori so svetli in odprti, spodbujajo učenje in sodelovanje
V šoli Vittra poskušajo spodbujati kreativnost. To skušajo

enega z

drugim. Zaradi tega učenci nimajo občutka

doseči z novo obliko pohištva, saj naj bi ta spodbujala

utesnjenosti in so bolje fokusirani. Učenci šole pravijo, da jim

radovednost pri učencih. Prav z izobraževalnim namenom

taka ureditev ustreza, saj ne sedijo v razredu in ne razmišljajo

oblikovano notranjo opremo poudarjajo filozofijo, po kateri se

o tem, kdaj gredo lahko ven. Ker ni sten, so prostori
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sproščujoče

razdeljeni

zapolnjujejo

z

nevidnimi

mejami.

abstraktne

Prostore

odkritja, ki jih lahko predstavijo preko predstave,

kreacije

prezentacije, risbe na steni, filma ali internetnega bloga.

(http://vittra.se/Default.aspx?alias=vittra.se/english).



Cave – jama – je prostor, namenjen zasebnosti, počitku
in koncentraciji.

Kot sem omenila zgoraj, celotna notranja oprema sledi



Camp Fire – taborni ogenj – je prostor, namenjen

Vittrinim izobraževalnim načelom, in sicer se prilagaja

skupinskemu delu. Skupinsko delo je ena izmed

različnim tipom učnih situacij. Ker pa načrt temelji na inspiraciji

pomembnejših učnih situacij šole Vittra, saj menijo, da

narave, imajo tudi različne učne situacije imena, ki izhajajo iz

je učenje družbeni proces, zato imajo prostore,

naravnega okolja. To je predstavljano na sliki 30.

namenjene delu za večje in manjše skupine. Lahko gre
za zaprte ali odprte prostore, kjer se skupina lahko

Slika 30: Različne učne situacije

osredotoči.


Watering hole – živahen prostor za druženje, poln
aktivnosti, kjer se učenci lahko ustavijo za nekaj časa in
potem odidejo naprej.



Laboratory – laboratorij – je prostor, namenjen
zabavnemu eksperimentiranju in praktičnemu delu. V

Na spletni strani šole Vittra obrazložijo pet prostorov za učenje

tem sektorju lahko učenci odkrivajo in raziskujejo barve,

(http://vittra.se/english/Schools/StockholmSouth/Telefonplan/L

oblike

earningSpaces.aspx):

Prilagodljivost opreme pa omogočajo vozički, ki se



Show off – predstavitveni prostor je prostor, namenjen
učencem, kjer lahko pokažejo svoj napredek in svoja

in

materiale

na

lahko premikajo po prostoru.

različnih

delavnicah.
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V nadaljevanju opisujem slike, ki po mojem mnenju v največji
meri predstavljajo bistvo Vittre.
Organic table – organska miza – na sliki 31 je namenjena delu
manjših skupin. V tem prostoru gre za učno situacijo,
imenovano camp fire – taborni ogenj. Na sliki je prostor,
imenovan drevo, ki je namenjen igri.
Slika 31 : Organic Table, dizajn: Rosan Bosch, foto: Kim
Wendt

Slika 32: The tree, dizajn: Rosan Bosch, foto: Kim Wendt
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Window

Pods

na

sliki

je

prostor,

ki

je

namenjen

Plesni studio na sliki je prostor, namenjen rekreaciji.

individualnemu delu.

Slika 33: Window Pods, dizajn: Rosan Bosch, foto: Kim Wendt

Slika 34: Dance Studio, dizajn: Rosan Bosch, foto: Kim Wendt
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Območje otočkov za sedenje prikazuje slika 35.

Multimedijska hiša je uporabna tako zunaj kot tudi znotraj,
njena fasada ima funkcijo table, notranjost pa je razdeljena na
posamezne niše, namenjene branju in individualnemu delu ter
razmišljanju.

Slika 35: Sitting Island, dizajn: Rosan Bosch, foto: Kim Wendt

Slika 36: Multimedijska hiša, dizajn: Rosan Bosch, foto: Kim
Wendt
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Lunch club je prostor, ki je namenjen predavanjem, delu na
splošno, služi pa tudi kot jedilnica (sliki 38 in 39).

Slika 37: Multimedijska hiša – notranjost, dizajn: Rosan
Bosch, foto: Kim Wendt

Slika 38: Lunch club, dizajn: Rosan Bosch, foto: Kim Wendt

51

Ledena gora – The Mountain – je tipično mesto omenjene
Watering hole. Tukaj se izvaja vrsta dejavnosti. Učenci se
družijo, delajo ... Služi pa tudi kot tribuna za gledanje
gledaliških predstav. Na sliki je tudi laboratorij, kjer učenci
izvajajo različne eksperimente.

Slika 39: Lunch club, dizajn: Rosan Bosch, foto: Kim Wendt

Slika 40: The Mountain, dizajn: Rosan Bosch, foto: Kim Wendt
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.

Znotraj ledene gore pa se nahaja kino dvorana, ki jo Vittra
imenuje

The

Cave.

Namenjena

je

tako

za

igro

kot

samostojnemu delu, druženju, videopredstavitvam ali gledanju
različnih poučnih videofilmov.

Slika 41 : The top of The Mountain, dizajn: Rosan Bosch, foto:
Kim Wendt

Slika 42: The Cave, dizajn: Rosan Bosch, foto: Kim Wendt
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Ob ledeni gori se razprostirajo organske kreacije, imenovane
Conversation Wall – pogovorne stene, ki so namenjene
komunikaciji in delu z računalnikom, v sedečem ali ležečem
položaju.

Slika 43 : Inside The Cave, dizajn: Rosan Bosch, foto: Kim
Wendt

Slika 44 : Conversation Wall, dizajn: Rosan Bosch, foto: Kim
Wendt
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V predelu, imenovanem vas – The Village – so abstraktne

Knjižnica z imenom babilonski stolp je pri vhodu v šolo.

kreacije, ki spominjajo na majhne hiške. Oblikovno so jih
izluščili do te mere, da so ohranili samo ogrodje. Sestavljajo
pa jo dve klopi in delovna miza. Gre za koncept, pri katerem
se lahko otroci pri določenih projektih, ko sodelujejo s sošolci,
preprosto premaknejo v te hiške.

Slika 45: The Village, dizajn: Rosan Bosch, foto: Kim Wendt

Slika 46: Library Showcase Tower of Babel, dizajn: Rosan
Bosch, foto: Kim Wendt
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3.4.2 Barva v Vittri

Slika 48: Uporabljene barve v notranji opremi šole Vittra
Telefonplan prikazane v barvnem krogu.

Ob preučevanju notranje opreme šole Vittra Telefonplan sem
bila pozorna tudi na uporabo barv v prostoru.
V prostoru prevladuje nevtralna bela barva. Vidimo jo na
zidnih, talnih in stropnih površinah (vključno z inštalacijo).
Nevtralna bela je tako prisotna skozi celoten plan.
Uporaba barve je omejena na notranjo opremo, in sicer
uporabljajo:


rumeno,



zeleno,



rdečo in



modro.

Te barve uporabljajo v kombinaciji z nevtralno črno, ki služi
predvsem za obrobo pohištva in povezovanje prostorov.
Slika 47 : Uporabljene barve v notranji opremi šole Vittra
Telefonplan
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V konceptu opreme pa uporabljajo tudi naraven les s svojo
barvno značilnostjo, vendar v svoji površini ne prevladuje.
Rumeni predel srečamo pri organski mizi in kot talno površino
v plesnem studiu.
Zeleno barvo uporabijo pri abstraktni kreaciji drevo v območju,
namenjenem igranju, v recepciji in pri tapeciranem zelenem
otočku za sedenje.
Modra barva je uporabljena v centralnem delu, zavzema
celotno konstrukcijo ledene gore in talnih oblog v tem

centru.Rdečo barvo srečamo v prostoru the Cave – jama –

Slika 50: Zunanjost šole Vittra Telefonplan

oziroma v kino dvorani ter kot tekstilne obloge pri pogovornih
stenah in preprogah, namenjenim ležanju.
Barvne površine na pohištvu in opremi so vedno uporabljene v
kombinaciji z belo ali črno barvo.
3.4.3 Material v Vittri
Na podlagi fotografij je razvidno, da v notranji opremi
uporabljajo predvsem naravne materiale, in sicer s pomočjo
lesenih

konstrukcij.

Les

najdemo

v

obliki

naravnega

masivnega lesa ter furnirane iverice.
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Kot dodaten element nekatere objekte tapecirajo z barvnimi
preprogami (kino dvorana – The Cave, ledena gora, Window
Pods).
Slika 49 : Oblikovni koncept Vittra Telefonplan

3.4.4 Osvetljava v Vittri
Na

podlagi

slikovnega

gradiva,

zunanjosti

stavbe

in

oblikovalnega koncepta je razvidno, da Vittra Telefonplan v
veliki meri izkorišča naravno svetlobo, saj se velika stenska ter
strešna okna razprostirajo po celotni dolžini stavbe.
Glede uporabe umetne svetlobe v Vittri nisem dobila
podatkov.

4 LIKOVNA UČILNICA SKETCHBOOK.SI
4.1 Izhodišče
Namen avtorskega dela je predstaviti moj koncept primerne
opreme, barvne ureditve, optimalnih antropoloških mer in
drugih oblikovalskih elementov za kreativno likovno učilnico
Sketchbook.si za osem tečajnikov. S pomočjo strokovne
literature in lastne kreativnosti sem opremila prostor tako, da
izpolnjuje tako funkcijo likovne učilnice ter tudi funkcijo
lastnega ateljeja..
Ker pa je moje delo osredotočeno na likovno ustvarjalnost, je
bil moj glavni cilj pri projektu ustvariti okolje, ki stimulira
kreativnost. Upoštevala sem različne oblikovalske možnosti in
sledila karakteristikam kreativnih prostorov. Želim si, da bi
moja prihodnja likovna učilnica v šoli prav tako vključevala
ključne elemente nastalega lastnega koncepta.
Najela sem prostor v izmeri 39 m2, ki je že vključeval določene
pohištvene elemente. Kljub temu je prostor v osnovi
omogočal, da ga lahko prenovim in opremim po svojih željah.
Pri opremljanju sem morala paziti tudi na finančni vidik, ker
sem imela omejena finančna sredstva.
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Ob prevzemu je učilnica delovala temačno, saj je bila obdana



imeti dovolj prostor za predstavitev izdelkov;

s temnim lesom, večino stenskih površin pa so prekrivale



oblikovati primerne delovne površine iz naravnega

temno rjave ploščice. Skoraj ves strop je bil prekrit s kovinskim

materiala za osem tečajnikov;

spuščenim stropom v barvi okra, v katerem so umeščene



sijalke NT-Hg (fluorescenčne) ter reflektorske žarnice.

iz

razpoložljivih

virov

ustvariti

nekaj

novega,

kreativnega (reciklaža);


V nadaljevanju bom opisala svoje strateško načrtovanje

oblikovati primeren delovni prostor za slikanje in
drugo likovno ustvarjanje;

prostora in ključne elemente notranjega oblikovanja, ki sem jih



v prostor umestiti tudi prostor za počitek;

upoštevala pri svojem projektu. Pri tem sem uporabila



prostor naj zrcali moj kreativni (umetniški) stil;

računalniškega programa Colorotate 1.561, Rhinoceros 5.0 in



nuditi uporabnikom pozitivno izkušnjo, prijetno

lastne fotografije.

vzdušje ter kreativno okolje za učenje in ustvarjanje.

Cilji pri oblikovanju kreativne učilnice so bili naslednji:

Višina: 3,0 m



oblikovati svetlo, prostorno učilnico;



oblikovati učilnico, ki omogoča dobro počutje;



izkoristiti vir naravne svetlobe;



uporabiti čim več naravnega materiala;



uporabiti

barve,

ki

vplivajo

Širina: 5,0 m
Dolžina: 7,80 m

na

koncentracijo,

odprtost in dajejo občutek lahkotnosti ter svežine;


Osnovni podatki učilnice/atelje :

Velikost oken:
Višina: 1,80 m
Širina: 2,60 m

imeti zadosti prostora za shranjevanje likovnega
materiala;

Lega:
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Priloga 5 prikazuje plan učilnice ter njene mere.

4.2 Analiza obstoječega prostora pred prenovo

4.2.1 Že obstoječe in fiksno pohištvo

Ob prevzemu je bila učilnica temna in zatohla. Zaradi

Podajam popis obstoječega pohištva, ki je bilo v prostoru že

prevelike količine temnih površin je delovala utesnjeno.

umeščeno in fiksno, zato ga ni bilo mogoče premikati:

Uporabljena barvna kombinacija je bila bela, rjava, oranžna in



trije umivalniki s tremi armaturami in omarami;

oker.



delovni pult z omarami za shranjevanje in visoka omara

Slika 51: Računalniški 3D prikaz prvotne oblike učilnice –
severna stran

s policami;


viseča vitrina.

3.2.1.1

Trije umivalniki s tremi armaturami in omarami, z
zgornjo ploskvijo iz granitnega kamna

Trije umivalniki so, seveda, zelo priročni, še posebej, kadar
Slika 52: Računalniški 3D prikaz prvotne oblike učilnice –
južna stran

gre za likovno učilnico. Dostop do vode je nujen. Tri omare
pod umivalniki so izdelane iz belega furniranega mediapana.
Umivalnike obdaja granitni kamen (Granit-Kashmir White).
Njihova pozicija je na vzhodni strani prostora.
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Slika 53: Računalniški 3D prikaz treh umivalnikov s tremi
armaturami in omarami

4.2.1.2 Delovni pult z omarami za shranjevanje in visoka
omara s policami
Delovni pult z omarami za shranjevanje, dimenzije 160 X 85
cm, in visoka omara s policami, dimenzije 160 X 72 X 35 cm,
ki v spodnjem delu nudi tri prostorna mesto za shranjevanje.
Stoji na vzhodni strani učilnice. Omare so izdelane iz bele
furnirane iverice, pult pa iz belega furniranega mediapana.
Slika 54: Računalniški 3D prikaz delovnega pulta z omarami
za shranjevanje in visoka omara s policami
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4.2.1.3 Viseča vitrina

4.2.1.4 PVC talna obloga- talni pod

Vitrina, dimenzije 300 X 60 X 35 cm, je locirana na južni strani

Material odlikujeta elastičnost ter odpornost na obrabo, kot so

učilnice. Sestavljena je iz šestih elementov, od tega so štiri

praske, udarci in umazanijo. Na površini je zaščiten s

omare s steklenimi vrati, ob straneh pa sta dva manjša

posebnim premazom, kar nudi še dodatno zaščito. Spodnji del

elementa, sestavljena iz polic. Izdelana je iz bele furnirane

pa je sestavljen iz mehkejšega materiala, ki pripomore k dobri

iverice.

zvočni izoliranosti. PVC-talni pod je idealen material za likovno
Slika 55: Računalniški 3D prikaz vitrine

učilnico, saj je in omogoča hitro čiščenje površin. Ob
prevzemu je bil na posameznih delih rahlo poškodovan.
Slika 56: Slika 56: Fotografija PVC-talnega poda
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4.2.1.5 Kovinski spuščeni - lamelni strop
Zaradi svoje smeri nudi unikaten linearni učinek. Odlikujejo ga
fleksibilnost, majhna teža ter enostavno sestavljanje in
razstavljanje. Lamele so izdelane iz dveh različnih pločevin,
aluminijaste v okrastem odtenku in lamele iz pocinkane
bakrene pločevine.
Slika 58: Računalniški 3D prikaz, pogled kovinskega
spuščenega-lamelnega stropa v učilnici
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Slika 57: Računalniški 3D prikaz stropne pločevinaste obloge

Keramične ploščice so izdelki, katerih osnova je glina.
Najpogosteje se uporabljajo v prostorih ter predelih, kjer je

4.3 Prenova učilnice

voda, saj so v primeru primerne zaščite oz. premaza

4.3.1 Predstavitev materialov v učilnici

vodoodporne ter lahke za vzdrževanje in čiščenje.

Notranja oprema učilnice je izdelana večinoma iz naravnih
materialov, kajti uporaba naravnega materiala v kreativnih
učilnicah

je

eden

od

ključnih

elementov

notranjega

oblikovanja.
Na grobo lahko opredelimo, da so naravni tisti materiali, ki
izhajajo iz narave in ki se jih uporablja v bolj ali manj
nepredelani obliki. Najbolj osnovna naravna materiala pa sta
kamen in les.
V nadaljevanju opisujem nekaj naravnih materialov, ki so del
notranje opreme.
Kamen kot naravni material je trajen, praktičen ter enostaven
za vzdrževanje. Najbolj primeren je za uporabo kot kuhinjski
pult, saj ne vpija tekočin in ne nabreka. Pri notranji opremi se
uporablja predvsem granitni kamen.

Kadar

govorimo

o

lesenih

materialih,

uporabljenih

pri

notranjem opremi, mislimo predvsem na masivni les in
furnirano iverico.
Iverica je lepljena plošča iz naravnih lesenih drobljencev.
Najpogostejša je uporaba tega materiala v pohištveni
industriji. Surove plošče se uporabljajo kot osnova, na njih pa
se lahko opaša iveral, furnir ali pa se jo obleče z laminatnimi
ploščami.
Mediapan je vlaknena plošča, izdelana iz lesenih vlaken ter
smole, na katero se nato opaša furnir.
Furnir je na tanko rezan list lesa. Njegova debelina se giblje
med 0,5 in 2 mm.
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Slika 59: Prikaz vzorcev navedenih naravnih materialov

Odločila sem se, da vse temne površine v učilnici osvetlim z
nevtralno belo barvo, zato sem uporabila bele lesene obloge
(furnirana iverica – barvni furnir), ki omogočajo, da prostor
pridobi na dodatni globini in razgibanosti. Pripomorejo k
optičnemu povečanju prostora in dajejo občutek domačnosti.

Slika 60: Leseni opaž 1
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Legenda:
1.

Leseni okenski okvirji oken

2.

Granit Kashmir White- pult

3.

Pobarvan naraven les- smreka

4.

Furnirana iverica- strukturen furnir

5.

Furnirana iverica – barvni furnir, furnirani mediapan-bel

6.

Furniran mediapan- bukev

7.

Keramične ploščice

8.

Naravni les smreka

Slika 61: Računalniški 3D prikaz uporabe lesenih stenskih
oblog v prostoru 1

Slika 62: Računalniški 3D prikaz uporabe lesenih stenskih
oblog v prostoru 2

Zaradi enotnega videza sem odločila zamenjati vhodna temno
rjava vrata, ki sem jih nadomestila z belimi (furnirana iverica –
barvni furnir).

Slika 63: Nova bela vhodna vrata
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4.3.2 Barva

Slika 64: Barvni odtenki struktur in tekstur prvotnega materiala

Pri izbiri barv sem morala upoštevati elemente in materiale, ki
sem jih obdržala v prvotni obliki, in sicer lamelni strop, PVCpod ter okenske okvirje. Ti občutno prevladujejo po površini in
barvi.
Legenda:

Struktura površine:

1.

Stenske površine, leseni opaž ter barva obstoječega pohištva

1. Stenske površine: 48,27 m2

2.

Barva PVC poda

2. PVC-pod: 39 m2

3.

Barva Kovinskega spuščenega - lamelnega stropa

4.

Barva okenskega okvirja

5.

Keramične ploščice, furnirana iverica-bukev

6.

Kamniti pult ( izhajala sem iz modrine granita Kashmir White)

2

3. Kovinski spuščeni strop: 31,28 m
2

4. Leseni opaž: 12,15 m

5. Leseni okenski predel: 5,27 m

2

6. Keramične ploščice: 1,46 m2
7. Kamniti pult: cca 0,584 m2
Glede na njihove deleže v površini prostora in zaznavanja s
pomočjo optičnega mešanja barvnih valenc določene teksture
in strukture tega materiala, sem površinam določila barvne
odtenke.

S pomočjo internetnega programa Colrotate sem barve
notirala in jim določila njihove dimenzije znotraj barvnega
telesa.
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Naslednji izziv je bil določiti barvo stenskim površinam, tako
Slika 65: Dimenzije obstoječih barvnih odtenkov znotraj
barvnega telesa

da bo barva sledila barvnim kriterijem kreativnega prostora, ob
enem pa zadovoljila cilj narediti učilnico svetlo, prostorno,
odprto in prijetno.
Glavni kriterij za izbiro stenskega barvnega odtenka je bila
želja, doseči interakcijo med barvo stropnega dela in barvo
sten, saj je strop z razliko od PVC-poda v nevtralni barvi s
svojimi lameli oker barve in bakrenimi odtenki občutno
dominiral.
V nadaljevanju analiziram barvo lamelnega kovinskega stropa
in stenske barve s programom Colorotate, in sicer po točkah:
1.

Prikazuje položaj barve v barvnem krogu in
uvrščenost v tople ali hladne barve.

2.

Prikazuje izbrano barvo in njeno barvo v polni barvni
moči.

Ugotovila sem, da so barve dokaj enakomerno razdeljene po

3.

barvnem telesu.

svetlosti ter barvni nasičenosti vzdolž barvnega telesa, med
barvami pa prihaja do blagega komplementarnega kontrasta.

Prikazuje barvno svetlostno stopnjo in pozicijo v

4.

Prikazuje

stopnjo

nasičenosti.

68

Slika 66: Analiza barve lamelnega kovinskega strop

Z upoštevanjem barvne teorije in analize barv sem za barvo
sten izbrala modro barvo, in sicer odtenek stenske barve št.
Javan Dawn 5.
Slika 67: Analiza stenske barve Javan Dawn 5
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Barva lamelnega stropa v svoji polni barvni moči izhaja iz
oranžne barve. Glede svetlosti pa se nahaja na začetku
zgornje polovice barvnega telesa. Stopnja nasičenosti pa nam
pove, da gre v tem primeru za šibko oranžno barvo, saj je
njena stopnja nasičenosti skoraj enaka nič. Barvo uvrščamo

Barva sten v svoji polni barvni moči izhaja iz modrozelene

med tople barvne odtenke.

barve (turkizno modra). Po svetlosti pripada zgornji tretjini
zgornje polovice barvnega telesa. Glede nasičenosti pa
pripada šibki stopnji. Uvrščamo jo v hladni barvni spekter.

Svetloba je ključni element, ki vpliva na percepcijo in

Legenda:

doživljanje barve. Pri izbiri barvnega odtenka sem preučila,

1.

Objekt brez dodane osvetljave.

2.

Objekt katerega osvetljuje dopoldanska dnevna svetloba.

3.

Objekt osvetljen z popoldansko dnevno svetlobo

4.

Objekt osvetljen z večerno dnevno svetlobo

5.

Objekt osvetljen z belo umetno svetlobo

6.

Objekt osvetljen z fluorescenčnimi sijalkami

kakšen barvni ton nastane na površini, kadar je izpostavljena
dnevni svetlobi in kakšen učinek na površino ima umetna
svetloba.
Za prikaz sem v 3D-računalniškem programu Rhinoserus,
zmodelirala kocko, ki sem ji določila barvno osnovo, na
površine pa sem izmenično dodajala različne svetlobne vire.

Zgornje slike prikazujejo, da lahko tudi hladna modra barva
deluje toplo, kajti površina reagira na barvno svetlobo.
V tem poglavju sem proučila prevladujoče barvne kontraste v

Slika 68 : Prikaz objektov osvetljenih z različnimi svetlobnimi
viri

učilnici.


Komplementarni barvni kontrast

Zaradi želje po interakciji med stensko in stropno barvno
površino je izbira barve temeljila na komplementarnem
barvnem kontrastu.
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Slika 69: Primerjava barv lamelnega kovinskega stropa ter
barve stenskih površin.

Slika 71: Barvna analiza treh barvin površin
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Barvna analiza na sliki je potrdila relacijo med barvami, ki sem
jo želela v osnovi doseči. Likovna teorija pravi, da v primeru
Slika 70: Barvni odtenek stenskih površin, PVC poda in
kovinskega stropa

mešanja komplementarnih barv dobimo nevtralno sivo barvo.
To se v primeru barvnih odločitev znotraj omenjenega
prostora zdi smiselno, saj sem tako uspela povezati tri glavne
in prevladujoče površine.


Toplo-hladni barvni kontrast

V prostoru se pojavlja tudi toplo-hladni barvni kontrast. Večina
barvnih površin izhaja iz toplega spektra barvnega kroga,

medtem ko barva stenske površine in površina kamnitega

Slika 73: Analiza toplo-hladnega kontrasta

pulta izhajata iz hladnega dela. Spodnja slika prikazuje
preučitev omenjenega kontrasta barv glede na pozicijo v
barvnem krogu spodaj prikazanega barvnega repertoarja
učilnice.
Slika 72: Primerjava zidne barve z barvnimi odtenki
uporabljenih materialov

72



Kontrast barvne količine

Kontrast barvne količine se pokaže ob primerjavi proporcev
barvnih ploskev in njihove interakcije. Ker v učilnici določene
barvne površine prevladujejo, tu nastopa kontrast barvne
količine.

4.3.3 Oprema in pohištvo

materiala, od barv za slikanje, barvnega filca, različnih
tkanin, ter drugega raznovrstnega materiala, ki s svojo

Poleg obstoječega pohištva za nemoteno izvajanje glavne

barvo napolni prostor. Likovni material igra v učilnici

dejavnosti učilnice sem izbrala dodatno potrebno pohištvo

pomembno vlogo z vidika barvnega umeščanja v prostor.

oziroma opremo:

S tem mislim predvsem na barvni vtis, ki ga naredi v
prostoru. Zato sem morala pri oblikovanju notranje opreme



4 delovne mize / risalne mize (200 X 60 cm),



8 stolov za tečajnike,



osebno delovno mizo (170 X 70 cm) s funkcijo delovne

4.3.3.1 Moj koncept postavitve pohištva in drugih predmetov v

površine ter možnostjo preoblikovanja v risalno mizo

prostor

učilnice upoštevati tudi ta element.

(slikarsko stojalo), z dvema predalnikoma,


osebni stol,

Pri projektu oblikovanja kreativne učilnice sem težila k temu,



letev za razstavo slik,

da čim več uporabnih predmetov in pohištva izdelam sama,



visoko omaro s policami (regal),

saj s tem pripomorem k uresničitvi cilja, da prostor zrcali moj



2 nizki omari s policami (regal),

umetniški stil. Pri tem sem izhajala iz danih oziroma



tablo,

razpoložljivih virov (recikliranje) ter s svojimi novimi idejami



stojalo za plašče in

preoblikovala neuporabne stvari v nove kreacije.



prostor za počitek.


Skoraj vse pohištvo, razen delovnih miz, delovnih stolov in
osebnega stola, je v beli barvi. Za belo nevtralno barvo
sem se odločila, ker je likovna učilnica polna umetniškega

Osebni stol

Prijateljica mi je podarila star stol s strganim in obrabljenim
usnjenim oblazinjenjem. Želela sem ga predelati tako, da bi se
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lepo vključil v prostor moje učilnice in skupaj s preostalim

želela, da ima moje delo enako barvo kot okolica ter vključuje

pohištvom deloval kot celota.

logotip in barvno shemo moje šole Sketchbook.si.

Slika 74: Fotografija stola pred prenovo

Slika 75: Logotip moje likovne šole Sketchbook.si

Projekt sem začela tako, da sem razstavila vse komponente
stola, ločila sem usnje od okvirja. Lesene dele sem očistila in
jih pobrusila z brusnim papirjem. S tem sem pridobila čisto
vpojno površino in odpravila vse mehanske poškodbe. Ker
sem hotela, da ima okvir enako barvo kot glavne stenske
površine učilnice, sem k zidni barvi primešala lepilo za les.
Tako sem pridobila barvo, ki se lepo oprime lesenih površin.
Nato sem se lotila sedala stola, ki ga je bilo treba na novo
oblaziniti, pri tej fazi sem uporabila tršo peno (gobo) ter jo
Naredila sem barvno shemo in grafično izdelala načrt vzorca
na tkanini. Sledila sem postavljenim smernicam oblikovanja in

preoblikovala v potrebno obliko. S pomočjo računalniškega
programa Photoshop sem grafično izdelala vzorec, izhajala
sem iz predhodno izdelanega logotipa, ga pomanjšala ter
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enakomerno razporedila po površini. Ko sem bila zadovoljna z
motivom, sem ga zrcalno natisnila na poseben papir. Motiv

Slika 76: Prikaz končnega izdelek osebnega delovnega stola
iz vseh zornih kotov

sem nato polikala na tkanino (100% lan), s tem postopkom
sem dobila potiskano tkanino, ki sem jo nato uporabila za
oblazinjenje sedala. Podoben postopek sem ponovila pri
naslonjalu. Zaradi pozicije stola je najbolj viden in izpostavljeni
del hrbtna stran naslonjala, zato sem v ta predel umestila večji
logotip z namenom večje prepoznavnosti in berljivosti. Izdelala
sem ga po podobnem postopku kot sedalo stola. Kot
dekoracijski element pa sem ob straneh oblazinjenega dela
uporabila okrasne žebljičke.
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Slika 77: Fotografija končnega izdelka



Osebna delovna miza

Delovno mizo sem hotela uporabljati tudi v ustvarjalne
ateljejske namene. Zato sem si želela oblikovati mizo, ki bo
omogočala preobrazbo iz vodoravne površine v površino z
naklonom, se pravi, da prevzame funkcijo slikarskega stojala
ter ob straneh omogoča prostor za shranjevanje slikarskih
pripomočkov in držalo za vodo. Oblikovalsko-tehnični del sem
začela s tehničnim izrisom narisa, tlorisa in stranskega risa, pri
tem pa sem določila zaželene parametre.
Slika 78: Tehnični izris z merami osebne delovne mize
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Slika 79: Tehnična risba- prikaz okovja

komponente, ki sem jih kasneje sestavila skupaj. Med
modeliranjem sem sproti reševala oblikovalske in mehanske
probleme. Rezultat je multifunkcijska delovna miza, ki mi
omogoča različne zmožnosti, prikazane na spodnji slikah.
Slika 80: Računalniški 3D prikaz tehnične rešitve postavitve
okovja.
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Zaradi omejenih finančnih sredstev sem za material mize
izbrala belo furnirano iverico in naravni les za rob mize, ki nudi
oporo slikarskemu platnu.
V drugi fazi pa sem morala razmisliti o rešitvi premične
ploskve, ki se ji lahko določa naklon. Torej, v element sem
morala vključiti šest mehanskih okovij, ki so pritrjeni z enim
koncem na konstrukcijo mize, z drugim pa pod kotom na
premično ploskev.
Pri tehničnem načrtu postavitve okovja sem si pomagala s 3Dračunalniškim

programom.

Izdelala

sem

virtualne

Slika 81: Računalniški 3D prikaz multifunkciske mize

Slika 82: Multifuncijska osebna miza
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Pri

katero sem dobila tehnične informacije o konstrukciji ter

Delovna miza
oblikovanju

modularnosti in

delovnih

miz

fleksibilnost

sem

upoštevala

kriterije

notranje opreme. Celotna

konstrukcija je izdelana iz lesa. Noge miz in oporna

pregled nad proporci in umeščenost v prostor.
Slika 83: Prikaz uporabljenega materiala

konstrukcija so izdelane iz masivnega lesa smreke, ki sem jih
pobarvala po enakem postopku kot osebni stol. Delovna
površina pa je furniran mediapan v imitaciji bukve. Zaradi
vodoodpornosti so stranice opasane s PVC -zaščitnim trakom.
Bukov furnir sem izbrala zaradi njegove svetle teksture, v

Slika 84: Tehnični izris z merami delovne mize.

kateri se čuti rahel roza odtenek, ta pa se lepo povezuje z
odtenkom keramičnih ploščic. Uporabljen material mi zaradi
svoje lahkotnosti omogoča lažje premikanje delovnih miz po
prostoru. Odločila sem se za dimenzije 200 X 60 cm, kar
omogoča nemoteno delo dvema tečajnikoma. Odločila sem se
za pravokotno obliko miz, saj delovne mize uporabljam tudi v
namene ateljejskega dela, ki zahteva večje delovne površine.
Trapezasta oblika miz v mojem primeru ni najbolj primerna
izbira.
Tudi v tem primeru sem projekt začela s tehničnim izrisom
načrta. Nato pa sem izbrala ustrezen material. S pomočjo 3Dračunalniškega programa sem izdelala virtualno podobo, s
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Slika 85: Računalniški 3D prikaz delovne mize



Stenska ura

Vsaka učilnica potrebuje stensko uro večjih dimenzij. Odločila
sem se, da jo izdelam sama. Tako je likovna učilnica pridobila
dodatni ročno izdelan izdelek, ki se lepo povezuje v moj
koncept in temo prostora.
Staro otroško stensko uro sem razstavila in odvzela
mehanizem in glavno plastično ploskev ter zaščitni prozoren
Slika 86: Fotografija delovnih miz

pokrov. V zgornji okvir plastičnega dela ure sem naredila
dvanajst lukenj, ki določajo pozicije posameznih ur v dnevu.
Sledilo je barvanje podlage. V osnovno zidno barvo sem
primešala lepilo za les. Nato sem s pomočjo računalniškega
programa Photoshop logotip prilagodila tako, da je ustrezal
dimenzijam krožnega dela ure. Izbrani motiv sem nato
natisnila in list obrezala v krožno obliko ter ga s pomočjo
plastifikatorja zaščitila. Izdelanemu srednjemu delu sem na
sredino kroga naredila luknjo ter ga z dvostranskim lepilnim
trakom pričvrstila na glavno plastično ploskev. V okvir sem
prevrtala luknje in vanje vstavila plastične palice, velikosti 30
cm, s polkroglo, ki sem jih predhodno pobarvala z akrilnimi
barvami. Izbira barvnega odtenka je temeljila na barvah
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logotipa. Za lažje pričvrščevanje sem na hrbtno stran prilepila

4.3.3.2 Ostalo pohištvo

stiropor, ki nudi lesenim paličicam oporo. S pomočjo kazalcev
in luknje na sredini kroga sem združila glavni plastični del z

V naslednji stopnji oblikovanja pa sem morala na podlagi že

urinim mehanizmom. Na koncu sem še pritrdila prozoren

umeščenih elementov najti opremo in pohištvo, ki bi se

pokrov in ura je bila končana.

vizualno ujemali z okolico.

Slika 87: Fotografija nove kreacije stenske ure



Stol za tečajnike

Pri izbiri primernih stolov sem upoštevala barvo in material
delovne mize. Ker je delovna površina miz iz bukovega
furnirja, so morali tudi stoli imeti podobno teksturo in barvo.
Izbrala sem lahke lesene bukove stole, ki se jih lahko
enostavno nalaga enega na drugega. Poleg tega pa naravni
material prostoru daje toplino. Kupila sem jih v trgovini s
pohištvom.
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Slika 88: Stol

Visoka omara s policami (regal)

V prostoru sem umestila visoko omaro s policami (regal), ki
služi v zgornjem delu kot razstavni prostor, v spodnjem delu
pa kot prostor za shranjevanje likovnega materiala in knjig.
Odločila sem se za regal iz bele furnirane iverice, dimenzije
145 X 145 cm. Zgornji del sem okrasila z dekorativnimi
barvnimi svetili. Kupila sem jo v trgovini s pohištvom.
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Slika 89: Računalniški 3D prikaz delovne mize ter stola

Slika 90: Računalniški 3D prikaz visoke omare s policami

Slika 91: Fotografija visoke omare s policami (regal)

Slika 92: Računalniški 3D-prikaz omare a in omare b

Slika 93: Fotografija dveh nizkih omar s policami
83



Nizke omare s policami (regal)

Dve nizki omari s policami, dimenzij 80 X 80 cm in 80 X 120
cm, sem razumljivo izbrala iz enake serije pohištva kot visoko
omaro. Na policah je lepo smiselno zložen umetniški material.



Stojalo za plašče

Stojalo za plašče s svojo obliko spominja na poenostavljeno



Letev za razstavo slik

drevo. Stilsko se povezuje z omarami. Narejeno je iz bele

Letev za razstavo slik je locirana na južni strani učilnice. Po

furnirane iverice.

vsaki delavnici skupaj s tečajniki ovrednotimo njihove izdelke.
Služi pa tudi za postavitev različnih likovnih referenc.

Slika 94: Fotografija stojala za plašče

Slika 95: Računalniški 3D prikaz letve za razstavo slik
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Prostor za počitek

4.3.4 Dekoracija

V učilnico sem hotela umestiti tudi kotiček za počitek ali branje
knjig. Zaradi prostorske ureditve in pomanjkanja prostora sem

Pri načrtovanju dekoracije kot elementa notranje opreme sem

v prostor umestila sedežni element, na katerem se lahko sedi

upoštevala dejstvo, da je treba omare, police in regale

in leži. Na njem lahko sedi ena ali dve osebi. Barva ustreza

napolniti z likovnim materialom. Ta je različnih barv in oblik ter

izbrani barvni shemi.

tako vpliva na celotni videz učilnice. Kot kriterij za izbiro barv
dekorja

sem

upoštevala

barvno

shemo

logotipa

Sketchbook.si, ki jo prikazuje spodnja slika.
Slika 96: Sedežni element iz dveh zornih kotov
Slika 97: Prikaz barvne sheme logotipa
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Barva opreme in pohištva je bolj svetla – pastelna. Zato sem

V osrednjem delu prostora sem hotela slediti krožni obliki, tako

poleg likovnega materiala želela pri dekoraciji vključiti tudi bolj

da sem krožne oblike naslonjala stolov povezala s stropno

intenzivne barve. Pri tem sem zamenjala rjavi odtenek v

dekoracijo visečih okroglih mobilov, ki se spuščajo s stropa.

osnovni barvni shemi z oranžno barvo. Slika prikazuje barvno

Pri izbiri barve te dekoraciji sem bila bolj zadržana, uporabila

shemo dekoracije.

sem barve nižje intenzitete. Izdelala sem jih iz lepenke,
pobarvane z akrilnimi barvami.

Slika 98: Barvna shema dekoracije
Na spodnji sliki je prikazana umestitev teh elementov
dekoracije v prostor.
Prvi element dekorja so barvni krogi na južni steni učilnice.
Prvi element dekorja so barvni krogi na južni steni učilnice.
Gre za barvne nalepke, tipa table piši – briši, ki se dejansko
uporabljajo kot tabla. Zaradi svoje barvitosti pa tudi razbijajo
barvno monotonost enobarvne stenske površine.
Podobne nalepke sem nalepila tudi na PVC-pod, saj sem s
tem skrila poškodovan pod. Za zamenjavo PVC-poda se
nisem odločila zaradi omejenih finančnih sredstev. Vendar
sem razmislila glede kompozicije postavitve in kombinacije
barv.

Gre za barvne nalepke, tipa table piši – briši, ki se dejansko
uporabljajo kot tabla. Zaradi svoje barvitosti pa tudi razbijajo
barvno monotonost enobarvne stenske površine.
Podobne nalepke sem nalepila tudi na PVC-pod, saj sem s
tem skrila poškodovan pod. Za zamenjavo PVC-poda se
nisem odločila zaradi omejenih finančnih sredstev. Vendar
sem razmislila glede kompozicije postavitve in kombinacije
barv.
V osrednjem delu prostora sem hotela slediti krožni obliki, tako
da sem krožne oblike naslonjala stolov povezala s stropno
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dekoracijo visečih okroglih mobilov, ki se spuščajo s stropa.

Slika 100: Enobarvne plastične posode

Pri izbiri barve te dekoraciji sem bila bolj zadržana, uporabila
sem barve nižje intenzitete. Izdelala sem jih iz lepenke,
pobarvane z akrilnimi barvami.
Na spodnji sliki je prikazana umestitev teh elementov
dekoracije v prostor.

Slika 101: Pisana plastična posoda

Slika 99: Računalniški 3D prikaz dekoracije-mobili
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Na vhodni strani učilnice je v oči bodlo plastično vodilo
klimatske naprave, zato sem se odločila, da ga zakrijem z
napisom imena slikarske šole. Izdelan je iz plastične pene ter
pobarvan z rjavo akrilno barvo, ki upošteva izbrano barvno
shemo logotipa šole. Črke so z dvostranskim lepilnim trakom
Plastične škatle prav tako sledijo izbrani barvni shemi. V dveh

pričvrščene na ogrodje.

večjih posodah s pokrovom shranjujem slikarski material,
tekstil, zelena posoda brez pokrova pa je namenjena košu za
smeti.

Prostor krasijo tudi avtorske slike.

4.4 Potek projektiranja konfiguracije opreme

Slika 102 : Načrt organizacijske strukture prostora

Na osnovi oblikovalskih ciljev in razpoložljivih finančnih
sredstev sem s strateškim načrtovanjem prostora z namenom,
da se z uspešnimi oblikovalskimi rešitvami vsak element
notranje opreme uspešno umesti v prostor. Že v izhodišču
sem pojasnila, da mora likovna učilnica združevati dve funkciji,
in sicer funkcijo učilnice za izvajanje poučevanja likovne
umetnosti ter ateljeja za lastno ustvarjanje.
Z mehurčastim diagramom (slika) sem na osnovi analize
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delovnega procesa izdelala organizacijsko strukturo prostora.
Preučila sem prostorsko pozicijo vsakega elementa pohištva
in opreme ter jih umestila v notranjo ureditev.



Severna stena

Na severni steni sta dve veliki okni. Med okni pa je ogledalo,
Delovni prostor sem locirala v center prostora, ker je ta

ki ga občasno uporabljam tudi kot tablo, vendar v tem primeru

namenjen glavni dejavnosti in zaradi pozicij miz rabi največ

na površino postavim belo gladko plastično podlago, ki

prostora. Osebni delovni prostor sem pozicionirala v desni kot

omogoča pisanje po sistemu piši – briši.

zahodne

strani

zaradi

dobrega

pregleda

nad

ostalim

prostorom in zaradi ustrezne svetlobe za ateljejsko delo. Ta
del se lahko po potrebi tudi razširi.

Slika 103: Računalniški 3D prikaz severne smeri učilnice

shranjevanje papirnatih kartonov večjih dimenzij. Na drugi
strani pa stoji koš za smeti.
Trije umivalniki s tremi armaturami so namenjeni dostopu do
vode, nad njimi je ogledalo večje dimenzije. Pod umivalniki so
trije prostori za shranjevanje, namenjeni so za shranjevanje
različnih podlag za zaščito delovnih miz ter različnega
likovnega materiala za suhe likovne tehnike. V drugem
prostoru so shranjeni orodja in pripomočki za tečajnike, kot so



silikonske pištole, olfa noži, zaščitne rokavice, stekleni kozarci

Vzhodna stena

za vodo itd. Tretji prostor je namenjen shranjevanju čistil ter

Na vzhodni steni stojita delovni pult z dvema omarama za

vse opreme za vzdrževanje in čiščenje prostora. Vsak prostor

shranjevanje in visoka omara s policami. Na delovnem pultu je

je na vratih primerno označen, tako da tečajniki vedo, kje

manjša pečica, namenjena pečenju izdelkov iz polimer gline.

iskati potreben likovni material.

Delovni pult pa se uporablja tudi v namene izvajanje različnih
tehnik, kot so izdelava mil, sveč itd. Visoke police pa so
namenjene shranjevanju umetniškega materiala, potrebnega
za te tehnike. Spodnji prostori omare mi služijo za
shranjevanje

šivalnega

stroja,

šivalnega

materiala

in

sintetičnega polnila za izdelovanje igrač. Drugi prostor je
namenjen shranjevanju papirja za različne slikarske in risarske
tehnike. Med severno steno in omaro je prostor za
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Slika 104: Računalniški 3D prikaz vzhodne stene

Pod vitrino sta postavljeni dve nizki omari s policami (regal), v
katerih shranjujem likovne potrebščine, kot so suhe barvice,
svinčniki in škarje. V nižjih regalih pa so razstavljeni filc,
material za mozaik tehniko in kompresor s pištolami airbrush.
Na tej strani sta še letev za razstavo slik in sedežni element.

Slika 105: Računalniški 3D prikaz južne strani
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Južna stena

Na južni steni je podolgovata vitrina s steklenimi vrati, ki služi
za shranjevanje likovnega materiala, in sicer


prva vitrina – material za osebno rabo,



druga vitrina – krep papir,



tretja vitrina – likovni material za mokre slikarske
tehnike in



četrta vitrina – material in pripomočki za polimer
glino.



Zahodna stena

Na zahodni steni poleg visoke omare s policami (regala) stojijo

Prilogi 6 in 7 prikazujeta plan opreme in pohištva.

4.5 Prostorska ureditev pri izvajanju dejavnosti

še stojalo za plašče, avtorska slika, osebna delovna miza,
osebni stol in stenska ura.
Zgornja vrstica regalov služi za razstavljanje izdelkov ročnih
spretnosti, zato sem na zgornjo ploskev prilepila dekorativno
svetlobo, in sicer gre za LED-diode, ki se jim po želji spreminja
barva svetlobe od rumene preko rdeče, vijolične, modre ter
zelene, tako da lahko tudi s tem elementom lahko vplivam na

Notranja oprema delovnega prostora se mora prilagoditi
potrebam dejavnosti, ki se v prostoru izvajajo. V nadaljevanju
bom predstavila možnosti prilagajanja centralnega delovnega
prostora in osebnega delovnega prostora.
4.5.1 Prostorska ureditev pri izvajanju likovne šole in
delavnic

vzdušje v učilnici.
Slika 106: Računalniški 3D prikaz zahodne strani

Ureditev učilnice, ki je primerna za dejavnost likovne šole in
delavnic, prikazujeta slika in priloga.
Odločila sem se za centralno krožno razporeditev delovnih
miz (v obliki črke o). Taka ureditev omogoča izvajanje
skupinskih dejavnosti in nudi pozitiven učinek na počutje
tečajnikov. Omogoča tudi, da tečajniki med seboj nemoteno
komunicirajo in delijo ideje. Meni pa omogoča krožni obhod ter
s tem pregled nad celotno dogajanje in lažje dajanje korektur.
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Slika 107: Računalniški 3D prikaz pozicije miz pri likovni šoli
ter pri likovnih delavnicah

Pri svojem ateljejskem delu mize prirejam glede na potrebe
oziroma likovne tehnike, ki jo izvajam.


Prostorska ureditev pri slikarskem delu

Pri slikarskem delu priredim osebno delovno mizo tako, da
dvignem premikajoči se del mize. S tem miza postane
slikarsko stojalo. Spremenim ji lahko tudi smer. Delovne mize
pa premaknem tako, da dobim dodatne delovne površine za
odlaganje likovnega materiala (akrilne, oljne barve).
Slika 108: Računalniški 3D prikaz pozicije miz pri slikarskem
delu

4.5.2 Prostorska ureditev pri izvajanju ateljejskega dela
Pri ateljejskemu delu potrebujem:
-

slikarski prostor,

-

prostor za kiparsko modeliranje oziroma za
izdelovanje silikonskih ter mask iz lateksa in

-

prostor za kreativno ustvarjanje v različnih likovnih
tehnikah.
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Prostorska ureditev pri kiparskem modeliranju in



Prostorska ureditev pri likovnem ustvarjanju z različnimi

protetike

tehnikami (ročne spretnosti)

Kadar prostor uporabljam za izdelovanje silikonskih ali lateks

Pri

mask, delovne mize razporedim v pozicijo črke U. Tak način

potrebujem veliko delovno površino. Takrat delovne mize

mi omogoča modeliranje

z dodanim prostorom na levi in

združim skupaj. Taka ureditev mi omogoča ustvarjanje na

desni strani za potrebni likovni material. Na eni strani imam

izdelkih večjih formatov ter nudi zadostno delovno površino za

glino, na drugi pa modelirno orodje.

udobno ustvarjanje. To prostorsko ureditev prikazuje slika

kreativnem

likovnem

ustvarjanju

(ročne

spretnosti)

110 .
Slika 109 : Računalniški 3D prikaz pozicije miz kiparskem
modeliranju mask in protetike

Slika 110: Računalniški 3D prikaz pozicije miz pri ustvarjanju
pri ročnih spretnostih.
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4.6 Osvetljava prostora Sketchbook.si
Velika okna omogočajo udiranje naravne svetlobe v prostor.
Zaradi lege učilnice sever – jug in zaradi same arhitekturne
zasnove stavbe v učilnico nikoli ne posveti direktna sončna
svetloba, s čimer s strani naravnega vira ne pride do
neprimernega bleščanja. Taka ureditev mi nudi enakomerno

V

učilnici

je

postavljenih

šestnajst

sijalk

NT-Hg

(fluorescenčnih). Sestavljene so najprej v dvojice, nato pa v
sklopu štirih v enakomerni razdalji po vsej dolžini učilnice. Ob
straneh pa je lociranih štirinajst reflektorskih žarnic. V prilogi 8
je izrisan plan luči.
Slika 112: Računalniški 3D prikaz umetne svetlobe.

svetlobno razpršenost in boljše kontroliranje dnevne svetlobe
s senčili. S pomočjo računalniškega programa sem naredila
simulacijo naravne sončne svetlobe, ker sem želela izvedeti,
kako ta pada v prostor.
Slika 111:Računalniški 3D prikaz padanja sončne svetlobe v
prostor
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V prostor sem vključila tudi dekorativno svetlobo, in sicer z
namizno dekorativno lučjo, ki sem jo rahlo predelala, da se
stilsko vklopi v prostor, ter z barvnimi LED-svetili, ki sem jih

umestila v odprtine v večji omari s policami (regal). Prikaz

4.7 Drugi mikroklimatski dejavniki

svetil je na sliki 113.
V predelu, ki je namenjen mojemu lastnemu delu (slikanje,

4.7.1 Temperatura

branje, pisanje, delo na računalniku), pa sem uporabila

Delovna temperatura v učilnici je zelo pomembna, zato

lokalno osvetljavo, svetilko s kompaktno fluorescenčno sijalko.

poskrbim, da vzdržujem v učilnici primerno temperaturo. V
učilnice se pretežno izvaja sedeče delo, torej je v času brez

Slika 113: : Prikaz dekorativnih LED-diod in namizne svetilke

ogrevanja temperatura zraka med 23 in 25

o

C, med

ogrevanjem pa od 20 in 22 oC. V učilnici imamo termometer, s
katerega odčitavam temperaturo ter v primeru odstopanja
uporabim klimatsko napravo, ki je na vzhodni steni učilnice.
Slika 114 prikazuje pozicijo klimatske naprave v prostoru.
Slika 114: Računalniški 3D prikaz pozicije klimatske naprave.
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4.7.2 Prezračevanje
Poleg primerne delavne temperature poskrbim za redno
prezračevanje. Zaradi velikih oken je to zelo preprosto.

4.7.3 Vonj
Gre za likovno učilnico in likovni material oddaja svoj specifični
vonj, na primer oljne barve, komponente za izdelovanje mila in
drugih kemikalij itd.
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4.8 Portfolio
Slika 115: Panoramska fotografija učilnice
fotografija: Nina Weiner
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Slika 116: Panoramska fotografija južne strani učilnice
fotografija Nina Weiner

Slika 117: Uporaba knjižne police
fotografija: Nina Weiner

98

Slika 118: Fotografija notranjosti učilnice
fotografija: Nina Weiner
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Slika 119: Fotografija zahodne strani učilnice
fotografija: Nina Weiner
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Slika 120: Fotografija treh umivalnikov s tremi armaturami in omarami
fotografija: Nina Weiner
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Slika 121: Fotografija južne strani učilnice
fotografija: Nina Weiner
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Slika 122: Fotografija dekoracijske luči
fotografija: Nina Weiner
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5 PEDAGOŠKI DEL
5.1 Pedagoško raziskovalni del
Pedagoški del diplomskega dela sem opravljala 10. 5. 2013
v učilnici Sketcbook.si. Za izvedbo likovne naloge sem imela
na voljo dve šolski uri, ki sta se izvajali v okviru slikarskega
tečaja. Skupino je sestavljalo osem tečajnikov v starosti od
dvaindvajset do dvainštirideset let. Učna ura je temeljila
predvsem na prikazu in razlagi pojma kreativne učilnice z
diskusijo o njihovi lastni interpretaciji osebnega kreativnega
prostora. Likovna naloga se je nanašala na umestitev
notranje opreme v prostor v izbranem barvnem kontrastu in
je vključevala izražanje z barvnimi ploskvami (kolaž). Pri
izvedbi likovne naloge sem tečajnikom omogočila zadosti
manevrskega prostora in svobode pri likovnem ustvarjanju.
Dala sem jim možnost izdelati svoj likovni izdelek z različnimi
materiali in se izraziti v likovni tehniki po izbiri. S tem sem
hotela doseči izvirnost izvedbe ter neomejenost pri njihovi
interpretaciji osebnega kreativnega prostora.
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UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: računalniška tablica,

5.1.1 Učna priprava

slikovno gradivo, slikovna priloga
VRSTA UČNE URE: teoretično-praktična
Glava priprave

MEDPREDMETNA POVEZAVA: -

RAZRED: -

LITERATURA:

PREDMET: slikarski tečaj
ŠTEVILO UR: 2

Šuštaršič,N., Butina, M., de Gleria, B., Skubin, I., &

PODROČJE: slikanje

Zornik, K. (2004). Likovna teorija ,Učbenik za likovno

LIKOVNA NALOGA: Opremljanje notranjega prostora v

teorijo v vzgojno-izobraževalnem programu umetniška

izbranem barvnem kontrastu

gimnazija — likovna smer. Ljubljana : Debora.

LIKOVNA TEHNIKA: mešana tehnika: oblikovanje barvnega
kolaža z barvnimi listi, industrijskim filcem, akvarelnimi

Meerwein, G. Rodeck, B. in Mahnke, F. H. (2007). Color

barvami, akrilnimi barvami, suhimi barvicami ter mozaikom

–Communication

LIKOVNI MATERIALI, ORODJA, PRIPOMOČKI: barvni

Birkhäuser Verlag AG

papir,

in

Architectural

Space.

Berlin:

barvni filtri, industrijski filc, mozaik, akrilne barve,

akvarelne barve, suhe barvice, čopič, lonček, paleta, lepilo,

Taher, R. (2008). Organizational creativity through space

škarje

design (Raziskovalno poročilo). Buffalo: Buffalo State

LIKOVNI MOTIV: oblikovanje osebnega kreativnega prostora

College, International Center for Studies in Creativity.

METODE

DELA:

razlaga,

demonstracija,

opazovanje, praktično delo
OBLIKE DELA: frontalna, individualna

diskusija,
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5.2 Potek učne ure
1. Uvodna motivacija
AKTIVNOST UČITELJA

AKTIVNOST UČENCA

Pozdravi tečajnike.

Vir: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oNLuw6DOkRM

S pomočjo računalniške tablice prikaže
videoposnetek
dobrega
primera
oblikovanja kreativne učilnice ter tečajnike
usmeri v opazovanje in diskusijo o
videnem.
Povpraša jih o videnem ter odpre
diskusijo.
- Notranja oprema vpliva na razvoj
kreativnosti.
- Problematika pustih učilnic.
Vodi diskusijo.

‐

Si dobro ogledajo videoposnetek
ter se vključijo v diskusijo o
videnem.
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‐

Sodelujejo v diskusiji.

2. Osrednji del
AKTIVNOST UČITELJA
‐

AKTIVNOST UČENCA

Spoznavanje novih pojmov

Začne razlago o tem, kaj zajema zunanji
in kaj zajema notranji prostor ter predstavi
pojem notranje opreme.
Pove, da je zunanji prostor tisti, ki
ni omejen s ploskvami. Nato
usmeri pozornost v učilnico in
vpraša, kaj je tisto, kar definira
prostor.
Ko dobi želene odgovore, zaključi,
da gre v tem primeru za zaprti
prostor.
S pomočjo slikovnega gradiva tečajnike
usmeri v opazovanje. Povpraša jih po
vidnih elementih notranje opreme.
Dopolni odgovore tečajnikov in elemente
notranje opreme zapiše na tablo:

‐

Tečajniki poslušajo razlago.

‐

Sodelujejo v razlagi in podajajo
odgovore.

‐

Stene, strop, tla.

‐

Opazujejo slikovni primer in s
pomočjo tega ugotavljajo vidne
elemente notranje opreme.
Povedo, da so elementi notranje
opreme: barva, svetloba, material,
prostorska konfiguracija, pohištvo,
dekoracija ...

‐
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‐

barva, svetloba, material.

Tečajnike opozori še na nevidne
elemente notranje opreme, kot so
temperatura zraka, zrak v učilnicah in
vonj.

‐

Tečajniki poslušajo razlago.
Sodelujejo v razlagi

Obrazloži barvo kot element notranje
opreme.
Barva je lastnost predmeta, ki jo
očesu posreduje svetloba, ki jo telo
seva, odbija ali prepušča.

‐

Tečajniki poslušajo razlago.
Sodelujejo v razlagi

S pomočjo slikovnega gradiva obrazloži
barvne kontraste:
Obrazloži pojem kontrast.
Dobro je poznati in s tem
predvidevati
različne
barvne
kontraste, saj lahko te odlično
pripomorejo k bogatenju barvnega
učinka, s tem pa lahko izboljšamo
kakovost določenega dizajna.
‐ Kontrast barve k barvi

‐
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Tečajniki poslušajo razlago.
Sodelujejo v razlagi

‐

‐

Kontrast barve k barvi opisuje
medsebojne
različnosti
barv.
Najmočnejši je, kadar postavimo
skupaj barve, ki so si v barvnem
krogu najbolj oddaljene, torej
primarne. Kadar imamo tri barve,
lahko primerjamo kontrast barve v
odnosu do barve. Moč kontrasta pa
upada, če primerjamo barve
sekundarnega oziroma terciarnega
mešanja.
Svetlo-temni kontrast
Svetlo-temni kontrast se pojavi
med
barvami
z
različnimi
vrednostmi svetlosti. Najbolj jasen
prikaz tega kontrasta je siva
lestvica, ki poteka od črne do bele,
med njima pa se stopnjujejo sivi
odtenki.
Toplo-hladni kontrast
Barve lahko izzovejo psihološki
odziv, in sicer nekatere barve, kot
sta rdeča in rumena, nam dajejo
občutek topline, medtem ko modra
in zelena dajeta občutek hladnosti.
Glede na pozicijo barv v barvnem
krogu
lahko
najenostavneje
prikažemo, katere barve uvrščamo

‐

Tečajniki poslušajo razlago.
Sodelujejo v razlagi
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‐

Tečajniki poslušajo razlago.
Sodelujejo v razlagi

‐

‐

‐

‐

med tople in katere med hladne.
Komplementarni kontrast
Komplementarni kontrast nastane
takrat, kadar primerjamo dve
nasprotni si barvi v barvnem krogu.
Če ti dve barvi zmešamo, dobimo
nevtralno barvo, se pravi sivo. Dve
barvi se med seboj dopolnjujeta
ter se ob postavitvi druga od drugo
krepita.
Kontrast barvne kakovosti
(kvalitete)
Kontrast barvne kakovosti opisuje
kontrast nasičenih barv z manj
nasičenimi. Najmočnejši kontrast
dobimo, kadar neki manjši količini
(barvni površini) izbrane nasičene
barve položimo večje površine
manj nasičene barve.
Kontrast barvne količine
Kontrast barvne količine se nanaša
predvsem na proporce barvnih
ploskev in na njihovo interakcijo.
Sočasni (simultani) kontrast
Sočasni ali simultani kontrast
nastane, kadar izbrane barve
gledamo hkrati in pri tem pride do
optične premene barv. Rezultat

‐

Tečajniki poslušajo razlago.
Sodelujejo v razlagi
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‐

Tečajniki poslušajo razlago.
Sodelujejo v razlagi

‐

tega kontrasta pa je, da se ista
barva na različnih podlagah
navidezno spreminja.
Dinamični učinek barve ali
barvna vibracija
Kontrast
nastane,
ko
steno
obarvamo z intenzivnimi barvami,
ki pa so si med seboj podobne
oziroma enake po svetlosti.
Rezultat takega kontrasta je
barvna vibracija oziroma barvo
utripanje.

Obrazloži, da so v procesu percepcije
svetloba in barva neločljiva partnerja, ki
vplivata na človeški organizem.
Obrazloži pojma
Naravna svetloba: je svetloba, ki
jo proizvaja naravno telo, sonce.
Dnevna svetloba se spreminja na
podlagi različnih faktorjev in glede
na določen del dneva, nanjo
vplivajo tudi različni letni časi in
posledično tudi pozicija sonca.
Umetna svetloba pa je svetloba,
ki jo oddajajo umetna telesa, to pa
je vsako telo, ki seva ter ima v

‐

Ob razlagi prepoznajo, kateri
kontrasti se pojavljajo v slikovnem
gradivu, ter jih označijo :
kontrast barve k barvi, svetlo-temni
barvni kontrast, toplo-hladni barvni
kontrast, komplementarni barvni
kontrast,
kontrast
barvne
kakovosti, kontrast barvne količine,
simultani
kontrast,
dinamični
učinek barve ali barvna vibracija.
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‐

Tečajniki poslušajo razlago.
Sodelujejo v razlagi

primerjavi
z
okolico
višjo
temperaturo, jakost te pa je
odvisna od lastnosti površine
telesa in njegove temperature.
Tečajnike povpraša o razlikah barvnosti
objekta glede na način osvetljave ter jih
pozove k ugotavljanju, katera svetloba je
v posameznem primeru uporabljena.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Objekt brez dodane osvetljave.
Objekt,
ki
ga
osvetljuje
dopoldanska dnevna svetloba.
Objekt, osvetljen s popoldansko
dnevno svetlobo.
Objekt, osvetljen z večerno dnevno
svetlobo.
Objekt, osvetljen z belo umetno
svetlobo.
Objekt, osvetljen s fluorescenčnimi
sijalkami.

Povpraša
tečajnike,
kaj
primeri
prikazujejo, ter jih s pomočjo prikazanega
slikovnega gradiva popelje do ugotovitve,
da svetloba vpliva na
spremembo
barvnega odtenka izbrane barve.

‐

Tečajniki poslušajo razlago.
Sodelujejo v razlagi

‐

Tečajniki posredujejo svoja
ugotavljanja.

‐

Pojasnijo razlike v slikovnih
primerih ter ugotovijo, da svetloba
vpliva na spremembo barvnega
odtenka izbrane barve.

Objekt brez dodane osvetljave.
Objekt, ki ga osvetljuje dopoldanska
dnevna svetloba.
Objekt, osvetljen
dnevno svetlobo.

s

popoldansko

Objekt, osvetljen z večerno dnevno
svetlobo.
Objekt, osvetljen
svetlobo.

z

belo

umetno

Objekt, osvetljen s fluorescenčnimi
sijalkami.
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S pomočjo slikovnega gradiva tečajnikom
obrazloži pojem materiala kot elementa
notranje opreme:
Materiali služijo kot podlaga za
barve oziroma jih lahko tretiramo
kot barvno definirane površine, saj
pripomorejo k zaznavanju barv
preko optičnega mešanja barvnih
valenc. Elementi dojemanja
enotnosti vplivajo eden na
drugega, zaradi tega je treba
preučevati materiale in barve
skupaj, saj ravno v medsebojnem
odnosu ustvarjajo poseben barvni
učinek.
Obrazloži pojem teksture:
‐ Tekstura je območje organske
površine ter vsaka struktura, ki se
dotika površine (npr. tekstura
granita, marmorja).
Obrazloži pojem strukture:
‐ Struktura je nespremenljiva
sestava nekega materiala
(struktura lesa, vlaknasta struktura
papirja).
Tečajnikom
predstavi
glavne
karakteristike notranje opreme prostora, ki
vplivajo na kreativnost, ter jih definira, ob
tem pa pozove tečajnike k pogovoru o

‐

Tečajniki poslušajo razlago.
Sodelujejo v razlagi

‐

Tečajniki poslušajo razlago.
Sodelujejo v razlagi

‐

Na podlagi slikovnega gradiva
definirajo, kdaj gre za strukturo in
kdaj govorimo o teksturi.

‐

Tekstura je območje organske
površine ter vsaka struktura, ki se
dotika površine (npr. tekstura granita,
marmorja).
Struktura je nespremenljiva sestava
nekega materiala (struktura lesa,
vlaknasta struktura papirja).
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povedanem.
‐ Lep razgled na naravo
Prostor, kjer naj bi se odvijal
kreativni proces, mora imeti lep
razgled na naravo. Pogled na
gozdove
najbolj
spodbuja
kreativnost pri človeku. Zanimivo je
omeniti tudi to, da je celo okrnjen
razgled boljši kot biti v prostoru
brez njega.
‐ Uporaba naravnih materialov
Vrsta materiala in videz notranje
opreme prostorov je zelo močan
stimulans kreativnosti. Najboljši je
naravni les, povezuje se s
človekovo povezanostjo z naravo,
les pa ima zelo pozitiven vpliv na
človeka.
‐ Manjša uporaba umetnih
materialov
Prostor, kjer prevladuje material,
kot kovina, plastika in beton, je bolj
tog, statičen in zaprt. To pa je v
nasprotju z definicijo kreativnega
procesa, ki pomeni spremembo,
dinamičnost in svobodo.
‐ Uporaba ustreznih barv
Barve
so
zelo
pomemben

‐

Tečajniki poslušajo razlago.
Sodelujejo v razlagi

‐

Tečajniki poslušajo razlago.
Sodelujejo v razlagi
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‐

Tečajniki poslušajo razlago.
Sodelujejo v razlagi

‐

stimulans kreativnosti. Raziskava
je pokazala, da so zaposlenim bolj
všeč barve, ki spominjajo na
pomirjajoči vpliv vode, in sicer
različni odtenki modre in zelene.
Vizualna kompleksnost
Visoka stopnja prostorske in
vizualne kompleksnosti poveča
kreativni potencial prostora. Tak
prostor namreč uporabniku ponuja
vizualni interes in priložnost za
ustvarjanje ter pri posamezniku
spodbuja intelektualno in kreativno
delo.

‐

Vključijo se v pogovor ter
predlagajo svoje lasne predloge.
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AKTIVNOST UČITELJA

AKTIVNOST UČENCA

b) Posredovanje likovne naloge
Tečajnikom pove, da bodo izdelovali
sliko v tehniki kolaža ter jo dogradili z
elementi drugih tehnik, kot so mozaik,
slikanje z akrilnimi barvami akvarelnimi
barvami ter suhimi barvicami.

‐

Poslušajo posredovanje likovne
naloge.

Razdeli predhodno pripravljen material
in pripomočke ter obrazloži postopek
izdelovanja slike v tehniki kolaža
oziroma lepljenke.
Dela naj se lotijo tako, da
najprej začnejo lepiti ozadje in
nato objekte v ospredju.
Posreduje likovni motiv:
Opremljanje notranjega prostora v
izbranem barvnem kontrastu
-

Tečajnikom predloži slikovno
predlogo.

‐

Razmišljajo o motivu.

‐

Prejmejo slikovno predlogo.
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c) Likovno izražanje
‐

‐

2

Opazuje tečajnike med delom in
po potrebi nudi individualno
pomoč.
Ob koncu ure jih obvesti, naj
zaključijo z izdelovanjem in
pospravijo svojo delovno
površino.

‐

Začnejo delo.
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‐

Zaključijo z delom in pospravijo
delovno površino.

Zaključni del
AKTIVNOST UČITELJA

AKTIVNOST UČENCA

‐

Po zaključku ure s tečajniki naredi razstavo del.

‐

Pomagajo pri postavitvi razstave.

‐

Povpraša jih po njihovi interpretaciji motiva.

‐

Obrazložijo svoj osebni koncept kreativnega prostora.

‐

Vodi pogovor o tem, katere so lastne predstave

tečajnikov glede njihovega osebnega kreativnega
prostora.

‐




Skupaj s tečajniki določi kriterije vrednotenja:
uporaba barvnega kontrasta,
izvirnost v izvedbi in
občutek za likovni material.

‐

Pomagajo določiti kriterije vrednotenja.
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predznanje

5.3 Analiza izvedbe likovne naloge

slikarske šole Sketchbook.si, med rednimi urami slikarskega
tečaja. Vzdušje je bilo kljub popoldanskim uram prijetno. K
dobremu vzdušju je pripomoglo tudi to, da slikarski tečaj
tečajniki obiskujejo zaradi lasnega interesa. Med učno uro so
tečajniki sproščeni in so pri izvedbi pokazali iskreno

zanimanje.

Učno

uro

sem

začela

s

predstavitvijo

videoposnetka, ki prikazuje dober primer prakse kreativne
šole Vittra. S posnetkom sem želela narediti uvod v diskusijo,
ki sem jo po koncu posnetka tudi izvedla. Diskusija se mi je
v izbranem primeru zdela primerna, saj sem na podlagi te
lahko izpostavila temo kreativnih prostorov. S pomočjo te so
na podlagi lastnih izkušenj izpostavili problematiko pustih in
nekreativnih učilnic, v katerih so sodelovali kot udeleženci
med izobraževalnim procesom v šolah. Razlaga likovnega
dela je bila relativno kratka in zanimiva, predvsem sem se
usmerila v razlago barve in barvnosti materialov ter s tem
povezanih

Med

razlago

so

bili

tečajniki

disciplinirani ter pripravljeni sodelovati. Pri posredovanju

Učno uro sem izvedla v popoldanskih urah v prostorih

bili

tečajnikov.

barvnih kontrastov znotraj nekega prostora in

pomembnosti vpliva svetlobe, pri tem sem upoštevala

likovne naloge sem jim demonstrirala postopek dela s
kolažem in predstavila pripravljen material ter obrazložila
postopek dela. Vsakemu tečajniku sem razdelila slikovno
predlogo z namenom, da s pomočjo nakazanega prostora pri
likovnem motivu spodbudim občutek za prostor. Pri nalogi
sem jih opozorila na uporabo barve, spodbudila sem jih k
razmišljanju glede barvnih kontrastov ter lastne interpretacije
kreativnega prostora. Med delom se je izkazalo, da imajo
tečajniki pri realizaciji perspektive težave z umeščanjem
elementov v prostor, nato sem jih opomnila na uporabo
enobežiščne

perspektive

ter

dvobežiščne

perspektive.

Opazila sem, da so tečajniki pri svojem delu elemente precej
stilizirali, temu pripisujem časovno omejenost pri likovni
nalogi. Menim, da so bili tečajniki pri izvedbi naloge uspešni,
upoštevali so moja navodila in predloge, rezultat pa so
njihovi izdelki ter pogled v njihove predloge kreativnega
prostora.
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5.3.1 Likovni izdelek 1

5.3.2 Likovni izdelek 2

Likovni izdelek 1 je prikaz uspešne izvedbe likovne naloge.

Tečajnik je glede kriterijev vrednotenja nalogo uspešno

Tečajnik je upošteval barvne kontraste in elemente umestil v

izvedel. Njegovo delo je likovno zanimivo. V delu je dobro

prostor.

z

vključil uporabo barvni kontrastov, upošteval navodila pri

nevtralno sivo barvo. Tehniko kolaža je nadgradil s

izvedbi likovnega dela v tehniki kolaža. Poleg kolaža se je pri

poslikavami v tehniki suhe barvice ter mozaik ogledalca, s

posameznih površinah odločil za uporabo akvarelnih in

tem pa je določil dekoracijo ter razgibal slikovno ploskev.

akrilnih barv ter s tem združil različne slikarske tehnike. V

Inovativno je komponiral notranjo opremo, saj je zavestno

svoje delo je vključil tudi dekoracijo. V delu je kombiniral in

odločil ter delovni prostor predstavil kot sproščujoč talni

uporabil različne likovne materiale ter s tem pridobil

dekor, ki ga obkrožajo barvne blazine za sedenje.

razgibanost in živost likovnega dela. Elementi so dobro

Komplementarni

barvni

kontrast

je združil

umeščeni v prostor, upodobljeni so z nekaj stilizacije. Glede
Slika 123: Likovni izdelek 1

uporabe perspektive se pojavljajo določeni problemi, vendar
uporaba te pri likovni nalogi ter predhodno določenih kriterijih
ne igra pomembne vloge.

120

Slika 124: Likovni izdelek 2

papir in koščke mozaik ogledal. Za prikaz poglobljenega
prostora pa si je pomagala s črtno risbo, ki jo je s pomočjo
akvarelnih barv osenčila in s tem nakazala fiktivni prostor.
Tečajnica v določenem času ni uspela zapolniti vse površine.
Slika 125 : Likovni izdelek 3
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5.3.3 Likovni izdelek 3
Tečajnica se je pri svojem delu odločila uporabiti barvno
harmonijo, uporaba barvnega kontrasta se nanaša na
kontrast barvne kakovosti med relativno nasičeno modro in
nenasičeno modro barvo. Zanimivo je upodobila dekor ter v

5.3.4 Likovni izdelek 4

svoji izvedbi skoraj opustila upodobitev pohištva, namesto

Pri izdelavi likovnega izdelka 4 se je tečajnica odločila za

tega je prikazala poglobljeni prostor v središču prostora, ki

uporabo komplementarnega barvnega kontrasta. Opus

lahko služi kot delovna površina ali prostor za počitek. Pri

uporabe likovnega materiala je nadgradila z uporabo

izvedbi likovnega dela je kot likovni material uporabila barvni

prozorne folije, s katero je uporabljen prostor razčlenila na

več segmentov, s tem pa ji je uspelo prikazati tudi optično
iluzijo dnevne svetlobe. Namesto barvnega papirja se je za
prekrite določene površine odločila za uporabo suhih barvic,
s črtno risbo pa pripomogla k vizualnemu prikazu omenjenih
prostorskih segmentov. V sam prostor je umestila tudi
skulpturo, ki sledi izbranemu komplementarnemu kontrastu.
Na delu zmotijo predvsem prazna mesta, pri katerih je
videna slikovna priloga.
Slika 126 : Likovni izdelek 4
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6 ZAKLJUČEK
Živimo v dobi, kjer sta znanje in kreativnost izrednega
pomena. Ena od pomembnih komponent spodbujanja
kreativnosti med učnim procesom je prav okolje in prostor,
kjer se ta izvaja.
Mladi potrebujejo ustrezen prostor, da lahko razvijejo svoj
ustvarjalni potencial. Učilnice morajo nuditi prav tisto
pozitivno okolje, ki spodbuja in omogoča sodoben učni
proces ter kreativnost. Namen dela je bil pokazati pomen
ključnih elementov notranje opreme, ki vplivajo na kreativno
vzdušje, vedenje in učni potencial učencev. Kot ključne
elemente lahko izpostavimo potrebe učencev, konfiguracijo
prostora, osvetljavo in druge mikroklimatske pogoje, uporabo
ustreznih barv in tehnologijo.
Pri oblikovanju kreativnih učilnic se morajo upoštevati
potrebe učencev. Namreč, v učilnici se morajo vsi učenci
počutiti udobno, varno in morajo imeti enake možnosti
udeležbe pri vseh aktivnostih v okviru učnega procesa. Sam
prostor mora biti primeren za timsko učenje in delo. S takim
načinom dela se lahko v učnem procesu izvaja veliko več
zanimivih projektov, pri katerih lahko učenci med seboj
tekmujejo, se spodbujajo, se naučijo kreativnega
razmišljanja, delijo svoje ideje in se razvijajo v prave timske
igralce. Pohištvo mora biti mobilno in fleksibilno, da omogoča
hitro pripravo učilnice za različne dejavnosti. Strokovnjaki
menijo, da je najboljša osvetljava učilnic naravna, vendar

zaradi prostorskih omejitev v večini šol ni mogoče primerno
osvetliti vseh učilnic z naravno svetlobo. Zato priporočajo, da
se fluorescentne luči, ki so tipična razsvetljava v šolah,
zamenjajo z žarnicami »full spectrum«, ki najbolje
posnamejo naravno svetlobo. Pri oblikovanju kreativnih
učilnic je treba upoštevati tudi druge mikroklimatske
dejavnike v učilnici, kot so temperatura, vlaga, zvok in zrak,
ki ob upoštevanju normativov stimulirajo ugodje za učenje in
delo. Poleg osvetlitve v učilnici je pomembna tudi uporaba
ustreznih barv sten, pohištva in opreme. Ustrezna barva v
učilnici zmanjšujejo vznemirjenost, strah in daje občutek
udobja. Danes je tehnološki napredek posegel tudi v
vzgojno-izobraževalni proces in zato mora biti sodobna
tehnologija integrirana v notranjo opremo učilnic.
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Primer odlične prakse izvajanja inovativnega učnega
procesa v sodobno oblikovanih šolskih ustanovah je Vittra.
Podjetje Vittra na Švedskem je izdelalo popolnoma nov
koncept učnega procesa, ki je popolnoma odpravil
tradicionalne učilnice. Učno okolje postavijo kot pomemben
element za izobraževanje in intelektualni razvoj. Služi kot
učno orodje za razvoj prek raznovrstnih vsakodnevnih
dejavnostih. Cilj pa je spodbuditi najboljše v otrocih, da bi bili
ti bolj kreativni.
V praktičnem delu sem predstavila svoj koncept primerne
opreme, barvne ureditve, optimalnih antropoloških mer in
drugih oblikovalskih elementov za kreativno likovno učilnico
Sketchbook.si za osem tečajnikov. Na končni izdelek sem

zelo ponosna, saj so tečajniki pri likovnem ustvarjanju veseli
in zadovoljni. Izdelki, ki jih ustvarjajo, pa res enkratni.
Tudi sama se pri svojem ateljejskem delu v prostoru počutim
kreativno in sproščeno. Najbolj pomembno pa je, da mi
prostor ponuja občutek domačnosti in topline. V procesu
načrtovanja in samega opremljanja sem se veliko naučila in
se preizkusila tudi v vlogi notranjega oblikovalca. Pridobljeno
znanje lahko uporabljam pri nadaljnjem ustvarjanju, pri
oblikovanju in opremljanju podobnih projektov ter ga bom z
veseljem tudi nadgrajevala z nadaljnjim izobraževanjem.
V pedagoškem delu sem želela učencem pojasniti vpliv
notranje opreme na kreativnost posameznika. Likovna
naloga se je nanašala na razumevanje umestitve notranje
opreme v prostor v izbranem barvnem kontrastu in je
vključevala izražanje z barvnimi ploskvami (kolaž). Menim,
da so bili tečajniki pri izvedbi naloge uspešni, upoštevali so
moja navodila in predloge. Rezultat so njihovi izdelki, ki
reflektirajo njihov pogled na tematiko kreativnega prostora.
Pomembno je, da kot učiteljica likovne umetnosti vplivam na
odnos učencev do kreativnega procesa, da učenci
sproščeno ustvarjajo, aktivno sodelujejo pri likovnih nalogah,
pustijo svoji fantaziji prosto pot in se na svoj način likovno
izrazijo, kajti kreativnost je treba razvijati kot osebnostno
lastnost in odnos do nje.
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8 PRILOGE
8.1Priloga: Dojemanje različnih barvnih odtenkov
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Vir: Meerwein,G. Rodeck,B., & Mahnke, F. H. (2007). Color – Communication in Architectural Space. Berlin: Birkhäuser Verlag AG.

8.2 Priloga : Dojemanje različnih barvnih odtenkov
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Vir: Meerwein,G. Rodeck,B., & Mahnke, F. H. (2007). Color – Communication in Architectural Space. Berlin: Birkhäuser Verlag AG.

8.3 Priloga : Grafični prikaz predmetne učilnice za likovno vzgojo skupaj z opremo.
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Vir: Navodila za graditev osnovnih šol v republiki Sloveniji. Razpisno gradivo Republike Slovenije. (2007).

8.4 Priloga : Plan šole Vittra
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Vir: dizajn: Rosan Bosch http://www.rosanbosch.com/en/project/vittra-school-telefonplan

8.5 Priloga : Plan učilnice Sketchbook.si
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Vir: Lastni vir

8.6 Priloga : Plan opreme in pohištva
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Vir: Lastni vir

8.7 Priloga : Plan opreme in pohištva
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Vir: Lastni vir

8.8 Priloga : Plan osvetljave
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Vir: Lastni vir

8.9 Priloga : Slikovna predloga

141

Vir: McNeel, R., et al. (2012). Rhinoceros [Računalniški program]. Seattle: Robert McNeel & Associates. Oblikovanje: Nina Weiner

