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POVZETEK 

 

Zgodovina nas uči, da se načini, orodja in pripomočki pri likovnem ustvarjanju s časom 

spreminjajo. Velik premik pri produkciji ter mišljenju o umetnosti se je zgodil že z izumom 

tiska in kasneje fotografije, ki sta povečala možnosti (re)produkcije in sta tako proces 

likovnega ustvarjanja popeljala na novo raven. V času po drugi svetovni vojni se je pričel 

hiter razvoj računalnikov in z njim povezanih tehnologij, ki je pomenil odločilen preobrat tudi 

na področju likovne umetnosti. Razvile so se nove oblike digitalne umetnosti. 

V teoretičnem delu sem predstavila digitalno umetnost in njene podzvrsti, ki kot izhodišče 

uporabljajo predvsem dvodimenzionalno računalniško grafiko. Zaradi nastalega prepletanja 

različnih medijev se natančna uvrstitev digitalnih likovnih del izmika jasno definiranim 

zvrstem. Kljub temu pa digitalna dela povezuje skupna uporaba digitalnih medijev in 

računalniških tehnologij. V povezavi s temi sem navedla nekatere programe, ki se uporabljajo 

za likovno ustvarjanje s pomočjo računalnika. Ker barva pri likovnem izražanju igra veliko 

vlogo, sem opisala osnovne barvne modele. 

V pedagoškem delu sem pisala o vključevanju računalniških tehnologij in digitalnih medijev 

v likovni pouk. V povezavi s tem sem predstavila prednosti in pomanjkljivosti njihovega 

vključevanja. Glede na to, da interaktivnost narašča sem omenila tudi tablične računalnike, ki 

zaradi svoje vsestranskosti, dostopnosti in priljubljenosti predstavljajo lahko prenosljivo 

rešitev pri posredovanju in predstavitvi učnih vsebin. Predstavila sem podrobno učno 

pripravo, ki je namenjena osnovnošolcem, natančneje petemu razredu devetletke. 

V tretjem delu naloge sem predstavila serije lastnih likovnih del, ki so nastala v daljšem 

časovnem obdobju. Pri ustvarjanju sem prepletala več medijev, kot so barva, fotoaparat in 

računalnik. Digitalna dela sem materializirala skozi tisk in jih razstavila. Za lažjo 

predstavljivost sem izdelala tudi prostorske ureditve oziroma fotosimulacije. 

Ključne besede: digitalna umetnost, digitalni mešani mediji, računalniška umetnost, 

računalniška grafika, rastrska grafika, fotoaparat, datotečni format RAW, barva, barvni 

modeli, barvne dimenzije, računalniški programi, računalniško ustvarjanje, Adobe Photoshop. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

History teaches us that the methods, tools and accessories for artistic creativity vary over 

time. A major shift in production and thinking about art had occurred with the invention of 

the press and later photography, which led to an increase in chances of (re) production and 

thus the process of artistic creation took off to a whole new level. During the Second World 

War the rapid development of computers and related technologies began, which marked a 

decisive turning point in the field of fine arts. New forms of digital art emerged. 

 

The theoretical part introduces digital art and its subtypes, which mostly base on two-

dimensional computer graphics. Due to the interplay of various media the classification of 

digital artworks eludes common art genres. However, digital works are linked by a common 

use of digital media and computer technologies. In connection with these I indicated some of 

the programs that are used to create art using a computer. Since the colour plays a big role in 

artistic expression, I described the basic colour models. 

 

In the pedagogic part, I wrote about the integration of computer technology and digital media 

in art classes. In this context, I presented the advantages and disadvantages of their 

involvement. Given the recent increase in interactivity I also mentioned the Tablet PCs, which 

due to their versatility, accessibility and popularity are easily transferable solutions for the 

transmission and presentation of learning contents. I presented a detailed lesson plan, which is 

intended for primary schools, specifically for the fifth grade. 

 

The third part of the thesis presents a series of artworks of my own that were created over a 

longer period of time.  While working with them I intertwined multiple mediums such as 

colour, camera and computer. The resulting digital artworks were then materialized through 

print and presented at an exhibition. To provide a better interpretation I prepared a spatial 

arrangement, i.e. a photo-simulation. 

 

Keywords: digital art, digital mixed media, computer art, computer graphics, raster graphics, 

camera, RAW file format, colour, colour models, colour dimensions, computer programs, 

computer creativity, Adobe Photoshop. 
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Seznam uporabljenih kratic 
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CMYK – (Cyan, Magenta, Yellow, Key); Ciano modra, magenta rdeča, rumena, črna 

CMY – (Cyan, Magenta, Yellow); ciano modra, magenta rdeča, rumena 
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Univerza v Ljubljani  – Pedagoška fakulteta  Tošić Sanja;  diplomsko delo  

3 

1 UVOD V DIGITALNO UMETNOST 

 

Umetnost in znanost hodita z roko v roki in sta v tem pomenu soodvisni. Znanstveno tehnične 

prakse so prva področja, od koder izvira razvoj računalniške umetnosti. Orodja, ki jih 

uporabljamo danes, so sicer drugačna od tradicionalnih, a klub temu ponujajo široke možnosti 

za likovno ustvarjanje. Nobenega dvoma ni, da nove tehnologije spreminjajo načine, s 

katerimi se ljudje predstavljamo ob novih načinih prenašanja, pošiljanja in hranjena slik, ki 

spreminjajo idejo o tem, kaj umetnost je in kje lahko obstaja.  

1.1 Sodobna likovna umetnost 

Vprašanje, kaj sodobna umetnost danes je, ponuja kompleksno in široko definicijo, ki se 

izmika artikulaciji. Sodobna umetniška dela se proizvajajo v sedanjem časovnem obdobju in 

zajemajo postmoderno umetnost kot naslednico moderne umetnosti. Termin sodobne 

umetnost je sporen s stališča njene definicije. Kot primer vzemimo društvo za sodobno 

umetnost, ki je bilo ustanovljeno leta 1910 v Londonu, na čelu s kritikom Rogerjem Fryem 

skrbelo za nakup umetnin ter za njihovo razstavljanje v javnih muzejih in se vprašajmo, ali je 

umetnost iz leta 1910 danes lahko definirana kot sodobna. Omenimo še inštitute, kot je 

Inštitut za sodobno umetnost v Bostonu, ki so se po tem, ko je modernizem postal definiran 

kot umetniško zgodovinsko gibanje in je opredelil kot sodobna mnoga dela, ki so bila prej 

označena kot moderna, preimenovali ali pa so se, da bi se izognili problemu opredelitve, 

poimenovali sodobne in moderne. Tukaj torej leži temeljni problem klasifikacije sodobne 

umetnosti, ki umetnost v obdobju zadnjih 60 let opredeljuje kot sodobno, kar je sorazmerno z 

življenjsko dobo ljudi. Mnenja o pričetku sodobne umetnosti se razlikujejo, saj nekateri 

začetke postavljajo v šestdeseta leta, medtem ko muzeji sodobnih zbirk kot mejnik določajo 

že čas tik po koncu druge svetovne vojne. Bolj natančno definicijo danes zasledimo pri 

manjših komercialnih galerijah, revijah in virtualnih spletnih galerijah, ki sodobnost 

opredeljujejo na dela, nastala v zadnjih desetih letih.
1
 Enostavno in kratko definicijo sodobne 

umetnosti je težko podati, saj se tudi mnenja strokovnjakov na tem področju ostro razlikujejo. 

Umetnostna kritika Julian Spalding in Donald Kuspit ugotavljata, da je skepticizem in z njim 

povezano morebitno zavračanje sodobne produkcije umetnosti popolnoma pričakovana 

reakcija in jo kot tako moramo sprejeti. Umetnostni zgodovinar Terry Smith se sprašuje, kdo 

je tisti, ki odloča, kaj šteje k sodobni umetnosti. So to umetni kritiki, kustosi, dražitelji, 

                                                           
1
 Sodobna umetnost, http://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_art (16. 3. 2013). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_art
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galeristi, zbiratelji ali javnost? Likovni kritik Arthur C. Danto sodobni umetnosti celo zameri, 

in pravi, da očita postmodernizmu namigovanje, da v umetnosti ni splošnih resnic. Njegovo 

mnenje je, da nas je ravno globalizem pripeljal do točke, ko umetnost ne obstaja več in je za 

umetnost lahko proglašeno karkoli. Tehnična, tematska in oblikovna raznolikost sodobnih del 

je neverjetna in se posledično zdi zmedena in nepregledna. Novi mediji so zasenčili 

tradicionalne tehnike, kot je slikarstvo, grafika in kiparstvo in s tem so umetnine prerasle 

mejo fizičnega in se danes lahko preko zvočne in časovne razsežnosti manifestirajo tudi v 

virtualnem spletnem prostoru. Sodobna dela so tako v tehniki, obliki in temi dosegla 

neverjetno raznolikost.
2
 

1.2 Kaj je digitalna umetnost in kaj digitalizacija? 

Digitalna umetnost je splošen izraz za vrsto umetniških del in praks, ki kot pomemben del 

kreativnega ter predstavitvenega procesa uporabljajo digitalno tehnologijo. Od leta 1970 se za 

opis postopkov uporabljajo termini kot so računalniška umetnost, multimedijska umetnost in 

digitalna umetnost, ki so umeščeni v širši strokovni pojem umetnost novih medijev.
3
 

Če želimo govoriti o digitalni umetnosti, je pomembno, da sprva pojasnimo pojem 

digitalizacija. Digitalizacija pomeni proces pretvarjanja analognega signala v digitalno obliko. 

Računalniški jezik, ki se za to uporablja, temelji na dvojiškem sistemu, sestavljenem iz enic in 

ničel. Na tak način računalnik kodira informacije, jih sprejema, oddaja ter dekodira v ljudem 

razumljiva sporočila.
4
 

Proces digitalizacije omogoča spreminjanje informacij v kodo. Kodo je nato mogoče preko 

digitalnih medijev prenesti vsakemu, ki ima računalnik ter dostop do interneta.
5
 Računalniška 

strojna oprema s pomočjo ustreznih programov tako kodirane informacije obdeluje ter 

procesira. Digitalizacija je tako transformirala umetniške prakse, kar opazimo pri grafiki, 

tisku, fotografiji, slikarstvu, skulpturi, instalacijski umetnosti, filmu, glasbi, performansu in 

animaciji. Proces digitalizacije je aktivno integriran v tradicionalne oblike umetnosti v 

digitalizirani obliki, kot so npr. digitalno slikarstvo, digitalna fotografija, grafično oblikovanje 

kiparsko modeliranje itd.  

                                                           
2
 Sodobna umetnost, http://www.e-neo.si/si/atraktivno/sodobna-umetnost-svobodna-kot-ptica/ (16. 3. 2013). 

3
DigitalArt, http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_art (1. 3. 2013). 

4
 Watson, J. In Hill, A. (2000). Dictionary of Media and Communication Studies, London: Arnold, str. 190 

5
 Watson, J. In Hill, A. (2000). Dictionary of Media and Communication Studies, London: Arnold, str. 89 

http://www.e-neo.si/si/atraktivno/sodobna-umetnost-svobodna-kot-ptica/
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_art
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Peter Weibel v besedilu o Postmedijskem stanju opisuje pretvorbo vseh medijev. Te definira 

kot tradicionalne netehnične in stare tehnične medije, ki so v procesu digitalizacije 

prekodirani v obliko računalniških podatkov. V tem procesu nastale novomedijske objekte 

dojemamo podobno, kot razumemo značilnosti predhodnih medijev, saj na ravni kulturne 

plasti ohranijo prepoznavne oblike (skenirana fotografija opazno ne spremeni svojega 

vizualnega izgleda na ekranu, pomen besedila na računalniškem ekranu razumemo enako kot, 

če bi brali iz knjige).
6
 

Na tržišču obstaja stotine programov, ki omogočajo široko paleto možnosti za ustvarjanje 

raznovrstnih kreacij, ki smo si jih prej le zamišljali. Internet je ključnega pomena za veliko 

projektov nove medijske umetnosti. Heterogeni ter stalno spreminjajoči se izbor računalniške 

strojne in programske opreme, serverjev, ruterjev, osebnih računalnikov, aplikacij, 

podatkovnih baz, uporabljajo tudi mnogi sodobni umetniki, učenci, dijaki in ostali ljubitelji.  

1.3 Digitalna umetnost in njene podsmeri  

Digitalna umetnost vključuje vrsto raznolikih umetniških praks, ki jim je skupna ravno 

uporaba digitalnega medija. Kot digitalno umetnost torej obravnavamo umetniška dela nastala 

z uporabo digitalnih medijev. Vključujejo virtualno umetnost, internetno umetnost, 

interaktivne umetniške tehnologije in računalniško animacijo. 
7
 

Računalniško animirane podobe običajno nastajajo izključno z uporabo računalnika in se 

najpogosteje uporabljajo v filmski industriji. Podzvrst digitalne umetnosti je tudi digitalna 

instalacijska umetnost oziroma umetnost digitalnih montaž (Digital Installation Art). Slednja 

vključuje obsežne video instalacije, ki preko projekcij pri občinstvu povečujejo vtis čutnega 

zaznavanja in skušajo olajšati popolno potopitev v virtualne svetove. Ta vrsta umetnosti je 

izjemno prilagodljiva in se, ker ni fiksno dimenzionirana, lahko predstavlja v različnih 

predstavitvenih prostorih. Kot podzvrsti vizualne digitalne umetnosti umeščamo tudi 

umetnost iger (Art game), kibernetično umetnost (Cyberarts), digitalno slikarstvo (Digital 

painting), obdelavo slik (Digital imaging), digitalno fotografijo (Digital photography), 

digitalno ilustracijo (Digital illustration), dinamično slikanje (Dynamic painting), foto 

manipulacijo (Photo manipulation), itd.
8
 

                                                           
6
 Bovcon,N.(2009)Umetnost v svetu pametnih strojev. Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno 

umetnost in oblikovanje, str. 47. 
7
 Tribe, M. in Reena, J. (2006). New mediaart, Köln:Taschen, str. 6. 

8 
Digitalna umetnost, http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_art (1. 8. 2013). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_art
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Na področju vizualne digitalne umetnosti omenimo osnovne kategorije, kljub temu da se 

slednje stalno spreminjajo, povezujejo in nadgrajujejo. Osredotočila se bom predvsem na 

podzvrsti v digitalni umetnosti, ki za ustvarjanje in prezentacijo uporabljajo 

dvodimenzionalno grafiko. 

Digitalni mešani mediji (Digital Mixed Media) se nanašajo na digitalno metodo ustvarjanja, 

kjer se računalniki ali računalniški programi uporabljajo za ustvarjanje digitalnih del. 

Vključevati morajo vsaj dve digitalni umetniški zvrsti, kot npr. digitalno slikanje, risanje, foto 

manipulacije in fraktalno, vektorsko ali vekselsko umetnost. Na Deviantartu pojasnjujejo, da 

se tradicionalne umetniške zvrsti, mešane z digitalnim delom, klasificirajo glede na zadnjo 

fazo v likovno ustvarjalnem procesu - torej, če tradicionalno sliko fotografiramo, jo uvozimo 

v Photoshop in urejamo z digitalno barvo, bo končni izdelek klasificiran kot digitalna 

umetnost - mešani mediji.
9
 

Slika 1: Digitalni mešani mediji: digitalna ilustracija, fotomanipulacija, LLen29, sl. 1: 

Cinderella. Story – Steampunk, sl. 2: neznan naslov, sl. 3: In the classroom. 

Mešani mediji (Mixed Media) so v vizualni umetnosti posebna kategorija, umetniki 

združujejo vsaj dve ali več umetniških medijev, ki jih kombinirajo v enotno kompozicijo.
10

 

Umetnik lahko združuje barve, tuše, kolaže in ostale tradicionalne likovne prakse, 11 kar je 

počel tudi Edgar Degas. Kljub temu se pojavlja problem uvrstitve likovnih del, ki v postopek 

nastanka vključujejo tradicionalne tehnike in digitalne medije, kot so računalnik ali digitalni 

fotoaparat.  

                                                           
9
 Deviantart: Digital Mixed media, http://aeirmid.deviantart.com/journal/Photomanipulation-vs-Digital-Mixed-

Media-346055769 (2. 8. 2013). 
10

 Mešani mediji, http://www.answers.com/topic/mixed-media (1. 8. 2013). 
11

 Mešani mediji, http://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_media (1. 8. 2013). 

http://aeirmid.deviantart.com/journal/Photomanipulation-vs-Digital-Mixed-Media-346055769
http://aeirmid.deviantart.com/journal/Photomanipulation-vs-Digital-Mixed-Media-346055769
http://www.answers.com/topic/mixed-media
http://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_media
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Uvrščanje del, ki obsegajo digitalno in tradicionalno umetnost, je pojasnila umetnica in 

profesorica Judit Moncrieff, ki je pravzaprav izumila poimenovanje tradigitalni mediji 

(Tradigital Media), ki ga je kot predmet tudi poučevala na Pacific Northwest College of Art. 

Tradigitalna umetnost (Tradigital Art) se nanaša na umetnost, ki pri tvorjenju podobe 

kombinira tradicionalne prakse, npr. kolaži, barve, polaroidi, monotipije ter tiskovine na 

različne podlage kot so platno, ročno izdelan papir in reliefne kovine, z računalniško 

podprtimi tehnologijami, ki vključujejo tudi animacije, video posnetke ter fotografije.
12

  

Slika 2: Tradigitalna umetnost, Gurgel Segrillo, sl. 1 – 3: Brez naslovov. 

 

Slika 3: Tradigitalna umetnost, Terry Hinkle, sl. 1: Temp 3, sl. 2: Abstract 12, sl. 3: Temp 5, 

sl. 4: Abstract 11. 

Tridimenzionalna računalniška grafika je ustvarjena preko programov
13

 za modeliranje, ki 

informacije matematično prevajajo v tridimenzionalne podatke katere gledamo skozi 

projekcijo perspektive preko elektronskih prikazovalnikov. V povezavi s tridimenzionalno 

računalniško grafiko srečamo pojma kot so modeliranje (Modeling), upodabljanje 

                                                           
12

 Tradigitalna umetnost, http://en.wikipedia.org/wiki/Tradigital_art (10. 9. 2013). 
13

 Nekateri programi, ki se uporabljajo za ustvarjanje tridimenzionalnih objektov so Cinema 4D, After Burn, 

Maya, 3D S Max, Rhino, SketchUp Pro, Zbrush, True Space, Massive, itd. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tradigital_art
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(Rendering) in teksturiranje (Texturing), pri čemer se uporablja dvodimenzionalno 

računalniško grafiko. 
14

  

Slika 4: Tridimenzionalna digitalna umetnost: sl.1: Aleksander Kuskov: Heart, sl.2: Thomas 

Mangold: Zeiss – Binoculars, sl.3: Leticia Reinaldo: Roger. 

Slika 5: Tridimenzionalna digitalna umetnost: Martinakis Adam, sl. 1: The divisions of 

pleasure, sl. 2:Brez naslova, sl. 3: Electus 

Digitalne ilustracije oziroma računalniške ilustracije (Digital Illustration) so ustvarjene z 

uporabo programov in orodij, kot sta grafična tablica in miška, ki simulirata tradicionalne 

načine risanja. Digitalne ilustracije so sestavljene iz dvodimenzionalnih vizualnih informacij, 

ki so prikazani preko elektronskih prikazovalnikov. Ustvarjamo jih s pomočjo vektorske ali 

rastrske grafike. Obstaja veliko različnih stilov digitalnega risanja, med katerimi nekateri 

vstopajo na področje digitalnega slikarstva,
15

 digitalne fotografije, foto manipulacije itd. 

                                                           
14

 Tridimenzionalna računalniška grafika, https://en.wikipedia.org/wiki/3D_computer_graphics (1. 8. 2013). 
15

 Digitalna ilustracija, http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_illustration (1. 8. 2013). 

https://en.wikipedia.org/wiki/3D_computer_graphics
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_illustration
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Slika 6: Vektorska ilustracija: Sebastián Murra Ramirez, sl. 1: Resist, sl. 2: Just Smile, sl. 3: 

Territorial Pissings, sl. 4: Abstract Vector Illustration (9), sl. 5: Casee! 

 

Slika 7: Digitalne ilustracije, risbe: Maria Grønlund, sl.1 – 3: I speak fluid colors. 

Dela, ki so nastala z uporabo vektorskih programov, označujemo kot vektorske grafike 

(Vector Graphics). Vektorski programi uporabljajo geometrijske gradnike, kot so točke, linije, 

krivulje in oblike poligonov, ki temeljijo na matematičnih izrazih in izračunih. Vektorskim 

grafikam lahko poljubno spreminjamo dimenzije, saj ne glede na te ohranjajo enako notranjo 

strukturo.
16

 

V povezavi z vektorsko grafiko se srečamo tudi s pojmom Vekselska umetnost (Vexel Art). 

Beseda veksel je sestavljena iz besed vektor in piksel. Vekselska dela so ustvarjena v 

rastrskem programu, kot je Adobe Photoshop, kjer na posameznih plasteh kombiniramo 

rastrsko in vektorsko grafiko. Likovna dela narejena v vekselski tehniki posnemajo videz 

vektorske grafike, a pri spreminjanju velikosti opazimo pikselizacijo, ki se kaže v izrazitem 

                                                           
16

 Vektorska grafika, http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_graphics (1. 8. 2013). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_graphics
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nazobčanju.
17

 Kljub temu vekselska umetnost ostaja v obliki skupnosti, ki ni širše sprejeta saj 

je omejena izključno na upodabljanje teles. 

 

Slika 8: Vekselska umetnost: sl. 1: mharkenrickkabigting, Angelina Jolie- Vexel Ex. 2, sl. 2: 

o0TINGELING0o, Silence, sl. 3: jespecially, Nicole, sl. 4: jespecially, Because Of You, sl. 5: 

jespecially, First Lady.
 

Na področju Digitalnega slikanja in digitalnega zračnega ščetkanja (Airbrushing) se 

uporabljajo digitalni rastrski programi in orodja tako, da simulirajo in posnemajo 

tradicionalne tehnike. Te se zaradi podobnosti pogosto prepletajo tudi z digitalnim risanjem. 

                                                           
17 

Vekselska umetnost, http://en.wikipedia.org/wiki/Vexel (1. 8. 2013). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vexel
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Slika 9: Digitalni mešani mediji: digitalno risanje in slikanje, sl. 1: keikei11, Drowned in 

Pink, sl. 2: Minzile, Ink is my Obsession, sl. 3: manohead, Marilyn Monroe Caricature. 

Slika 10: Digitalno slikanje: Vittorio Capodicasa, sl. 1: Silent Fly n.54, sl. 2: Silent Fly n.50, 

sl. 3: Silent Fly n.46. 

Pikselska umetnost (Pixel art) je oblika digitalne umetnosti, ki nastaja z uporabo rastrske 

grafične programske opreme, kjer se slike urejajo na ravni piksla. Grafika je v starejših 

računalnikih, grafičnih kalkulatorjih in video igrah temeljila ravno na pikselski umetnosti.
18

 

Kot pikselsko umetnost nekateri štejejo tudi likovna dela, ki uporabljajo izključno 

tradicionalne medije, kot vidimo na primeru spodaj. Razumevanje pikselske umetnosti 

pripomore k lažjemu razumevanju rastrske grafike.  

                                                           
18 

Pikselska umetnost, http://en.wikipedia.org/wiki/Pixel_art (1.8.2013). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pixel_art
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Slika 11: Pikselska umetnost: voščenke, Christian Faur, sl: Winds, sl. 2: Where the Sidewalk 

Ends, sl. 3: The Dance, sl. 4: fotopovečava, Crayon Boy. 

Pikselska umetnost spominja na klasični slikarski slog impresionistov, pointilizem. 

 

Slika 12: Klasično slikarstvo, Pontilizem: sl. 1: Vincent van Gogh, Avtoportret, sl. 2: Camille 

Pissarro, Otroci v vrtu, sl. 3: Georges Seurat, La Parade de Cirque. 

Slika 13: Pikselska umetnost: jaebum joo, sl. 1: Brez naslova, sl. 2: Brez naslova, sl. 3: Brez 

naslova, sl. 4: portret Vinceta van Gogha. 
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V povezavi s pikselsko umetnostjo omenimo še tekstualno umetnost (Text Art), ki namesto 

kvadratnih pikslov za ustvarjanje slike uporablja črke in simbole in presledke.
19

 Tekstualno 

umetnost drugače imenujemo tudi umetnost ASCI II, ki se nanaša na ASCI kodo.
20

 

 

 

 

 

 

Slika 14: ASCI art, https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_ASCII, (11. 9. 2013). 

 

Fraktalna umetnost (Fractal Art) je oblika algoritemske umetnosti, kjer se s pomočjo 

računalniškega programa izračunamo fraktalne objekte. Rezultate, ki se kažejo v neskončni 

količini podrobnosti, predstavimo kot mirujoče fotografije ali dinamične animacije.
21

  

Slika 15:  Fraktalna umetnost, 12GO, sl. 1: Bronze in Twilight, sl. 2: Roadhouse Sentinel, sl. 

3: Storm Chaser. 

Kot digitalne foto manipulacije (Photomanipulation) označujemo slike, ki so komponirane 

iz fotografskih zapisov. S kombinacijo dveh ali več fotografskih elementov ustvarimo nekaj 

novega, navadno pa gre za ustvarjanje iluzije ali prevare.  

V časih pred računalniki so foto manipulacije ustvarjali tudi v temnici s sestavljanjem 

posameznih delov iz fotografskih negativov.
22

 Foto manipulacije se lahko prepletajo z 

                                                           
19

 Tekstualna umetnost, http://thiefoworld.deviantart.com/journal/PE-Introduction-to-the-Digital-Art-categories-

341181852 (1.8.2013). 
20 

ASCI II, https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII_art, (1. 8. 2013). 
21

 Fraktalna umetnost, http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_art (1. 8. 2013). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_ASCII
http://thiefoworld.deviantart.com/journal/PE-Introduction-to-the-Digital-Art-categories-341181852
http://thiefoworld.deviantart.com/journal/PE-Introduction-to-the-Digital-Art-categories-341181852
https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII_art
http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_art
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digitalno ilustracijo, digitalno fotografijo, digitalnim slikanjem in drugimi digitalnimi 

praksami. Kadar se digitalne prakse prepletajo, govorimo o digitalnih mešanih medijih. 

Slika 16: Foto manipulacije: Michael Vincent Manalo, sl. 1: In Understanding the Relevance, 

sl. 2: The Irregularities of Discernment, sl. 3: The Scapegoat, sl. 4: A Requiem for Self – 

Destruction. 

Slika 17: Digitalni mešani mediji: fotomanipulacija, digitalno slikarstvo, digitalna fotografija, 

Michael Oswald, sl. 1: Under My Skin, sl. 2: AmalgaMATE 3, sl. 3: AmalgaMATE. 

Slika 18: Digitalni mešani mediji: fotomanipulacija, digitalna fotografija, Martin Stranka, sl. 

1: I Was Falling High, sl. 2: I Was Broken, sl. 3: I Came So Close. 

                                                                                                                                                                                     
22

 Foto manipulacije, http://en.wikipedia.org/wiki/Photo_manipulation (1. 8. 2013). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Photo_manipulation
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2 UMETNIŠKO VREDNOTENJE DIGITALNEGA DELA S 

POLIREPRODUKCIJSKO ZMOŽNOSTJO 

 

V 21. stoletju živimo v informacijski družbi, sledimo novim življenjskim slogom in razvoju 

tehnološke znanosti, kar omogočila hiter napredek na vseh področjih in močno vpliva tudi na 

umetnost.
23

 

Svet je že stopil v digitalno (računalniško) kulturo. Tako sta tehnologija ter umetnost postali 

dobri zaveznici, a nekateri trdijo, da sta znanost in umetnost danes bolj oddaljeni kot v 

prejšnjih obdobjih.
24

 Tehnologija je postala gonilna sila za računalniško umetnost, internetno 

umetnost, digitalno fotografijo, digitalni video in zvok, eksperimentalno kiparstvo ter še 

mnogo drugih variacij umetniških praks.
25

  

Govorimo o umetnosti, ki se je preobrazila pod težo velikih sprememb, govorimo o življenju s 

pametnimi stroji skupaj z internetnimi komunikacijami, ki so spremenile postopke 

komuniciranja, načine razmišljanja, čutenja in oblikovanja.
26

  

Informacijska doba s sabo prinaša in producira vse številčnejše in raznovrstne nove potrebe, 

strasti, postopke in želje. Preko sofisticiranih medijev se slednji sistematično vsiljujejo kot 

naša lastna potreba. Zaradi številčnosti, raznovrstnosti in kompliciranosti večina ljudi ni 

sposobna dojeti njihove nepotrebnosti. Ne obstajajo splošno sprejeti kriteriji, nedvoumna 

vrednost in mera stvari, saj ni splošnega soglasja o vprašanjih, ki jih sodobni čas zastavlja. 

Tako vrednote izgubijo svoj prejšnji pomen, smisel, značaj ter pomembnost.  

Ontološka problematika umetnosti že stoletja vznemirja filozofske teorije umetnosti. Poraja se 

vprašanje, kaj umetnost je in kateri pogoji morajo biti izpolnjeni. 

Esej Walterja Benjamina Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati iz leta 

1936 ostaja ključna referenca, ko raziskujemo odnos umetnosti ter tehnološkega napredka v 

poznem kapitalizmu. Tehnična reprodukcija je omogočila reprodukcijo besed, slik, prizorov, 

kar je omogočilo oblike masovnega komuniciranja. 

                                                           
23  

Strehovec, J. Umetnost interneta (2003). Ljubljana: Študentska založba, str. 335. 
24

  Znanost in umetnost, http://videolectures.net/dnevi_ijs_znanost_ren/ (1. 8. 2013). 
25

 Rush, M. New Media in Art (2005). London:Thames and Hundson, str. 180. 
26 

Strehovec, J. Umetnost interneta(2003). Ljubljana:Študentska založba, str. 61. 

http://videolectures.net/dnevi_ijs_znanost_ren/
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Vprašanje, kako definirati digitalno umetnost, je še vedno problematično ter nejasno. Možnost 

hitrega reproduciranja je postavila na kocko pristnost unikatnih, edinstvenih ter ročno 

izdelanih artefaktov. Okoliščine, v katerih se je znašlo likovno delo v času tehnične 

reprodukcije, razvrednoti pojem pristnosti, ki ga sestavljata tukajšnjost ter zdajšnjost stvari.
27

 

Pojavlja se vprašanje, kje digitalno delo stoji v času ter prostoru, saj se v digitalni resničnosti 

lahko pojavlja simultano, neomejeno, kjerkoli in kadarkoli to želimo, neomejeni publiki.  

Walter Benjamin pojasnjuje, da je bila pristnost od začetka dana s tradicijo, z materialnim 

trajanjem ter z zgodovinskim pričevanjem. Tehnološka reprodukcija umetniškega dela pa z 

množenjem zamenja enkratni pojav umetniškega dela z množičnim.  

Načelno je bilo vedno mogoče reproducirati umetniško delo, ustvarjeno posnemati, kot so to 

počeli učenci za vajo, mojstri za širjenje obzorij ter zaslužkarji. Stari Grki so poznali le dva 

postopka tehnične reprodukcije, kovanje in litje kovancev. V srednjem veku je z lesorezom 

grafika prvič postala sposobna tehnične reprodukcije, pridružila pa sta se ji še bakrorez ter 

jedkanica. V devetnajstem stoletju je litografija dala grafiki možnost, da producira vsak dan 

nove podobe. Tudi tisk je s svojo zmožnostjo reproduciranja povzročil velike spremembe v 

literaturi. Nekaj desetletij za tem izumom se pojavi fotografija, zgodovinski preobrat, ki zelo 

poveča proces likovne produkcije. Tako se pojavi spor med fotografijo ter slikarstvom, kar 

sproži vprašanje, ali je fotografija umetnost, namesto vprašanje ali je fotografija spremenila 

celoten značaj umetnosti. Toda kot trdi Benjamin, se edinstvenost umetniškega dela kaže 

ravno z njegovo tradicijo, ki je vse do sposobnosti množične reprodukcije vsebovala kultno 

konotacijo edinstvenosti in enkratnosti, katere je danes odrešena.
28

 

Za Walterja Benjamina tehnologija mirne in premikajoče se kamere sproža vprašanja o 

avtorstvu in edinstvenosti umetniškega objekta, katerega avra se je izgubila v reprodukciji. 

Kje torej leži umetnost, če se slika zlahka reproducira? 

Vprašanje reprodukcije slik preko premikajoče se ali mirujoče kamere nima veliko opraviti z 

radikalno novimi zmožnostmi ustvarjanja del, ki nimajo referenta v tridimenzionalnem svetu, 

kot ga poznamo. S pomočjo digitalne tehnologije so danes umetniki sposobni uvesti nove 

načine produkcije in ne le reprodukcije. Virtualna resničnost ni le prevajanje podatkov v slike 
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naravne velikosti, ki posnemajo resničnost, temveč je tudi lastna resničnost. Po mnenju 

arhitekta Paula Virila vstopamo v svet dveh resničnosti; dejanske in virtualne. Benjaminov 

esej se nanaša na avro in edinstvenost umetniškega objekta in je povezan z upodobitvijo 

prostora z uporabo zakonov perspektive, s čimer so se umetniki ukvarjali vse od petnajstega 

stoletja. Perspektiva ter obnovljivost sta torej za Benjamina koncepta, ki sta povezana z 

upodobitvijo obstoječega oziroma resničnega; vendar pa ne obstaja več soglasna definicija 

resničnega. Digitalna tehnologija uporablja računalnik kot osnovno orodje in zajema vsa 

področja sodobne tehnično vključene umetnosti, od filmov do fotografije, sintetizirane glasbe 

itd. Z digitalno tehnologijo postane slika neskončno pragmatična. V smislu podobe je bila v 

preteklosti vizualna informacija statična, čeprav jo je bilo do neke mere možno urejati ali z 

montažo vključiti v druge podobe. Danes je sliko prevedeno v digitalni jezik mogoče 

računalniško povsem modificirati; poljubno dolgo lahko spreminjamo vsak njen element. 

Pionir digitalnih medijev Peter Weibel je prepričan, da je slika tako prvič v zgodovini postala 

dinamični sistem.
29

 

Glede na vzporednice med vizualnimi in glasbenimi umetniki je možno, da bo splošna 

sprejetost vrednosti digitalnih del napredovala in se razvila na podoben način kot povečano 

sprejemanje elektronsko producirane glasbe, ki smo mu priča v zadnjih treh dekadah, meni 

Charlie Gere v knjigi Digitalna Kultura.
30

 

Menim, da sprejemljivost ali zanikanje niso sinonimi umetnosti in ne smejo predstavljati 

ovire. V bistvu je tudi globalizacija vrsta represije in umetnik mora izraziti to, kar želi izraziti, 

ne glede na orodja, ki jih pri tem izbira.  

Eksponentni razvoj IKT
31

 (strojne in programske opreme) pogojuje njena inovativnost ter 

njena dostopnost. Morda bo vsaka novost na področju digitalne umetnosti kmalu pristala v 

ropotarnici zgodovine umetnosti in čisto možno je, da bo inovativno področje naše obravnave 

že kmalu zvenelo zastarelo. Morda pa bodo nove tehnologije dosegle svoje vrednostne 

adekvate in bodo ustvarile nove pojme in vizije. 
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2.1 Vpliv digitalne tehnologije na produkcijo in mišljenje o likovni 

umetnosti 

Očitno je, da je digitalna tehnologija spremenila aktivnosti, kot je slikanje, risanje, kiparjenje, 

filmsko umetnost in umetnost zvoka. Pojavile so se tudi nove oblike umetnosti, kot so 

internetna umetnost, umetnost digitalnih instalacij in virtualna resničnost, ki so postale 

priznane umetniške prakse. Izraz digitalni umetnik se v splošnem uporablja za opis umetnika, 

ki uporablja digitalno tehnologijo za proizvodnjo umetnosti. Široko gledano pa se pojem 

digitalna umetnost uporablja za sodobno umetnost, ki se opira na metode množične 

proizvodnje ali digitalne medije.
32

 

Izhajamo iz predpostavke, da so nove tehnologije in z njimi generirane digitalne podobe 

prinesle spremembe v miselnosti ter v relacijah med človekom in podobami, ki jih ustvarja. 

Digitalna podoba ne vsebuje fizične, analogne akcije, ki preko človeške geste posreduje 

realnost, temveč je programska, kodirana in se lahko ustvarja v poljubnih formatih ter v 

različnih dimenzijah.
33

 Za na videz enostavnimi programi se torej skriva enostaven kodni 

sistem z zapletenimi algoritmi, ki znatno poenostavi procese, ki bi na tradicionalen način 

trajali relativno dolgo. 

Bovcon v knjigi Umetnost v svetu pametnih strojev pojasnjuje, da digitalna umetniška dela 

nastajajo s pomočjo uporabniku prijaznega programa, ki uporabniku ponuja sicer zelo veliko 

določenih možnosti izbire, a ker so te omejene znotraj zaprtokodnega programa, privedejo do 

že predvidenega in zato znanega rezultata.
34

 

Ko govorimo o umetnosti, se zdi ta trditev malce suhoparna in morda celo dolgočasna. Bi 

umetniki računalniško ustvarjali, če bi digitalni proces vedno privedel do znanih rezultatov? 

Kje je nota presenečenja in eksperimentiranja? Je morda eksperimentiranje možno le v 

procesu učenja? Mar poznavalsko obvladovanje orodja oropa umetnika možnosti izumljanja 

novih načinov izražanja? Ali umetnike žene naprej ideja? V nekem smislu se generiranje 

podobe oblikuje v že miselnem procesu ustvarjalca kot mentalni konstrukt in tako sama ideja 

postane gonilna sila, ki žene ustvarjalca k realizaciji z uporabo izbranega orodja. Pomislimo 

na umetnika, ki pri izražanju uporablja zapisovalnik besedila kot je program Microsoft Word 
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Office. V optimalnih okoliščinah lahko z gotovostjo predvidimo rezultat, ki ga dobimo s 

pritiskom določenega simbola na tipkovnici. Takoj za tem se na zaslonu računalnika 

enostavno prikaže predviden digitalni simbol, ki nam je znan, saj smo dali ukaz računalniku. 

Kot zanimivost naj omenim enega izmed vtičnikov za Photoshop, proizvajalca TopazLabs ki 

vsebuje funkcijo imenovano Počutim se srečen (I feell lucky). Pritisk na srečni gumb sproži 

samodejni izbor med integriranimi funkcijami, ki tako uporabniku ponudijo nepredviden 

rezultat. A ni vse tako preprosto. Zaprtokodni
35

 programi lahko sprejemajo in manipulirajo 

tudi z eksternimi viri informacij, kot so digitalne fotografije. Za najbolj znan zaprtokodni 

program za procesiranje, analizo in obdelavo slik velja Adobe Photoshop. V praksi kmalu 

ugotovimo, da ni mogoče povsem predvideti rezultatov, ki jih dobimo z uporabo določenega 

programskega orodja, saj omejitve zaprtokodnega programa in v njem omejenih funkcij 

omogočajo omejen nabor možnosti, ki nujno ne privedejo do željnega rezultata. Z 

matematičnega stališča so zaprtokodni programi teoretično determinirani, saj obstaja točno 

določeno število funkcij ter omejeno število možnih kombinacij. Kompleksni program za 

modeliranje, animiranje, video igrice, kot je npr. AutodeskMaya, ki uporablja programski 

jezik imenovan MEL script omogoča, da lahko uporabnik preko odprtokodnega sistema s 

predpogojem poznavanja programskega jezika dodaja programsko kodo, jo spreminja ter tako 

nadgrajuje program.
36

 A je že zaradi večstranske namembnosti, ki se kaže v kompleksnosti 

programa malo verjetno, da bi uporabnik poznal vse možne rezultate mnogih ukazov ter 

njihovih kombinacij. K temu dodamo še dejstvo, da pri ustvarjanju programa kot je 

AutodeskMaya sodeluje velika ekipa strokovnjakov z različnih področij. S praktičnega 

stališča ni mogoče, da bi en sam uporabnik dodobra poznal celoten nabor možnosti.  

Tehnike digitalne umetnosti se v veliki meri uporabljajo pri mainstrem medijih v oglaševanju 

in pri filmskih ustvarjalcih za izdelavo posebnih učinkov (Special Effects). Tradicionalni in 

digitalni umetniki uporabljajo številne vire elektronskih informacij ter programov, s katerimi 

ustvarjajo svoja dela.  

V digitalni umetnosti vizualna pismenost ni več omejena na predmet, temveč mora sprejeti 

nenehno spreminjajoče se okolje računalniških orodij. Še pred kratkim se je za vse tipe 

digitalne umetnosti uporabljal termin interaktivna umetnost. Danes je vse manj v uporabi, saj 
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je samo po sebi umevno, da so računalnik in z njim povezana orodja v svoji naravi 

interaktivni. Interaktivnost umetniškega dela se lahko nanaša tudi na njegovo močno 

soodvisnost od vključevanja gledalca, ki dokonča koncept in tako zaključi umetniško delo.
37

  

Ko je Duchamp na začetku devetnajstega stoletja poimenoval pisoar Vodnjak in ga ovrednotil 

kot umetnost, je šokiral svet. Njegova ideja je bila, da pod vprašanje postavi pojem umetnosti 

in čaščenje umetnosti, ki je bilo zanj nepotrebno. Ni pa vedel, da bodo do konca stoletja 

nekatere umetnine, kot so interaktivni filmi ali video igrice, povsem odvisni od gledalca, ne le 

v smislu dokončanja dela, temveč tudi v smislu prispevanja pri podajanju vsebine. 
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3  RAČUNALNIŠKA UMETNOST 

 

3.1 Kaj je računalniška umetnost? 

Računalniška umetnost je vsaka umetnost, v kateri imajo računalniki pomembno vlogo pri 

proizvodnji ali prikazu umetnine. Mnoge tradicionalne discipline danes integrirajo digitalne 

tehnologije, s tem pa so se zameglile meje med tradicionalnimi umetniškimi deli in deli 

generiranimi s pomočjo novih medijev. Tako lahko na primer umetnik združuje tradicionalno 

obliko slikanja z uporabo snovnih barv in digitalne tehnike. Produkt, ki je rezultat mešanja 

raznovrstnih medijev, je težko natančno opredeliti. Računalniška umetnost je po svoji naravi 

evolucijska in dinamična. Spremembe, ki jih prinaša tehnologija in razvoj programske opreme 

neposredno vplivajo na to, kar je mogoče.
38

 

3.2 Kratek pregled zgodovine razvoja računalniške umetnosti 

Kot vidimo, je ravno razvoj računalnikov pomembno vplival tudi na likovno umetnost. Prve 

mehanske stroje, ki so bili podobni današnjim računalnikom, so izumili na začetku 

devetnajstega stoletja. Proti koncu devetnajstega stoletja so se začeli pojavljati prvi elektro-

mehanski računalniki, ki so jih sprva uporabljali za seštevanje.
39

  

Sredi dvajsetega stoletja smo bili priča izumu prvih elektronskih računalnikov, ki so 

omogočili, da se informacije preko gibajočih se delcev elektronov prenašajo s hitrostjo, ki je 

podobna svetlobni. Prvi elektronski računalniki so se uporabljali za elektronsko računanje. 

Sprva so bili analogni, kasneje pa so zaradi hudih omejitev prešli na sedanji digitalni način.
40

 

Z vojaško industrijo se je razmahnil razvoj računalnika, čigar uporabnost je po vojni prešla na 

področja, ki so se sprva ukvarjala predvsem z znanstveno tehničnimi nalogami. Dobljeni 

rezultati znanstveno tehničnih nalog so bili izraženi s pomočjo grafike z raznimi diagrami, 

tabelami ali s pomočjo alfanumeričnih znakov kot so črke, ločila ter številke.
41

 

Zaradi potrebe po bolj nazornem grafičnem prikazu so kmalu pričeli risalne stroje uporabljati 

kot izhodne enote računalnikov. Tako se je pričel pomemben razvoj računalniške grafike, ki 

pa tedaj ni bila še samostojna disciplina. Grafika je torej služila za komuniciranje z 
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računalnikom v želji, da bi približala njegove izrazne možnosti človekovim sposobnostim 

zaznave, da bi jih tako laže razumeli.
42

 

Elektronika in matematika sta bili znanstveni in tehnični praksi, ki so mnoge računske procese 

ponazarjale s prikazi krivulj, kot so merilne krivulje iz elektronike in algebrske krivulje, ki 

ponazarjajo matematične zakonitosti. Nekateri avtorji so že tedaj opozarjali na estetsko lepoto 

matematičnih konfiguracij. Iz tega lahko zaključimo, da sta prav znanost in tehnika 

pomembno vplivali na estetiko v računalniški grafiki. Prve računalniško ustvarjene slike so 

nastale že okoli leta 1950. To so bile risbe krivulj z osciloskopov. Ta, prvi računalniško 

vodeni grafični prikazovalnik (Graphical Display), je bil uporabljen za tvorbo enostavnih slik 

s pomočjo računalnika Whirlwind I. Nekaj let za tem so izdelali prvo svetlobno pero, ki je 

bila prva interaktivna (vhodna) naprava.
43

 

Leta 1959 sta podjetji Genaral Motors in IBM izdelala DAC-1 (Design Augmented by 

Computers). To je bil prvi primerek programske opreme za risanje, ki je uporabnikom 

omogočal, da so vanj lahko vnesli tridimenzionalni opis avtomobila ter ga nato opazovali v 

perspektivi, lahko pa so projekcijo tudi poljubno obračali. Doktorska disertacija Ivana 

Sutherlanda predstavlja pomembno prelomnico začetka razvoja moderne interaktivne grafike. 

V njej je razvil in predstavil program za risanje Sketchpad
44

, ki je temeljil na komunikaciji 

med računalnikom ter človekom. Komunikacija je potekala preko izhodnih naprav - 

tipkovnice in svetlobnega peresa. Podobne izhodne naprave uporabljamo tudi danes. V prvi 

verziji programa Stetchpad je bilo mogoče obravnavati dvodimenzionalne slike, nato pa se je 

uporabnost razširila na risanje, transformiranje ter projiciranje tridimenzionalnih objektov. 

Pridobljeni rezultati so sredi šestdesetih let sprožili velike raziskovalne projekte in tako se je 

začela zlata doba računalniške grafike. 
45

 

V začetku šestdesetih let je časopis Computersand Automation pričel z letnimi razpisi za 

natečaj, kjer so nagradili najkvalitetnejšo računalniško grafiko, kar je bistveno vzpodbudilo 

njen nadaljnji razvoj. Dela, ki so bila v ospredju, so nastala v znanstvenotehnični praksi, a so 

bila nagrajena po estetskih merilih. Strokovnjaki so razstavljena dela tehnične narave 

ocenjevali kot umetniška dela in vedno pogosteje se je pojavljalo vprašanje, ali so lahko 
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programirane slike umetnost.
46

 Leta 1962 je A. Michael Noll na Bell Telephone Laboratories 

v Murray Hillu New Jersey sprogramiral digitalni računalnik zgolj za umetniške namene. 

Računalnik je ustvarjal vizualne vzorce. Poznejši Nollovi računalniško generirani vzorci so 

simulirali slikarska dela Pieta Mondriana in Bridget Riley in so tako postali klasike. Razvoj 

računalniške grafike je torej pomembno vplival na razvoj računalniške umetnosti. Do sredine 

šestdesetih let so bili posamezniki, ki so sodelovali pri ustvarjanju računalniške umetnosti, 

inženirji in znanstveniki, saj so imeli dostop do računalniških virov, ki so bili tedaj na voljo le 

v univerzitetnih raziskovalnih laboratorijih.
47

 

Leto 1968 lahko označimo kot dokončen preboj računalnika kot umetniškega orodja. 

Razstava, ki je do tega pripeljala, se je odvijala v Londonskem Institute od Contemporary 

Arts in je bila naslovljena Cybernetic Serendipity, ki v smiselnem prevodu pomeni Objekt, ki 

je nastal v slučajnem procesu, je lep.
48

 Preko razstav sta javnost ter kritika spoznavala 

inovacije na področju razvijanja estetskih novosti, ki so potekale v matematičnih inštitutih ter 

računalniških centrih. V šestdesetih letih se je strojna oprema šele razvijala, zato je bila 

računalniška oprema zelo draga. Prikazovalniki so prikazovali črno bele izrise, oprema pa je 

bila neprenosljiva in neinteraktivna.
49

 Navkljub temu je vedno več umetnikov pričelo 

preizkušati izrazne možnosti novega, vedno bolj izpopolnjenega medija.  

Začetek sedemdesetih let je zaznamoval izum mikroprocesorjev. S tem je računalnik postal 

znatno manjši, vse to pa je v začetku osemdesetih let omogočilo sestavo prvega osebnega 

računalnika.
50

 Računalniki so postali dostopnejši. Z njegovim razvojem pa se je hitro razvijala 

tudi računalniška grafika in z njo računalniška umetnost.  

Danes velja za najenostavnejšo dvodimenzionalna računalniška grafika, pri kateri se uporablja 

pretežno rastrsko grafiko, bolj kompleksna pa je tridimenzionalna računalniška grafika, ki 

uporablja vektorsko grafiko.
51

 

3.3 Kaj je rastrska grafika 

Za razumevanje rastrske grafike moramo vedeti, da rastrsko grafiko drugače imenujemo tudi 

bitna slika. V računalništvu to pomeni način shranjevanja slike z množico slikovnih pik v 

                                                           
46 

Duh, M. Računalnik pri likovni vzgoji (2001). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, str. 14. 
47 

Zgodovina računalniške umetnosti, http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_art (2. 8. 2013). 
48

 Duh, M. Računalnik pri likovni vzgoji (2001). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, str. 14. 
49 

Zgodovinski oris, http://graph-srv.uni-mb.si/cgai/slo/RG_dokumenti/RG-1-Uvod.pdf (24. 6. 2013). 
50

 Zgodovinski oris, http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina_ra%C4%8Dunalni%C5%A1tva (24. 6. 2013). 
51

 Digitalna umetnost, http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_art  (1. 8. 2013). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_art
http://graph-srv.uni-mb.si/cgai/slo/RG_dokumenti/RG-1-Uvod.pdf
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina_ra%C4%8Dunalni%C5%A1tva
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_art%20(1
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obliki dvodimenzionalne matrike. V računalniškem pomnilniku se slike shranijo kot matrike s 

podatki. Sliko na zaslonu tvori mreža pikslov ali slikovnih pik. Piksli so sestavljeni iz več 

manjših pik, ki žarijo v osnovnih barvah. Računalnik hrani podatke za vsak piksel in ga 

obravnava kot slikovni element, pomni njegovo lego, barvni odtenek, intenzivnost barve itd. 

Ko rastrske slike transformirano (jih povečamo, zavrtimo ali raztegnemo) postane grafika 

nazobčana, tako pa lahko pokvarimo tudi ločljivost slike. Rastrska grafika se navadno 

uporablja v programih za slikanje, taki programi uporabniku omogočajo izdelavo slik na 

računalniškem zaslonu, preko katerega delo poteka na podoben način, kot če bi slikali na 

slikarsko platno ali na papir. 
52

 

3.4 Analogija med pojmi računalniška grafika in analiza ter obdelava slik 

Termin računalniška grafika se nanaša na predstavitev in manipulacijo kakršnih koli slikovnih 

podatkov, ki so prikazani s pomočjo računalnika. Kot računalniško grafiko štejemo tudi 

grafiko, ki je računalniško ustvarjena in jo drugače imenujemo tudi računalniška znanost 

(computer science).
53

  

Pogosto se dogaja, da računalniško grafiko (computer science) zamenjujemo z obdelavo in 

analizo slik (Image Processing and Analysis), saj se obe ukvarjata s slikami. Kakšna je torej 

podobnost in kje je razlika med njima? 

Računalniška grafika je področje vizualnega izračunavanja, pri katerem se računalniki 

uporabljajo tako za sintetično izdelavo vidnih podob kot tudi za integracijo ali spremembo iz 

realnega sveta vzorčenih vizualnih in prostorskih podatkov.«
54

 

Računalniška grafika se torej ukvarja z ustvarjanjem, pomnjenjem, prezentacijo, obdelavo in 

upodabljanjem grafičnih objektov s pomočjo računalnika. V povezavi z računalniško grafiko 

se srečujemo s pojmom sinteza slik.
55

 

Analogija med računalniško grafiko in analizo ter obdelavo slik leži v uporabi rastrskih 

prikazovalnikov (digitalnih ekranih), kjer so objekti predstavljeni preko kodificiranega opisa, 

ki ga računalnik pretvori v ustrezno sliko in jo preko grafične kartice prikaže na zaslonu.
56
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Rastrska grafika, http://en.wikipedia.org/wiki/Raster_graphics (2. 8. 2013). 
53

 Računalniška grafika, http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_graphics_(disambiguation) (29. 8. 2013). 
54

 Računalniška grafika, http://sl.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ka_grafika (24. 6. 

2013). 
55

 Računalniška grafika, http://graph-srv.uni-mb.si/cgai/slo/RG_dokumenti/RG-1-Uvod.pdf (24. 6. 2013). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Raster_graphics
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_graphics_(disambiguation)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ka_grafika
http://graph-srv.uni-mb.si/cgai/slo/RG_dokumenti/RG-1-Uvod.pdf
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Danes se z računalniško grafiko povezuje tudi fotografijo in videom, čeprav so bile discipline 

sprva ločene. Digitalne naprave so postale dostopne tudi cenovno in so prilagojene za 

enostavno uporabo ter so avtomatizirane. Raznovrstni programi pa proces ustvarjanja z 

različnimi digitalnimi in nedigitalnimi mediji prepletajo. 

Razlika med računalniško grafiko in obdelavo ter analizo slik se kaže v tem, da se 

računalniška grafika ukvarja s sintezo slik, ki so nastale iz izključno umetno ustvarjenih 

objektov, obdelava in analiza slik pa je obratni proces, saj izhaja iz slik že obstoječih 

objektov, kot so televizijski, fotografski, ultrazvočni, rendgenski itd. Predpogoj pa je, da so 

slike in fotografije digitalizirane.
57
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 Računalniška grafika, http://www2.arnes.si/~sspmpese/i/Informatika2/Predavanja/2p5_Grafika.htm (24. 6. 

2013). 
57 

Računalniška grafika, http://graph-srv.uni-mb.si/cgai/slo/RG_dokumenti/RG-1-Uvod.pdf (24.6.2013). 

http://www2.arnes.si/~sspmpese/i/Informatika2/Predavanja/2p5_Grafika.htm
http://graph-srv.uni-mb.si/cgai/slo/RG_dokumenti/RG-1-Uvod.pdf
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4  DIGITALNI FOTOAPARAT KOT PRIMOČEK 

 

Ustvarjalci, ki so se izražali s tradicionalnimi tehnikami, so potrebovali veliko časa, truda, 

učenja in izkušenj, s pomočjo katerih so postopoma napredovali. V procesu slikarskega 

snovanja s tradicionalnim načinom lahko izvajalec v celoti tvori in gradi podobe. Digitalni 

fotoaparat pa podobe proizvede v trenutku.  

V današnjem času je uporaba osebnega računalnika razširila možnosti likovnega izražanja. 

Mnogi ustvarjalci tako uporabljajo vire, ki prevedeni v digitalno obliko omogočajo 

manipuliranje z uporabo računalniškega jezika. Kot pomemben vir takih informacij štejemo 

tudi fotografske zapise, ki jih lahko pridobimo z uporabo digitalnih aparatov, fotografije pa 

lahko digitaliziramo tudi s skeniranjem.58 

Digitalni fotoaparati so danes postali priročen, vseprisotni in stalni pripomoček. Razvoj 

digitalne fotografije je njeno rabo bistveno povečal in razširil med ljudi. Danes so majhni, 

lahki in integrirani fotoaparati nadomestili okorne in velike aparate. Omejeno število 

posnetkov na filmu je zamenjala spominska kartica, ki lahko memorizira na tisoče posnetkov. 

Hitrost in možnost takojšnjega ogleda rezultata na ekranih je nadomestila dolgotrajen in drag 

proces čakanja na razvijanje fotografij. Danes digitalne aparate integrirane v telefone, 

dlančnike, računalnike in celo v kemične svinčnike tako uporablja večina ljudi v urbanih 

okoljih.  

Digitalni fotoaprati se pri odraslih in otrocih primarno uporabljajo kot orodje za beleženje 

spominov, medtem ko bolj navdušeni in kreativni posamezniki iščejo umetniške izrazne 

vrednosti. Digitalni fotoaprati in računalniško programski prostor sta danes izredno 

kompatibilna sistema.  

Na tržišču obstaja veliko vrst digitalnih aparatov, ki se razlikujejo glede na njihovo 

uporabnost, velikost in seveda ceno, ki drastično variira. Možnosti, ki jih ponujajo različni tipi 

aparatov, so odvisne tudi od proizvajalca.  

                                                           
58

 Skeniranje je enostaven proces, v katerem se dvodimenzionalna slika preko računalniškega jezika pretvori v 

digitalno obliko. 
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4.1 Tipi digitalnih fotoaparatov 

Omenimo nekaj osnovnih tipov aparatov. Poznamo velike in drage profesionalne DSLR
59

 

aparate z možnostjo zamenjevanja objektivov in možnostjo nadgrajevanja z raznovrstnimi 

pripomočki (filtri za objektive, bliskavice, stojala, sprožila). Prednost takih aparatov leži v 

velikosti senzorja, ki izdela bistveno kvalitetnejše fotografije tudi, ko ni dovolj svetlobe. Za 

upravljanje takih aparatov je potrebno imeti dovolj znanja, saj ne delujejo na avtomatiko.
60

 Za 

doseganje kakovostne fotografije pa je potrebno obvladati manualne nastavitve. Znanje je 

odvisno tudi od tipa fotografije, ki jo želimo posneti in rezultata, ki ga želimo doseči. 

Poznamo tudi polprofesionalne DSLR aparate, ki imajo podobne karakteristike kot 

profesionalni, a lahko delujejo v samodejnem načinu. Njihova uporaba je najbolj razširjena 

med profesionalnimi in ljubiteljskimi fotografi, cenovno pa so bolj dostopni kot profesionalni. 

Omenimo še kompaktne, lahko prenosljive in majhne digitalne aparate, ki so cenovno ugodni 

in nimajo možnosti menjave objektivov ter majhne pol kompaktne fotoaparate s ¾ sistemom. 

Navadno imajo kompaktni digitalni fotoaparati vgrajeno bliskavico in so enostavni za 

uporabo, saj delujejo na avtomatiko, tako se nastavitve fotoaprata nastavljajo samodejno. 

Slabost kompaktnih aparatov se kaže v tem, da v okularju vidimo približek slike, saj okular in 

objektiv nista povezana. Nekateri modeli kompaktnih fotoaparatov okularja sploh nimajo.
61

 

Poleg omenjenih tipov fotoaparatov na tržišču obstajajo še drugi tipi, katerih ponudba je 

pestra in stalno spreminjajoča se. Danes je najbolj razširjena uporaba mobilnih fotoaparatov. 

Aparati so integrirani v mobilne naprave in delujejo preko mobilnih aplikacij, ki ponujajo tudi 

hitre možnosti obdelave v smislu dodajanja različnih filtrov in efektov, pa tudi znakov, 

simbolov in še mnogo več. Tako lahko tudi otroci na sorazmerno enostaven način dosegajo 

zanimive rezultate, ki jih v obliki polizdelkov lahko nadgrajujejo z računalniško obdelavo ali 

jih urejajo kar preko mobilnih aplikacij. 

Digitalni fotoaparati so izjemno in praktični prilagodljivi pripomočki, saj lahko zajamejo tudi 

pojave, ki jih s prostim očesom ne moremo zajeti. Digitalni fotoaparati so danes nepogrešljiv 

pripomoček pri raznovrstnih praksah. Digitalne aparate tako uporabljajo v znanstvene, 

marketinške, dokumentarne, umetniške in še mnoge druge namene. 

                                                           
59 

DSLR fotoaparati imajo pred senzorjem zrcalo, ki je nagnjeno za devetdeset stopinj in ki sliko iz objektiva 

projicira skozi prizmo v okular.  
60 

Avtomatika se nanaša na delovanje aparata v samodejnem načinu, kjer so nastavitve aparata že vnaprej 

določene. 
61 

Digitalni fotoaparati, http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_camera#Types_of_digital_cameras (15. 7. 2011). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_camera#Types_of_digital_cameras
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4.2 Visoko hitrostna fotografija 

Glede na hiter ritem današnjega življenja in hitro razvijajoče se tehnologije ne preseneča, da 

ljudje želijo ovekovečiti tudi trenutke, ki so hipni ali zelo hitri. Visoko hitrostna fotografija 

(High Speed Photography) je znanost o fotografiranju pojavov, ki so ekstremno hitri in zato 

očesu praktično nevidni. Leta 1048 je visoko hitrostno fotografijo opredelila skupina filmskih 

in televizijskih inženirjev kot katerikoli sklop fotografij posnetih s kamero, ki omogoča 238 

sličic na sekundo ali več. Z visoko hitrostno fotografijo lahko zamrznemo gibanje in tako 

zmanjšamo zamegljenost, ki pri tem navadno nastane. Za to je potrebno, da fotoaparat vsebuje 

visoko občutljiv senzor ali dober sprožilni sistem in primerno bliskavico glede na tip foto 

aparata.
62

 Kljub temu visoko občutljivi senzor pri zajemu visoko hitrostne fotografije ni 

ključen, v kolikor svetlobni pogoji aparatu omogočajo optimalno količino in moč svetlobe. V 

današnjih časih je standard digitalnih fotoaparatov možnost hitrega zaklopa. Kljub temu je 

hitro premikajoče se objekte mogoče jasno zajeti na več načinov. V primeru nenadzorovane 

svetlobe je pomemben hiter čas na aparatu, ki določa, koliko časa bo odprt zaklop, ki preko 

različno odprte zaslonke prepušča svetlobo na senzor aparata. V primeru nadzorovane 

svetlobe hiter čas zaklopa ne igra pomembne vloge, saj fotoaparat zajame tisto časovno 

obdobje, ki ga narekuje čas osvetlitve oziroma čas bliska, ki osvetli premikajoči se objekt in 

tako zamrzne sliko. Pri tem so pomembne tudi določene nastavitve aparata, kot je svetlobna 

občutljivost tipala. 

Slika 19: Visoko hitrostna fotografija: sl.1: Alan Sailor, sl.2: Johny Lee, sl.3: Linden Gledhill. 

4.3 Fotografiranje v načinu RAW  

Naprednejši fotografi pogosto fotografirajo v formatu RAW, saj slednji omogoča več 

fleksibilnosti v postprocesiranju slik ter daje rezultate, ki jih z formatom JPEG ne moremo 

doseči. Slika v formatu RAW vsebuje podatke, ki so neobdelani ali minimalno obdelani in jih 

včasih imenujemo digitalni negativi, saj imajo podobno vlogo kot negativi pri fotografiji, ki 

niso neposredno uporabni kot slik, vendar vsebujejo vse potrebne informacije za ustvarjanje 
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 Visokohitrostna fotografija, http://en.wikipedia.org/wiki/High-speed_photography (15. 7. 2011). 

http://en.wikipedia.org/wiki/High-speed_photography
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končne podobe. RAW format pridobimo iz slikovnega senzorja digitalnega fotoaparata, 

optičnega bralnika ali iz filmske kamere.  

Poimenovanje RAW v dobesednem prevodu pomeni grobo ali surovo, saj je ta format za 

razliko od JPEG formata popolnoma neprocesirana različica, v kateri se na računalniku 

izgubijo tudi nastavitve fotoaparata, v kolikor v programe za obdelovanje slik, kot so 

Photshop ali Photoshop Lightroom, ne vnesemo profila fotoaprata. V izvorni obliki RAW 

formati niso pripravljeni za tisk ali za spletno objavo ter za njih potrebujemo posebne 

bralnike.
63

 Pozitivna stran RAW zapisa je, da ta ohrani mnogo več informacij, kot jih lahko 

strnjen JPEG prikaže. Slike v surovem formatu preko pretvornikov, npr. vtičnika Adobe 

CameraRaw, o katerem bomo spregovorili v nadaljevanju, ponujajo širok razpon lestvic 

znotraj barvnega prostora v katerem je mogoče, že pred konverzijo
64

 v pozitivnem datotečnem 

formatu (npr. JPEG ali TIFF) določiti natančne prilagoditve za hranjenje, tisk ali nadaljnjo 

manipulacijo. Format RAW lahko, podobno kot fotografski negativi, vsebuje širši dinamični 

razpon (dynamic range)
65

 ali barvno lestvico, ki ne glede na morebitni končni format slike 

ohranja večino informacij zajete slike. Namen surovih slikovnih formatov je minimalna 

izguba informacij, ohranjanje podatkov, pridobljenih od senzorja in ohranjanje pogoje, v 

katerih je bila fotografija posneta (metapodatki). Format JEPG je med ljudmi najbolj razširjen 

in najpogosteje uporabljan format, ki s svojo preprostostjo motivira tudi začetne fotografe. 
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 Najnovejša verzija programskega okolja Windows8 omogoča prikazovanje RAW datotek. 

64 Konverzija se nanaša na pretvorbo formata v drugo obliko. 
65

 Dinamični razpon v fotografiji predstavlja razmerje med največjo in najmanjšo možno vrednostjo. 

spremenljive količine svetlobnega signala, http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_range (15. 7. 2011). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_range
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5 RAČUNALNIŠKI PROGRAMI ZA LIKOVNO USTVARJANJE 

 

Obstaja vrsta računalniških programov, ki se uporabljajo za likovno izražanje. Omenila bom 

predvsem tiste, ki se uporabljajo za urejanje in obdelavo fotografskih zapisov ter tudi 

ustvarjanje ostalih računalniških grafik. Najbolj priljubljeni računalniški programi so 

naslednji. 

5.1 Zbirka Adobe 

Med Adobe zbirkami je za likovno ustvarjanje pomembna predvsem zbirka za oblikovanje in 

fotografijo (Design collection), ki obsega programe Adobe Lightroom, Adobe Illustrator, ki se 

uporablja predvsem za vektorsko grafiko, Adobe InDesign, Adobe Acrobat Professional in 

Adobe Photoshop, ki se uporablja predvsem za rastrsko grafiko. Poleg naštetih Adobe ponuja 

tudi programe za animacijo kot je Adobe Flash, za video Adobe AfterEffect ter programe za 

spletno oblikovanje Adobe Muse in Adobe Dreamviewer ter pregledovalnik slik Adobe 

Bridge itd.  

Slika 20: Zbirka Adobe: sl. 1: Photoshop, sl. 2: Illustrator, sl. 3: DreamWeaver, sl. 4: 

FireWork, sl. 5: LightRoom, sl. 6: Flash, sl. 7: Audition, sl. 8: Indesign, sl. 9: AfterEffect, sl. 

10: PreLude, sl. 11: FlashBuilder, sl. 12: Encore, sl. 13: Bridge, sl. 14: Premiere. 

5.1.1 AdobePhotoshop 

Photoshop je zaprtokoden licenčni program Adoba in je plačljiv, pri čemer se v najnovejši 

verziji cena giblje od 699$ za osnovno in 999$ za razširjeno verzijo. Na voljo so Adobove 
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Student and Teacher Editions, izdaje za delavce v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 

študente, dijake ter tudi osnovnošolce. Glede na predložena dokazila so zgoraj našteti 

upravičeni do nakupa po ugodnejši ceni, 199$.
66

  

Prvi photoshop CS je izšel v letu 2003 in se je v naslednjem desetletju z vsako naslednjo 

verzijo nadgrajeval in optimiziral. Danes je v uporabi najnovejša verzija CC (Creative Cloud) 

iz leta 2013, ki je z bistvenimi izboljšavami na področju video obdelave, izboljšave 

preglednosti in nekaterih orodij nasledila predhodnika CS5. Photoshop je eden izmed 

Adobovih programov, ki se lahko pohvalijo z izredno medsebojno kompatibilnostjo pri 

prebiranju formatov, kar njihovo uporabnost dodatno poveča.
67

 Ekipa strokovnjakov z 

različnih področij tvori kompleksen program, ki zagotavlja izredno malo ali nič možnosti, da 

bi ga en sam uporabnik povsem poznal v vsej njegovi širini. 

Photoshop je eden izmed najbolj popularnih programov, kot že samo ime napoveduje, služi 

predvsem za obdelovanje in manipulacijo fotografij, njegova uporaba pa je razširjena tudi 

med grafičnimi oblikovalci, digitalnimi slikarji, 3D in celo video ustvarjalci. Photoshop je 

lahko skrito orodje mnogih fotografov, ki želijo svoje fotografije spremeniti, izboljšati skozi 

grafično manipulacijo, morda iz njih ustvariti fotomontaže ali jih uporabiti kot podlago za 

digitalno slikanje. Računalniška podoba je prikazana brez ozadja numeričnih podatkovnih kod 

in je razdeljena na posamezne piksle, je prilagodljiva in večplastna, pri čemer vsaka plast 

lahko zajema določen del podobe. V programu Photoshop je podoba z nizanjem razdeljena na 

plasti (layers), in se na posamezni plasti lahko uporabimo izbrane filtre ali orodja.  

Photoshop temelji na rastrski grafiki, preko katere prikazuje podatke, njegova primarna moč 

pa leži v urejevalniku slik (Image Editor), baziranem na pikslih.
68

 Datoteke se zapisujejo pod 

oznakami: JPEG, PSD, TIFF, PDF, PNG in mnogimi drugimi, prebira pa tudi format RAW.
69

 

V svojih nastavitvah Photoshop ponuja možnosti izbire jezika, raznovrstnih orodij, nastavitev 

ter prilagoditev vmesnika (inerface) in razširitve preko vtičnikov (plugins) itd. Vtičnike 

navadno razvijajo tretja podjetja, ki sledijo Adobovim specifikacijam. Večina vtičnikov deluje 

le v Photoshopu, medtem ko se nekateri lahko uporabljajo kot samostojne aplikacije.  
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 Adobe Photoshop, http://www.phototips.biz/2010/10/photoshop-education-discount-am-i.html (24. 8. 2013). 

67
 Photoshop, http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop#Version_history (14. 7. 2013) 

68 
Photoshop, http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop#File_format (14. 7. 2013). 

69
 Raw se nanaša na besedo surov, neobdelan. 

http://www.phototips.biz/2010/10/photoshop-education-discount-am-i.html
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Na voljo imamo različne vrste vtičnikov, kot so npr. izvozi (import), uvozi (export), selekcije 

(selection), korekcije barv (Color Correction), kot sta npr. vtičnika, narejena s strani podjetij 

Nik Software in Topaz Labs in avtomatizacije ter filtri, ki so najbolj priljubljeni.
70

 

5.1.2 Adobe Bridge  

Adobe Bridge je pregledovalnik slik in velja za izjemno učinkovito orodje pri organizaciji 

datotečnih formatov, saj prebira mnoge formate ter tudi digitalne negative. Organizacijske 

funkcije programa med drugim vključujejo serijsko ali posamično preimenovanje datotek, 

dodeljevanje barvnih nalepk ali ocenjevanje slik z zvezdicami, vse to pa omogoča pregledno 

razvrščanje. Kot vtičnik programa Photoshop služi za uvoz datotek. Najdemo ga pod imenom 

Mini Brigde. Adobe Bridge lahko deluje tudi povsem neodvisno od Photoshopa. Preko 

pregledovalnika Bride lahko enostavno dostopamo do vtičnika Adobe Camera RAW, kjer 

lahko po potrebi urejamo digitalne negative.
71

 

5.1.3 Adobe Camera Raw 

Adobe Camera Raw je vtičnik programa Photoshop. Do njega lahko dostopamo tudi preko 

urejevalnika Adobe Bridge. Učinkovitost vtičnika Adobe Camera Raw (ACR) se kaže 

predvsem v hitrem in preprostem dostopanju in dobri preglednosti nabora ključnih nastavitev, 

ki so pomembne pri obdelovanju in predpripravi slik za nadaljnje oblikovanje v Photoshopu. 

Za manj zahtevne uporabnike ali začetnike je morda zadostna že izključno obdelava v 

CameraRaw, saj med možnimi funkcijami med drugim v osnovi ponuja kalibracijo kamere, 

popravke leče, nastavitve ekspozicije (exposure), svetlosti (brightness), senc (shadows), 

kontrasta (contrast), temperature, ostrine (sharpness), jasnosti (clarity) in pa tudi nastavitve 

barvnega odtenka (hue), svetilnosti barve (luminance) in barvne nasičenosti (saturation). 

Vtičnik omogoča shranitev izbranih nastavitev za nadaljnjo uporabo. Uporablja se za 

procesiranje slik v RAW formatu, podpira pa tudi JPEG, TIFF in PNG in druge zapise.
72

 

5.1.4 Delo s plastmi v Adobe Photoshopu 

Plasti so v Photoshopu jedro postopka pri urejanju slik, ki na nedestruktiven način omogočajo 

tekoče urejanje. Plasti (layers) so kot nizane prosojnice z osnovnima možnostma prilagoditve 

nastavitev transparence (trasparency) in spajalnega načina (blending mode). Delo s plastmi 
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(layers) se izkaže za koristno orodje, ker lahko izoliramo spremembe na sliki, ki jih lahko 

povrnemo v prvotno stanje z razveljavitvijo ukaza ali pa jih lahko naprej manipuliramo. Delo 

s plastmi omogoča tudi, da lahko shranimo različne verzije slike v eno datoteko. Plasti 

omogočajo lažjo organizacijo v pristopu do popravljanja slike, pri obdelovanju pa lahko s 

pomočjo plasti ustvarimo ponovljiv poljuben stil urejanja, prav tako pa lahko dodajamo tudi 

elemente z drugih slik. Fleksibilnost skladanja sestavnih elementov se izkaže kot izjemno 

učinkovito orodje pri ustvarjanju montaž, kolažev, HDR-jev
73

 in panoram.
74

 

5.1.5 Brezplačni računalniški programi (za likovno ustvarjanje in 

oblikovanje) 

Čeprav je eden izmed bolj znanih in vodilnih urejevalnikov slik Adobe Photoshop, se po 

njegovem vmesniku zgledujejo mnogi podobni programi. V nadaljevanju bomo na kratko 

predstavili nekatere brezplačne programe, ki so odlične alternative pri likovnem ustvarjanju s 

pomočjo računalnika. 

Na voljo imamo kar nekaj brezplačnih programov za likovno ustvarjanje s pomočjo 

računalnika, kot so: Photoplus, Photo Pos Pro, Pixia, Paint.net, ki delujejo le v programskem 

okolju Windows. Splashup, Pixlr in Sumopaint so dostopni preko spleta (web based) in jih ni 

potrebno naložiti na računalnik in Seashore, ki deluje le na operacijskem sistemu IOS ter 

Picassa, Inkscape in Gimp, ki delujejo v več priljubljenih programskih okoljih (cross-

platform). 

5.1.6 Pixlr  

Pixlr je trenutno eden izmed bolj priljubljenih brezplačnih spletnih urejevalnikov slik. 

Dostopen je na kateremkoli računalniku, ki je povezan na internet. Spletni urejevalnik ponuja 

tri različice, napredno (Advanced), učinkovito (Efficient) in igrivo (Playful). Ponuja kar 600 

možnih efektov, prekrivalnikov (overlay) in okvirjev (borders) ter med drugim ponuja tudi 

osnovna orodja, ki jih potrebujemo pri urejanju slik. Po vmesniku je zelo podoben 

Photoshopovem. Na voljo je tudi kot aplikacija za pametne telefone in tablične računalnike.
75
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HDR (HighDynamic Range) v prevodu pomeni visoko dinamično polje in je tehnika računalniške 

manipulacije kjer se v eno zlije oziroma združi več slik, ki imajo enako vsebino ter drugačne stopnje svetlostnih 
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Podoben spletno osnovan program za urejanje slik je Splashup, ki je manj zahteven in zato 

primeren predvsem za začetnike in mlajše uporabnike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21: Vmesnik Pixlr: napredna različica, http://pixlr.com/editor/, (11. 9. 2013). 
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6 BARVA 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika barva pomeni lastnost predmeta, katero očesu 

posreduje svetloba, ki jo telo seva, prepušča ali odbija.
76

 Fizikalno je barva elektromagnetno 

valovanje različnih valovnih dolžin in jakosti. Valovanje znotraj obsega človeške vidljivosti, 

ki znaša med 380 nm in 740 nm, se imenuje vidna svetloba.
77

 

Barva mnogo natančneje opredeljuje predmete in pojave kot oblika ter jim tako dodaja 

čustveno vsebino. Na človeka barve delujejo na različne načine, ne le v obliki fizioloških 

reakcij na dražljaje, temveč delujejo tudi na doživljajsko oziroma subjektivno interpretacijo, 

ki je kulturno pogojena s človekovim duhovnim in socialnim življenjem. V tem primeru lahko 

govorimo o simbolnem in psihološkem pomenu barve ter njenem vplivu na telesno ter 

psihološko počutje posameznika ali skupine. Barve se v psihologiji pogosto uporabljajo, saj 

razkrijejo veliko o človekovi osebnosti
78

 ter o njenem trenutnem počutju. Ker barve dokazano 

vplivajo na počutje, igrajo le-te pomembno vlogo v oglaševanju in pri reklamnem marketingu.  

Mnogi znanstveniki se že stoletja ukvarjajo z barvnim naukom in z nji povezanimi barvnimi 

harmonijami. Leonardo da Vinci je razvil prvi znani nauk o barvah. Sklepal je, da so najbolj 

harmonični in skladni barvni sestavi tisti, ki sledijo zakonitostim mavrice. Na področju barvne 

teorije je med umetniki zelo razširjena likovna teorija švicarskega umetnika Johanesa Ittna, v 

kateri je definiral harmonične in kontrastne barve ter barvne sestave s pomočjo dvanajst 

delnega barvnega kroga in barvne krogle. Prav tako je ameriški slikar Munsell v začetku 

dvajsetega stoletja razvil sistem barv. V Munsllovem sistemu so barve razvrščene v desetdelni 

barvni krog, kjer so nizane v enakih razmikih, nasproti ležeče barve pa lahko pomešamo v 

nepestro barvo.
79

 Podobno zasnovo opazimo tudi pri NCS (Natural Color System), ki je bil 

razvit s strani skandinavskega inštituta za barve. Slednji temelji na predpostavki, da človek 

zazna kot čiste barve šest osnovnih barv. To so rumena, rdeča, modra, zelena ter bela in 

črna.
80

 Barve v klasični in digitalni likovni umetnosti zasedajo pomembno vlogo, zato je 

ključno, da spoznamo in obvladamo različne barvne prostore, ki nam omogočajo boljše 
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razumevanje barv v računalniški grafiki ter tako ponujajo boljše možnosti za likovno 

izražanje. 

V nadaljevanju poglavja se bom osredotočila predvsem na barve v računalniški grafiki ter na 

barvne prostore ter možnosti njihove uporabe.  

6.1 Barvni modeli 

Barvni modeli so namenjeni natančnemu in objektivnemu opisovanju barv.
81

 Barvni model 

(color model), drugače imenovan tudi barvni prostor (color space), je sistem za numerično 

opisovanje barv, v katerem so definirani razponi barv. Barvni model je abstrakten 

matematični model, ki natančno in objektivno opiše barve številčno. V barvnem modelu je 

vsaka barva predstavljena kot kombinacija številčnih vrednosti, ki za opis posamezne barve 

večinoma uporablja tri parametre ali barvne komponente. Barve torej lahko predstavimo v 

tridimenzionalnem prostoru s pomočjo koordinatnega sistema. Najbolj razširjeni barvni 

modeli so RGB barvni model, ki se uporablja za fotoaparate, optične bralnike in 

prikazovalnike, CMYK, ki se uporablja za barvno tiskanje, YUV za TV oziroma video,
82

 

Pantone, ki se uporablja v grafiki, arhitekturi, gradbeništvu in industriji ter RYB, ki se 

uporablja za mešanje pigmenta v klasičnem slikarstvu in deluje na podoben način kot barvni 

model CMYK. Poleg naštetih poznamo še druge barvne modele kot so CMY, CIE in HSB 

oziroma HLS.  

V nadaljevanju bom na kratko predstavila in pojasnila nekaj najpomembnejših barvnih 

modelov, ki se uporabljajo predvsem pri računalniškem ustvarjanju.  

6.1.1 Barvni model RGB in aditivno barvno mešanje 

Barvni model RGB temelji na aditivnem barvnem mešanju, ki se nanaša na mešanje oziroma 

prištevanje barvnih svetlob, ki hkrati pritekajo na isto mesto mrežnice. Vsota različnih 

svetlobnih dražljajev ustvari barvni vtis. Aditivne primarne barve
83

 so oranžno-rdeča, zelena 

in vijolično-modra, označujemo jih s kratico RGB.
84

 Pri mešanju dvojic primarnih aditivnih 

barv nastanejo aditivne sekundarne barve. Če modri barvni svetlobi dodamo zeleno barvno 

svetlobo nastane cian modra, pri mešanju modre ter rdeče barvne svetlobe nastane magenta 
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 Barvni modeli, http://sl.wikipedia.org/wiki/Barvni_model (25. 8. 2013). 
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 Barvni prostor, http://en.wikipedia.org/wiki/Color_space (25. 8. 2013). 
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rdeča, najbolj zanimiv pa je rezultat mešanja rdeče in zelene svetlobe, saj dobimo rumeno 

svetlobo. Osnovna za aditivno mešanje barv je črna barva. Ko pa med seboj mešamo primarne 

aditivne barvne svetlobe, ki imajo različne valovne dolžine, v očesu nastane enoten barvni vtis 

bele barve.
85

 

Slika 22: Barvni model RGB: Aditivno barvno mešanje, osebni arhiv. 

Pri aditivnem mešanju se srečamo tudi s pojmom optično mešanje barvnih valenc, kjer so 

zakonitosti zlivanja barvnih valenc podobne kot pri aditivnem mešanju svetlobnih barv. O 

optičnem mešanju barvnih valenc lahko govorimo, ko svetlobni dražljaji prihajajo na očesno 

mrežnico v zelo kratkih časovnih obdobjih in se barve zlijejo v nov barvni vtis. Optično 

mešanje barvnih valenc nastane torej v očesu oziroma možganih kot posledica fizioloških 

učinkov. V praksi to lahko dokažemo tako, da na karton okroglega formata s pestrimi barvami 

naslikamo izbran motiv, center formata preluknjamo in ga pripnemo na elektromotor, ki se 

vrti okoli svoje osi. Hitreje kot se os vrti, bolj zamegljene postajajo oblike in barve, ob zelo 

veliki hitrosti pa se barve združijo in dajejo enotni vtis bele barve. Optično mešanje barvnih 

valenc lahko dosežemo tudi z različnimi lisami ali točkami, ki so druga ob drugi in jih 

opazujemo s tako velike razdalje, da podrobnosti ne moremo več jasno razločevati. Omenjeni 

način optičnega mešanja lahko opazujemo na slikah pointilistov, ki jih je potrebno opazovati 

od daleč.
86

 S podobnim načinom se srečamo pri rastrski grafiki, ki je sestavljena iz 

posameznih pikslov, ki jih vidimo, ko v izbranem programu sliko znatno povečamo oziroma 

približamo. Takrat lahko določamo barvne vrednosti posameznega kvadratka oziroma piksla. 

Ko pa sliko oddaljimo, se barvni vtisi spremenijo in oko ne zaznava več posameznih piksov, 

saj so zliti v enoten barvni vtis. 
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Barvni model RGB temelji na aditivnem barvnem modelu, pri katerem se seštevajo rdeča, 

modra in zelena barvna svetloba, ki reproducirajo širok spekter barv. Barve, prikazane na 

računalniškem monitorju, so navadno definirane v RGB barvnem prostoru, ki se širše 

uporablja tudi v drugih elektronskih sistemih, kot so televizija, video kamere, digitalni 

fotoaparati itd. Poimenovanje barvnega modela RGB izhaja iz kratic primarnih aditivnih barv 

v angleškem jeziku. V RGB barvnem prostoru so količinske vrednosti posamične barve 

opredeljene glede na osi (X, Y in Z) koordinatnega sistema. X os določa vrednost rdeče barve, 

Y os vrednost zelene barve, Z os pa vrednost modre barve. Vsaka od treh barv se lahko pojavi 

v 256 odtenkih, kar na tretjo potenco znaša kar 16,777.216 barv.
87

 V digitalni obliki lahko 

določeno 24-bitno barvo definiramo s številom med 0 in 255. S kombinacijo treh števil 

definiramo kombinacijo treh osnovnih barv. Vrednost 0 vseh treh barv pomeni črno svetlobo 

oziroma nič svetlobe, 255, 255, 255 pa so vrednosti bele (svetloba). Rdeče barve opišemo z 

vrednostmi 255, 0, 0, vrednosti zelene so 0, 255, 0, vrednosti modre 0, 0, 255, vrednosti 

rumene 255, 255, 0 in vijolične 255, 0, 255.
88

 Znani barvni prostori, ki temeljijo na RGB 

modelu, je sRGB, AdobeRGB in ProPhotoRGB. Ker vrednost RGB ne definira enakih 

barvnih vrednosti na različnih napravah, je potrebno barve dodatno upravljati.
89

 

6.1.2 Barvni model CMY in subtraktivno barvno mešanje 

Poleg prištevalnega poznamo tudi odštevalno oziroma subtraktivno barvno mešanje. To je 

mešanje barv s pomočjo prekrivanja barvnih filtrov in snovno mešanje barv. Predmeti, ki jih 

vidimo obarvane, absorbirajo oziroma odštejejo del svetlobe, ki pada nanje. Ko bela svetlobe 

pade na obarvan predmet ali površino, barvila odbijejo tisto barvno svetlobo, ki je očesu 

vidna, ostale valovne dolžine pa obarvana površina vsrka.  

Primarne barve pri subtraktivnem mešanju so aditivne sekundarne barve: ciano modra, 

magenta rdeča in rumena, ki jih označujejo s kratico CMY, ki predstavlja začetnice angleških 

imen za barve (cian, magenta, yellow). Računalniško prikazane CMY barve nastanejo kot 

mešanica RGB svetlobnih mešanj in so zato zelo živahne. Take barve v naravi težko srečamo. 

S prekrivanjem barvnih filtrov aditivnih sekundarnih barv CMY pri subtraktivnem mešanju 

nastane črna barva. Ko mešamo dvojice primarnih subtraktivnih barv, nastanejo sekundarne 

barve, ko mešamo prvostopenjski barvi rumeno in modro, dobimo drugostopenjsko zeleno 

barvo, ko mešamo rumeno in rdečo dobimo oranžno, vijolično barvo pa dobimo pri mešanju 
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rdeče in modre. Tretjestopenjske ali terciarne barve dobimo pri mešanici dveh sekundarnih 

barv. Še posebno zanimivi se mi zdijo tisti odtenki, ki nastanejo kot mešanica sekundarnih in 

primarnih barv. Opisani način subtraktivnega barvnega mešanja uporabljajo predvsem slikarji, 

ki slikajo s snovnimi barvami.
90

 Kljub temu se omenjen način barvnega mešanja v literaturi 

pogosto opisuje kot barvni prostor RYB (Red Yellow Blue), ki kot primarne barve uporablja 

rdečo, rumeno in modro barvo. Hkrati je barvni model CMY temelj barvnega modela CMYK.  

 

 

 

 

 

Slika 23: Barvna protora RGB – sl. 1 in CMYK - sl. 2. 

6.1.3 Barvni model CMKY 

Kratica CMYK predstavlja zelenomodro (Cyan), modrordečo (Magenta), rumeno (Yellow) in 

črno (Key) barvo. Črka K je uporabljena za črno barvo, ki je ključna za doseganje črnih 

kontrastov. Naštete barve določajo barvni prostor CMYK. Ko želimo ustvariti 

tridimenzionalni prikaz barvnega prostora, lahko določamo količino posamičnih barv glede na 

ustrezne osi v koordinatnem sistemu. Količina magenta barve je prikazana na osi X, vrednost 

cian barve na osi Y in vrednost rumene barve na osi Z. Z združevanjem treh pigmentov v 

tridimenzionalnem prostoru določimo vsaki barvi edinstven položaj, ki ga ponazorimo s 

kubusom. Barve CMYK se najpogosteje uporabljajo v procesu barvnega tiskanja, zato jih 

drugače imenujemo tudi obdelovalne barve. Ker v procesu tiska z mešanjem tiskarskih barv 

barve temnimo, se barvni model CMYK imenuje odštevalni barvni model. 

Barvni model CMYK je pri digitalnem likovnem ustvarjanju pomemben, če želimo izdelek 

natisniti. RGB barvni model prikaže dosti večji delež barv vidnega spektra CMYK, zato ima 

posledično večjo lestvico barv. Ob pretvorbi slike iz RGB v CMYK se izgubijo določeni 
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podatki modela RGB.
91

 V primeru, ko želimo zagotoviti, da se barve na zaslonu ujemajo z 

natisnjenimi barvami, je potrebno uporabljati barvni model CMYK in tako zagotoviti rezultat, 

ki nam je barvno všeč. 

6.1.4 Pantone 

Pantone je podjetje, ki je znano po svojem sistemu usklajevanja Pantone ter katalogu barv. 

Barvni vzorčnik Pantone je katalog barv, ki je osnovan na lastnostih mešanja barvil. Barvni 

vzorčnik Pantone vsebuje mnogo barvnih vzorcev, ki so sestavljeni iz šestnajstih osnovnih 

barv, iz katerih so zmešani vsi ostali barvni odtenki. Barve so označene s svojo šestmestno 

številko, kljub temu so v samem barvnem vzorčniku poimenovane drugače. Barvni vzorčnik 

uporabljamo na mnogih področjih: v grafiki, arhitekturi, gradbeništvu in industriji. Pantone 

sistem procesnih barv (Pantone Process Color System) ima paleto, ki obsega več kot tri tisoč 

barv, ki so ustvarjene s procesnimi barvami C, M, Y in K. Sistem se uspešno uporablja za 

natančno reprodukcijo fotografij.
92

 

6.1.5 Barvni model CIE 

Med barvnimi modeli zaseda pomembno mesto tudi barvni model CIE. Mednarodna komisija 

za razsvetljevanje (International Commission on Illumination) CIE je pri študiju barvnega 

zaznavanja v letu 1931 določila prve matematično definirane barvne prostore in tako ponudila 

bolj znanstvena poimenovanja barv, s katerimi so se najpogosteje ukvarjali slikarji.  

Na podlagi mnogih poskusov so določili tri funkcije, ki predstavljajo spektralno občutljivost 

človeškega očesa. Te tri funkcije so glede na matematične izračune spremenili v 

dvodimenzionalen graf, ki so ga poimenovali CIE XY ali CIEXY. Seveda so kmalu za tem z 

razvojem fiziologije vida spoznali, da diagram CIE XY ne ustreza dejanskemu obsegu 

človeškega vida, saj tudi robni del mrežnice sodeluje pri barvnem vidu. Sredi sedemdesetih let 

so izdali popravek v obliki diagrama CIE-Lu'v', v katerem so popravili krivulje pogleda na 

vidni kot 10 stopinj in tako ustvarili boljši približek barvnemu prostoru človeškega očesa. 

Poleg omenjenega so razvili tudi sistem CIELa'b', trirazsežni prikaz, ki temelji na modelu 

nasprotnih barv. Dandanes se v praksi barvni sistemi CIE uporabljajo za natančno določanje 
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http://www.egradiva.net/moduli/racunalnisko_oblikovanje/91_barvni_modeli/02_datoteka.html (27. 8. 2013). 
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barv, saj veliko bolje oponašajo način človeškega zaznavanja barv. 
93

 Kljub temu je CIELAB 

opredeljen kot enoten barvni prostor in ne kot model barvnega zaznavanja, kajti ne opisuje 

nekaterih parametrov, ki pomembno vplivajo na zaznavanje barve. Na zaznavanje barve 

namreč vplivajo tudi svetlost, okolje, simultani kontrast ter Stevensov pojav, ki se nanaša na 

naraščanje kontrasta z osvetljenostjo.
94

 

6.1.6 Barvni model HSV in HSL 

V RGB barvnem modelu lahko določimo mnogo prikazovanih barv, žal pa omenjeni način 

omogoča skromne možnosti pri naboru barv. Večina ljudi namreč zelo težko ugotovi, katere 

vrednosti RGB je potrebno uporabiti pri ustvarjanju roza ali rjave barve.
95

 V računalniški 

grafiki poznamo mnoge barvne modele, ki poskušajo to omejitev preseči. To so barvni modeli 

CIE, HSV, HSB HSL in HSI.
96

 V barvnem modelu RGB sta najbolj pogosto uporabljana 

barvna modela HLS in HSV, ki uporabljata cilindrično-koordinatne predstavitve točk. Na ta 

način barvni modeli preurejajo kartezično geometrijsko reprezentacijo (kubus) RGB prostora 

v poizkusu, da bi ponudili bolj intuitiven in vizualno ustreznejši način pridobivanja želene 

barve. Modela so razvili po letu 1970 za računalniške grafične aplikacije, danes pa se HLS in 

HSV modela uporabljata v programih za urejanje slik ter pri naboru barv (color picker) in sta 

za razliko od ostalih barvnih modelov uporabniško naravnana.  

 

 

 

 

 

 

Slika 24:  Barvni iskalnik programa Adobe Photoshop, osebni arhiv. 
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 Barvni model CIE, 

http://www.egradiva.net/moduli/racunalnisko_oblikovanje/91_barvni_modeli/05_datoteka.html (26. 8. 2013). 
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 Hue Lightness Saturation Model, http://www.vbaccelerator.com/codelib/gfx/clrman1.htm (27. 8. 2013). 
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 Kratica HSL angleško pomeni Hue (barvni odtenek), Saturation (barvna nasičenost) in Lightness (barvna 
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Barvni iskalnik programa Adobe Photoshop podpira barvne prostore HSB, RGB, Lab in 

CMYK. Do njega dostopamo z orodjem Eye dropper (kapljalnik). 

Kratica HSV je sestavljena iz barvnega odtenka (Hue), s katerim spreminjamo barvni ton, 

barvne nasičenosti (Saturation), s katero določamo jakost barve in svetlost (Value), s katero 

nadziramo osvetljenost slike. Podobno je sestavljena kratica za barvni model HSB, kjer 

namesto črke V uporabljamo črko B za svetlost (Brightess). Barvni model HLS se nanaša na 

odtenek, lahkotnost in nasičenost barve (Hue Lightness Saturation) in morda omogoča bolj 

nazorni prikaz. Omenjeni barvni modeli so uporabni pri programskih orodjih za izbiranje 

barv. Najpreprostejši izbiralnik barve ponuja tri drsnike za vsak atribut. Najpogosteje pa 

prikazujejo dvodimenzionalen prerez modela, kjer z drsniki nadziramo, kateri prerez je 

prikazan.
97

 Kljub temu imajo modeli HSL in HVS pomanjkljivost, saj prezrejo mnogo 

kompleksnosti barvnega videza. Različni RGB zasloni uporabljajo različne primarne barve in 

imajo zato različne barvne lestvice (gamut). Ker modeli HVS in HSL za prikaz barve 

potrebujejo referenco v RGB prostoru, niso absolutni barvni prostori. Če želimo barvo 

natančno določiti, je nujno, da poznamo vrednosti HSL ali HSV vrednosti ter tudi 

karakteristike RGB prostora, na katerem temeljijo.
98

 

 

 

 

 

Slika 25:  Barvni prostor HVS in HLS 

6.2 Barvne dimenzije 

Za lažje razumevanje barv v računalniškem prostoru je pomembno, da poznamo barvne 

dimenzije. V prostorskem prikazu so barve določene glede na tri ravni, vsaka raven pa 

predstavlja barvno dimenzijo. Vsako barvo določajo tri dimenzije: barvnost, nasičenosti in 

svetlost, ki jih v računalniškem okolju določamo preko vmesnika na navidez preprost in 

uporabniku prijazen način, čeprav se pri določanju posameznih vrednosti v ozadju 

računalnika odvija zapleten računski proces.  
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Barvnost se v računalniški grafiki nanaša na barvni ton (Hue - H) in je značilnost, po kateri 

se čiste barve med seboj razlikujejo. Sistem razporeditve barv vidimo na primeru Ittnovega 

barvnega kroga, ki ima izhodišče v subtraktivnem barvnem mešanju. 

Slika 26: Barvne dimenzije: barvnost, osebni arhiv. 

 

Druga barvna dimenzija je barvna svetlost (Brightness - B ali Lightness - L), ki določa 

svetlostno stopnjo. Barve imajo lahko isti barvni odtenek in različno barvno svetlost. 

Svetlostne stopnje posameznih barv lahko spreminjamo tako, da dodajamo svetlejše ali 

temnejše barve. Svetlost je kvaliteta, po kateri barve ločujemo po oddaljenosti od bele in 

črne.
99

 Glede na svetlostno stopnjo lahko ločujemo tudi barve pri svoji najvišji nasičenosti 

tako, da jih pretvorimo v monokromni prikaz, preko katerega ugotovimo, da je rumena 

najsvetlejša, vijolična pa najtemnejša barva. To imenujemo absolutna barvna svetlost. 

Relativna barvna vrednost je prikazuje spodnji primer. 

Slika 27: Barvne dimenzije: svetlost, osebni arhiv. 

 

Tretja barvna dimenzija je nasičenost barve (Saturation - S). J. Selan barvno nasičenost 

opisuje kot razločnost pisane barve oziroma oddaljenost pisane barve od sive, medtem ko je 

nasičenost v sivi enaka nič.
100

 Dve modri barvi sta lahko enake svetlosti in enakega odtenka, 
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Barvne dimenzije, predavanja Jurija Selana, 
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(1. 9. 2013). 
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 Barvne dimenzije, predavanja Jurija Selana, 
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vendar pa se razlikujeta glede na stopnjo nasičenosti. Ena od njiju je lahko močno modra, 

druga pa šibko modra.
101

 

Barvna nasičenost je odvisna od kombinacije jakosti svetlobe in od njene porazdeljenosti po 

spektru različnih valovnih dolžin. Najčistejšo in tudi najbolj nasičeno barvo dosežemo z 

uporabo svetlobnega žarka visoke intenzivnosti ene valovne dolžine. Če zmanjšamo 

intenzivnost žarka, zmanjšamo tudi intenzivnost nasičenja. Najvišjo nasičenost imajo tudi 

barve v barvnem krogu. Če želimo barvo določene intenzivnosti desaturirati na subtraktiven 

način, to lahko dosežemo z dodajanjem bele, črne in sive barve ali pa z dodajanjem 

komplementarne barve.
102

 

Po podatkih iz leta 2004 za barvno nasičenost v strokovni literaturi zasledimo poimenovanja 

kot so barvna čistost (Purity), barvna moč (Intensity), kroma (Chroma) ter barvna polnost 

(Colorfulness).
103

 Bolj jasno razčlenjuje omenjene pojme M. D. Fairchild v knjigi Color 

Appearance Models: CIECAM02 and Beyond, v ponatisu leta 2007. Pojasnjuje, da so v 

kolorimetriji in barvni teoriji barvna polnost (Color fulness), kroma (Chroma) in nasičenost 

(Saturation) povezani, vendar različni pojmi, ki se nanašajo na zaznano intenzivnost določene 

barve. Barvna polnost (Color fulness) se opredeljuje glede na stopnjo razlike med barvo in 

sivino. Kroma pomeni barvno polnost glede na svetlost druge barve, ki se zdi bela pod 

podobnimi pogoji gledanja. Nasičenost pa je barvna polnost določene barve glede na njeno 

lastno svetlost.
104

 

Slika 28. Barvne dimenzije: nasičenost, osebni arhiv. 
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6.3 Zakaj je upravljanje z barvami pomembno? 

Pri digitalnih medijih se pogosto srečamo s problemom napačnega zaznavanja barv, saj so 

splošni oziroma privzeti profili navadno slabo prilagojeni. V procesu ustvarjanja, kjer 

sodeluje več digitalnih naprav, se neustreznost barvne kalibracije oziroma barvnega umerjanja 

pokaže, ko si naloženo fotografijo ogledujemo na zaslonu ali pa šele pri tisku, kjer lahko 

opazimo velika barvna odstopanja. Barve je na vsakem mediju potrebno s kalibriranjem 

določiti, če želimo zagotoviti natančen prikaz barv. Če pri ustvarjanju uporabljamo digitalni 

fotoaparat ga je, za natančen zajem barv, potrebno umeriti. Umerjanje fotoaparata poteka v 

nadzorni plošči barve, in sicer s pretvorbo datoteke v TIFF format. Nastali profil je veljaven le 

pod svetlobnimi pogoji, pod katerimi je bila zajeta izvirna slika, zato je potrebno aparat 

profilirati večkrat glede na ustrezne svetlobne pogoje. Pomembno je, da kalibriramo tudi 

računalniški zaslon, saj le to zagotovi natančen prikaz barv. Umerjanje zaslona je nujno, če 

računalnik uporabljamo pri likovnem izražanju, vendar je to opravilo enostavno. Za 

kalibracijo ekrana se uporabljajo kolorimetrične naprave, ki natančno izmerijo različne barve, 

ki jih zaslon prikazuje, barvne odklone je nato potrebno še ustrezno prilagoditi. Postopek je 

potrebno ponavljati, saj se zasloni s časom starajo ter spreminjajo svetlost osvetlitve, ki vpliva 

na prikaz barve. Če želimo, da bodo barve z zaslona natančne tudi pri tisku, je potrebno 

umeriti tudi tiskalnik. To se navadno izvede z ustreznimi ICC profili,
105

 ki jih lahko ustvarimo 

sami ali jih pridobimo s strani ponudnikov.
106
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7 PEDAGOŠKI DEL 

 

7.1 Vključevanje digitalnih medijev v likovni pouk 

Tacolova meni, da naj bo celotni vzgojno-izobraževalni koncept naravnan problemsko in naj 

bo odprt za nove vsebinske in didaktične kvalitete ter v ospredju vidi tudi ustvarjalnost 

učitelja, ki za doseganje ciljev išče nove poti in tehnične inovacije, ki obsegajo tudi 

elektronske medije.
107

 Iz tega lahko razberemo, da je za način posredovanja znanja odgovoren 

tudi učitelj, ki naj bi z inovativnimi pristopi podajanja učne snovi učence motiviral in 

vzpodbujal. 

Danes je splošno znano, da likovno-vizualno dojemanje velja za eno izmed bolj razumljivih 

metod pomnjenja in prikazovanja informacij, saj le-te človek z opazovanjem slikovnega 

prikaza lažje analizira in hitreje razume. S pomočjo slik torej lažje predstavimo oziroma 

opišemo informacijo in hitreje dojamemo njeno bistvo ter sporočilnost. 

S tega stališča je pomembno, da tudi učitelji vseh predmetov vsebine prikažejo na slikovit 

način, kakršnega omogočajo digitalni mediji. Včasih so slikovno gradivo učitelji fotokopirali 

ali natisnjene prosojnice prikazovali preko grafoskopa, medtem ko smo si fotografije 

ogledovali preko diapozitivov. Danes to navadno poteka s pomočjo digitalne tehnologije.  

Današnji osnovnošolci odraščajo z internetom, računalniki in ostalimi digitalnimi 

tehnologijami ter imajo prost dostop do določenih vsebin. Tako zgodaj razvijajo veščine 

obvladovanja tehnologij. 

7.2 Prednosti in pomanjkljivosti vključevanja digitalnih medijev v likovni 

pouk 

Z računalniki je danes opremljena že večina slovenskih osnovnih šol. V šolah, kjer so 

računalniške učilnice ustrezno opremljene, imajo učenci možnost, da pri različnih predmetih 

uresničujejo določene vsebine tudi s pomočjo računalnika. Pri vključitvi računalnika v 

vzgojno-izobraževalno delo je pomembno izkoristiti njegove velike zmožnosti. Pouk je 
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potrebno narediti čimbolj učinkovit, učni proces pa mora biti organiziran tako, da pri 

komuniciranju z računalnikom ne pride do odtujevanja učencev.
108

  

Navkljub temu digitalne tehnologije omogočajo tudi večjo individualizacijo pouka in izvedbo 

sodelovalnega učenja, kar povečuje kooperativnost.
109

  

Uporaba digitalnih medijev za reševanje likovnih nalog ugodno vpliva na razvoj likovne in 

splošne ustvarjalnosti. Raziskave so pokazale, da tako učenci kot učitelji radi uporabljajo 

računalnik ter da je njegova uporaba koristna, saj motivira učence k boljšemu sodelovanju ter 

povečuje zanimanje za učno snov pri vseh predmetih.
110

  

Raziskave, ki jih je opravil Freedman s sodelavci, potrjujejo, da učenci ocenjujejo delo z 

računalnikom kot prednost, saj jim omogoča spreminjanje zamisli in popravljanje napak. 

Učenci zaradi seracije (zaporedna ureditev z možnostjo vračanja, spreminjanja in 

shranjevanja) pri delu z računalnikom eksperimentirajo bolj kot z drugimi konvencionalnimi 

orodji. Raziskovalci so ugotovili, da učenci pri likovnem ustvarjanju z računalniki uporabijo 

spodrsljaje oziroma nesreče, ki jih lahko povzroči slučajen gib z miško ali v sam program 

naključno vnesejo spremembe, ki povzročijo nastanek podob, ki jih učenec ni imel namena 

narisati oziroma naslikati. Včasih se učencem naključne podobe zdijo bolj zanimive od 

njihove prvotne ideje in jih zadržijo. Na podlagi teh ugotovitev Freedman sklepa, da je proces 

ustvarjanja računalniške grafike bolj inovativen in eksperimentalen kot pri likovnem izražanju 

s pomočjo tradicionalnih likovnih tehnik. Glede na izjave nekaterih učencev je med 

raziskovalci prevladalo mnenje, da učenci lažje razvijajo estetski čut ob podobah, ki nastajajo 

na ekranu ter na tak način bolje dojemajo spremembe in se lažje odločajo, katere so bolj 

ustrezne.
111

  

7.3 Tablični računalniki 

V Kanadi so digitalni mediji učencem dostopni že v prvem in drugem razredu osnovne šole v 

obliki tabličnih računalnikov. Osnovnošolska učiteljica K. Cassidy trdi, da tako učenci šole ne 

doživljajo kot drugega sveta, ki ni v stiku s tistim, ki ga ob digitalnih tehnologijah doživljajo 

sicer v izvenšolskih območjih. V kanadskem mestu Moose Jaw imajo tako učenci že v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju svoj internetni blog, kjer razstavljajo svoja likovna dela tudi 
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v obliki fotografij, video ali zvočnih posnetkov, ki jih z vsakim letom nadgrajujejo. Cassidy-

jeva dodaja, da to učencem omogoča refleksijo, saj lahko učenci do preglednih vsebin hitro 

dostopajo in na ta način spremljajo svoj napredek, kar jih dodatno motivira. Prav tako učenci 

uporabljajo socialna omrežja, kot je Twitter, kjer se povežejo tudi z učenci in učitelji tujih šol, 

z njimi delijo informacije ter se tudi čustveno povežejo z njimi. Tako se učijo empatije in 

povezanosti, ki naj bi jih spremljala tudi v odrasli dobi.
112

 Tablični računalnik je digitalni 

medij, ki je preprost za uporabo in je primeren za različne starostne skupine. Danes učenci v 

torbah prenašajo sorazmerno težke zvezke, knjige in učbenike, ki bi jih lahko nadomestili z 

digitalnimi zapisi, naloženimi na lahko prenosljiv in interaktiven tablični računalnik. 

7.4 Primerni programi za likovno izražanje v osnovnih šolah  

Za otroka so najprimernejši tisti programi, s katerimi lahko samostojno likovno ustvarja. 

Mlajši kot so otroci, enostavnejši morajo biti programi. Da bi otrok lahko program ustvarjalno 

uporabil, mora predhodno usvojiti pomen posameznih ikon in zavestno izbirati orodja ter 

vedeti, za kaj bo posamezna orodja uporabil.
113

 

V šolah se za delo uporabljajo različni programski paketi, vendar mora biti vsak program pred 

vključitvijo v izobraževalni proces preizkušen in potrjen preko strokovnega, didaktično-

metodičnega in eksperimentalnega preverjanja, ki lahko poteka tudi na manjšem vzorcu.
114

 

Duh pravi, da je med množico različnih programov potrebno izbrati tiste, ki bodo pripomogli 

h kvaliteti likovnega ustvarjalnega dela v šolah in vrtcih. Meni tudi, da je osnovno izhodišče 

pri izbiri v tem, da so programi pregledni, da omogočajo kvalitetno delo, zadostno količino 

eksperimentiranja in da dajejo dobre likovne rezultate. Kot primerne Duh označuje tiste 

interaktivne programe, katerih značilnosti učenec hitro usvoji. Ko učenec program obvlada, 

lahko maksimalno izkoristi posamezna programska orodja. Enostavnejši programi naj bi 

učence pritegnili, ker jim relativno hitro omogočajo kvaliteten likovni izraz.  

Čeprav je računalniških programov za likovno ustvarjanje veliko in so si med seboj vmesniki 

zelo podobni so orodja, ki jih ponujajo posamezni programi, različna. Na svetovnem spletu je 

prosto dostopnih nekaj programov kot so Art Rage, Artweaver, Pixia, Tuxipant in Gimp.
115
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Za likovno ustvarjalno delo so pri nas priljubljeni tudi programi kot so Micrografx-Picture 

Publisher (Slikarska založba), Fractal Design Painter (Fraktalni slikar), Adobe Photoshop 

(Adobova fotografska delavnica), Corel Photo-Painter in Corel Xara.
116

  

Najpogosteje se v naših šolah za likovno ustvarjalno delo uporabljata preverjena programa 

Paintbrush (čopič) in Slikar, vse pogosteje pa zasledimo tudi Corelove programe za risanje in 

slikanje, ki imajo podobne vmesnike kot Adobe Photoshop. Vse bolj se uveljavlja tudi 

program PC Paintbrush, ki ga drugače imenujemo Paintbrush plus. Slednji se je v praksi 

izkazal kot ustrezen. Mnogi učenci so mnenja, da je ustvarjanje z orodji, ki jih program PC 

Paintbrush ponuja, dokaj enostavno in zanimivo. V nadaljevanju Duh navaja še nekatere 

programe, ki se ocenjujejo kot toliko primerni, da jih velja v praksi preizkusiti. Med drugimi 

navaja Microsoftov program Fine Artist (Umetnik), ki je zelo primeren za likovno igro in 

ustvarjalno delo predšolskih otrok in osnovnošolcev v nižjih in tudi v višjih razredih, kljub 

temu da inačice v slovenskem jeziku še ni. Praksa in pridobljene izkušnje pa bodo pokazale, 

ali se bodo programi uveljavili ali jih bomo opustili. 
117

 

Še pred leti so nekateri avtorji kot so Rodek in Bežen opozarjali, da ni ustreznih programov, 

ki bi bili didaktično obdelani. Osebno se strinjam z Duhom, ki veselo ugotavlja, da je danes 

tržišče preplavljeno z izobraževalnimi didaktično urejenimi računalniškimi programi. Duh 

problem vidi v jeziku, saj tovrstni programi niso dostopni v materinščini.
118

 Kljub temu imajo 

omenjeni programi podobne vmesnike, ki so urejeni tako, da uporabnik med orodji izbira s 

klikom na sličico oziroma ikono, ki predstavlja določeno orodje. Orodja torej v začetni fazi pa 

tudi v nadaljevanju prepoznavamo na podlagi pomena sličic in ne s pomočjo branja, čeprav je 

tudi jezik pomemben za obvladovanje programa. Glede na to da je eno temeljnih načel 

Evropske unije ohranjanje večjezičnosti, je uporaba angleških programov morda povsem 

utemeljena. 

7.5 Vključevanje tradicionalnih in digitalnih medijev v likovni pouk 

Nekateri še vedno menijo, da so likovni izdelki, ki nastajajo z uporabo digitalnih tehnologij, 

manj kvalitetni, saj so natisnjeni s tiskalnikom,
119

 čeprav so danes na tržišču dostopni 

mnogovrstni tiskalniki, ki omogočajo dolgotrajno obstojnost in visoko kvaliteto tiskovin tudi 
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v izrednih vremenskih pogojih. Omenimo še, da so danes razvili napravo, ki natisne tudi 

ustrezen človeški organ iz izvornih celic, pridobljenih iz pacientove maščobe in kostnega 

mozga.
120

 

7.6 Razlike v metodi dela s klasičnimi barvami in barvami v programskem 

prostoru 

Glavan in Lampetova poudarjata klasično metodo, s katero učenec doživlja barvo na poseben 

način tako, da opazuje, kaj se dogaja, medtem ko se z barvami igra, jih sam meša in z njimi 

packa.
121

 Delo v računalniškem barvnem prostoru poteka na drugačen način, saj barve med 

drugim nimajo snovnih in taktilnih lastnosti, niso mokre, mrzle, goste, lepljive, so brez vonja 

itd.  

Proces mešanja snovnih barv se pravzaprav bistveno razlikuje od dela v digitalnem barvnem 

prostoru, kjer delo poteka na nasproten, čist, natančen, statičen in s telesno držo prisiljen 

način. Menim, da so klasični načini dela z barvami težko nadomestljivi, ker omogočajo 

sproščeno ustvarjanje, ki je lahko tudi dinamično in vsebuje taktilno zaznavanje.  

Obstajajo pa rešitve, ki združujejo tradicionalno slikarsko obravnavo snovnih barv in 

obravnavo barv v digitalnem prostoru. Tak način bom prikazala v nadaljevanju pri 

predstavitvi koncepta lastnega dela s tradigitalnimi mediji, kar je primerno tudi za učence 

osnovnih šol.  

Učenci ugotavljajo prednosti in slabosti uporabe računalniška kot orodja pri likovnem 

izražanju in menijo, da se pri delu z računalnikom ne umažejo, ni jim treba pospravljati barvic 

in ostalih pripomočkov ter da lahko slike s pomočjo računalnika poljubno popravljajo, 

enostavno brišejo in tako dela nadgrajujejo.
122

 

Čeprav delo v računalniškem prostoru ne obsega čutnega zaznavanja lastnosti barv, ponuja 

široko izbiro palet in barvnih odtenkov, ki jih lahko uporabnik sam izbira, določa in shranjuje 

ter jih tudi med seboj kombinira in primerja. 
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Moje mnenje je, da digitalna dela ne bi smeli obravnavati kot manjvredna, saj je ideja prav 

tako pomembna kot dobra izvedba; vsako orodje ali pripomoček ima svoje karakteristike 

oziroma zahteve, ki jih moramo izpolniti, da ga obvladamo in da lahko izpolnjujemo lastne 

zamisli. Tradicionalne in digitalne medije bi učenci morali obravnavati v enaki meri, jih 

kombinirati in združevati. 

8 UČNA PRIPRAVA ZA OSNOVNO ŠOLO 

Pripravnica: Sanja Tošić 

Razred: 5. razred 

Likovno področje: slikanje 

Likovna naloga: slikanje motiva po domišljiji s čistimi in hladnimi ter toplimi barvami 

Likovna tehnika: slikanje z računalnikom 

Likovni motiv: čudna bitja iz vesolja 

Učne metode: demonstracija, razlaga, pogovor, opazovanje 

Učne oblike: frontalna, dvojice 

Materiali in orodja: računalniški program Slikar 

Učna sredstva in pripomočki: kapalka, tuš, steklena čaša z vodo, plastični kozarci, digitalni 

fotoaparat, računalnik - pregledovalnik slik, LCD projektor, šolski tiskalnik 

Kaplje tuša, http://www.youtube.com/watch?v=k_okcNVZqqI 

Animirani film, http://www.youtube.com/watch?v=-ICZRhuF0PE 

Število ur: 3 

Tip učne ure: kombinirana 

UČNI CILJI 

Učenci : 

- ponovijo pojem čista barva  

- ločijo pojma mešana barva in nemešana barva 

- mešajo primarne barve in s tem dobijo sekundarne barve 

- izkustveno mešajo nove barvne odtenke 

- razvijajo občutek za mešanje snovnih barv 

http://www.youtube.com/watch?v=k_okcNVZqqI
http://www.youtube.com/watch?v=-ICZRhuF0PE
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- razvijajo občutek za odnose med različnimi barvami  

-posnamejo digitalno fotografijo z različnimi barvami 

- spoznajo fotografijo kot sredstvo vizualne dokumentacije 

- spoznajo pojma topla barva in hladna barva 

- razvijajo občutek za mešanje barv v računalniškem okolju 

UVODNI DEL 

a) Uvodna motivacija 

- S pomočjo računalnika in LCD projektorja si z učenci ogledamo kratek video posnetek, v 

katerem se v tekočini gibajo in mešajo barve. 

- Učence vprašam, kaj se dogaja z barvami na video posnetku. Učenci ugotovijo, da se 

barve gibajo in da se med gibanjem lahko med seboj mešajo. 

- Učence vprašam, ali lahko naštejejo barve, ki so jih videli na video posnetku. 

- Učenci naštevajo barve z video posnetka. Ugotovijo, da so posamezni odtenki barv svetli 

ali pa temni. 

- Učence vprašam, ali so kdaj opazovali mavrico. Kakšne barve je mavrica? Povedo, da ima 

mavrica množico različnih barv. 

- Učence vprašam, če lahko barve s prostim očesom vidijo v temi. Učenci ugotovijo, da je 

za to, da vidimo barve, potrebna svetloba. 

- Učenci naštejejo še druge primere iz narave in okolja, kjer se srečujejo z mešanimi 

barvami. Iščejo in navajajo primere. Ob njihovih idejah nastaja projekcija slik s pomočjo 

računalnika. Ugotovimo, da je v naravi in v okolju veliko več barvnih odtenkov, kot jih 

lahko poimenujemo. 

- Z učenci si ogledamo projekcije slik, nato učence prosim, da barve primerjajo s telesi, ki 

nam dajejo toploto, in s snovmi, ki nam vzbujajo občutek hladu.  

- Učenci barve povežejo s pojavi v naravi in ugotovijo, da tople barve (rdeča, rumena in 

oranžna) pripadajo ognju in soncu ter da so razigrane, pozitivne in hitreje opazne kot 

hladne barve (modra, zelena, vijolična), ki pripadajo nebu, vodi in ledu ter so pomirjajoče, 

resne in temačne. 
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OSREDNJI DEL 

a) Posredovanje likovnih pojmov 

- Učencem povem, da mnogi slikarji, fotografi in ostali ustvarjalci pri izražanju uporabljajo 

različne barve. Učencem s pomočjo računalnika in LDC projektorja predstavim avtorska dela 

ter dela Wassilya Kandinskega: Jesen na Bavarskem, Kompozicija IV in Kompozicija VIII. 

Učenci ugotavljajo, kje je uporabljenih več barv, kot jih znamo poimenovati. Povem, da te 

barve imenujemo mešane barve. 

- Na kakšen način nastanejo mešane barve? Pred učence postavim tri čaše z vodo in v vsako 

kanem nekaj kapljic rdečega, modrega ter rumenega tuša. Ko se voda obarva, učence 

vprašam, katere barve so to. Učenci pravilno ugotovijo, da so to primarne barve, ki jih 

drugače imenujemo tudi nemešane barve.  

- Učence vprašam, katere izmed primarnih barv so tople in katere hladne. Učenci odgovorijo, 

da so tople barve rdeča in rumena, modra pa je hladna. Nato pred učence postavim stekleno 

čašo s čisto vodo in jih vprašam, kaj se zgodi, če med seboj zmešamo dve topli primarni 

barvi. V čašo s kapalko hkrati vbrizgam izbrani primarni barvi in tako ponazorim nastanek 

sekundarne oranžne barve. Učenci opazujejo barvne prelive, ki nastajajo, ko se barvi med 

gibanjem mešata. 

- Z učenci si ogledamo barvni krog in urejenost barv v njem. Skupaj ugotovimo, da so barve v 

barvnem krogu smiselno urejene in povezane ter obnovimo pojma čista, nemešana in mešana 

barva. Na barvnem krogu si z učenci ogledamo, kje se nahajajo tople in hladne barve, 

ugotovimo, da stojijo nasproti. 

- Učence razdelim v dvojice in jih prosim, da na mizo pripravijo belo podlago ter tuše treh 

primarnih barv. Vsak par učencev dobi stekleno čašo, ki jo napolnijo z vodo ter nekaj 

prozornih plastičnih kozarcev, v katerih učenci mešajo barve. Učence opozorim, da lahko v 

primeru, ko so pigmenti pretemni pri mešanju uporabijo tudi tuš bele barve.  

- Z vnašanjem barv v vodo učenci eksperimentirajo in opazujejo nove barvne prelive. Učence 

opozorim, da lahko pri vnašanju barv uporabljajo kapalko in da lahko hkrati zlivajo mešane in 

nemešane barve. Postopek vsakega para učencev fotodokumentiramo.  

- Fotografije, prenesene na računalnik si skupaj ogledamo preko LDC projektorja in jih 

analiziramo. Učenci ugotovijo, da pri mešanju rumene in cian modre barve nastanejo zeleni 
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odtenki, z mešanjem rumene in magenta rdeče barve različni oranžni barvni odtenki, pri 

mešanju magenta rdeče in cian modre pa nastanejo različni vijolični odtenki. Ponovimo, da so 

to sekundarne ali mešane barve, ki nastanejo pri mešanju primarnih barv. Učenci ugotovijo, 

da ko med seboj mešajo primarne in sekundarne barve, nastanejo mnogi novi odtenki. Učenci 

ugotovijo, da prevladujoča količina določenega toplega oziroma hladnega barvnega pigmenta 

vpliva na nastanek toplejših oziroma hladnejših barvnih odtenkov. Pri eksperimentiranju 

učenci ugotovijo, da pri mešanju vseh primarnih in sekundarnih barv nastanejo terciarne 

barve, ki so v različnih sivkastorjavkastih odtenkih. 

- Z učenci se preselimo v računalniško učilnico. Vsak učenec sede za svoj računalnik. Učence 

prosim, da zaženejo program Slikar. Preko LCD projektorja obnovimo osnovne ukaze v 

programu Slikar. 

b) Posredovanje likovne naloge 

- Učencem preko projektorja demonstriram likovno tehniko. S pomočjo projektorja praktično 

prikažem mešanje barv v programu Slikar, predpripravo barvne palete in možnost sprotnega 

shranjevanja novih barvnih odtenkov v izbrano barvno paleto; nato skupaj obnovimo uporabo 

posameznih orodij. 

- Z učenci pogledamo kratek animirani film z naslovom Dvignjen (Lifted). Za tem se z učenci 

pogovorimo o tem, kako so razumeli sporočilo animiranega filma. V pogovoru učence 

usmerim k razmišljanju o nenavadnem načinu upodobitve in uprizoritve. 

- Učence prosim, da sami predlagajo likovni motiv in jih tako vzpodbudim k razmišljanju. Po 

izluščenem sporočilu zgodbe določim likovni motiv: čudna bitja iz vesolja. 

- Učence spomnim, da bomo likovni motiv upodobili s toplimi in hladnimi barvami ter 

opozorim, naj pri tem uporabljajo nemešane in mešane barve ter jih vzpodbudim, naj bodo pri 

svojem delu izvirni ter ustvarjalni. 

b) Likovno izražanje učencev 

 - Učenci po podani likovni nalogi pričnejo s samostojnim slikanjem v programu Slikar. 

- Učencem, ki potrebujejo pomoč pri uporabi računalnika ali računalniškega programa  Slikar, 

individualno svetujem.  
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 ZAKLJUČNI DEL 

Nastale likovne izdelke učenci poimenujejo in shranijo v posebno mapo na določeni lokaciji 

računalniškega diska. S pomočjo šolskega tiskalnika izdelke natisnemo, nato se učenci 

podpišejo na hrbtno stran izdelka. 

Učenci zaupajo svoje vtise pri upodabljanju motiva in vtise pri delu z računalnikom. 

Z učenci oblikujemo kriterije, po katerih lahko ovrednotimo izdelke učencev. Vrednotimo 

glede na uporabo čistih in mešanih barv, uporabo hladnih in toplih barv, množičnost 

uporabljenih barvnih odtenkov, izvirnost upodobljenega motiva, doslednost pri slikanju, 

izbrana orodja ter pravilno uporabo posameznega orodja. V zadnjem koraku z učenci izdelke 

razstavimo in jih skupaj vrednotimo. 

Slikovno gradivo: 

Slika 29: Slikovno gradivo: Wassily Kandinsky, sl. 1: Jesen V Bavariji, sl. 2: Kompozicija 

IV, Sl. 3: Kompozicija VII. 

 

 

 

 

Slika 30: Slika 31: Barvni krog po Ittnu, 1961. 

 

 

 

 

 

 

Slika 32: Slikovno gradivo: Avtorsko delo, Silky Smooth, sl. 1 – 3: Brez naslovov. 
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9 PRIKAZ USTVARJALNEGA PROCESA S POMOČJO 

TRADIGITALNIH MEDIJEV: GRAFIČNI NAČIN 

GENERIRANJA DIGITALNIH PODOB 

 

V prvem dejanju sem pripravila studijsko-laboratorijsko okolje, v katerem sem s pomočjo 

digitalnega fotoaparata in z njim povezane studijske opreme zajemala barve, ki sem jih 

vnašala v tekočino in tako ponazorila lahkotno gibanje ter s tem oblikovala likovno delo. Pri 

tem sem izbirala pestre ter kontrastne barve. Z uporabo tehničnih pripomočkov sem si 

pomagala pri umetniškem ustvarjanju. Datoteke sem uvozila v računalnik in med njimi izbrala 

dve, ki sta nastali v kratkem časovnem razmiku. Čas nastajanja likovnega dela je sprva 

sorazmerno kratek, saj fotoaparat podobe zajame hipno, vendar izvorne fotografije 

prelivajočih se barv niso končni rezultat. Pri svojem delu uporabljam klasično tehniko 

mešanja barv na inovativen način. V nadaljevanju bom opisala faze v ustvarjalnem procesu, ki 

so si med seboj različne. 

V prvem koraku sem proučevala tehniko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 33: Sanja Tošić, digitalna fotografija,  2011,  osebni arihiv 

Na sliki vidimo barve, ki se navidez svobodno gibajo v tekočini. S tehničnega vidika jih ni 

mogoče povsem nadzirano kontrolirati in manipulirati. Potrebno je prvotno premisliti in 

preizkusiti, kako se izbrane barve obnašajo v vodi glede na njihovo naravo, vselej pa je 

prisotna eksperimentalna nota, saj rezultata ni mogoče povsem natančno predvideti.  
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Slika 34: Sanja Tošić, digitalna fotografija,  2011,  osebni arihiv 

Ker imajo barve različno naravo, agregatno stanje, gostoto in posledično težo, topnost ter 

količino pigmenta, je potrebno preizkusiti, kako se posamične barve obnašajo samostojno ter 

tudi v odnosu z drugimi barvami. Preizkusiti je potrebno tudi, ali se med seboj mešajo. Ker je 

predvsem gibanje tekočine faktor, ki vpliva na gibanje barve, sem preizkušala tudi načine, 

kako z gibanjem vode doseči določen učinek gibanja barve. Ugotovila sem, da svobodno in 

lahkotno gibanje barv ustvarja naravno dovršene forme. V drugem koraku sem s pomočjo 

vtičnika Camera Raw izvorni fotografiji spremenila svetlostne ter barvne vrednosti. Sprva 

sem povečala svetlost (brightness) in jasnost (clarity) ter uredila tonske krivulje (tone curve), 

nato pa sem pričela z urejanjem barv. Posameznim barvnim vrednostim sem spremenila 

barvnost (hue), nasičenost (saturation) ter svetilnost (luminance) tako, da so mi barve bile 

všeč.Izbrala sem kontrastne ter pestre barve, ki so si svetlostno komplementarne in tako dajejo 

sliki globino. V tretjem koraku sem fotografije prenesla v Adobe Photoshop, kjer sem 

raziskovala odnose med oblikami, njihov interni odnos ter odnos do celotne kompozicije. Na 

večjo slikovno površino sem razporedila fotografiji, ki sem jima spremenila položaj, ju 

zrcalila ter uskladila njune barvne ter svetlostne vrednosti. 
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Slika 35: Sanja Tošić, urejanje digitalnih fotografiji,  2011,  osebni arhiv 

Sliki sem združila in dobila plasti, ki sem jih nato oblikovala tako, da sta skladni ter da ni 

opazen oster prehod med eno ter drugo plastjo. Pri tem sem si pomagala s programskimi 

orodji programa Adobe Photoshop.  

Odločila sem se, da preizkusim okrogel format, ki se odlično prilega sliki, saj dopolnjuje 

njeno gibanje. Slika govori o življenju, o njegovi lepoti ter naravnem toku. Slika je abstraktna 

in ne vsebuje očitnih in prepoznavnih simbolov, kljub temu pa lahko pri opazovanju slike 

subjektivno prepoznavamo oblike, ki nas spominjajo na podobe iz vsakdanjega življenja. 

Oblike na sliki so enovite ter sproščajo dinamičen učinek.  

 

 

 

 

 

 

Slika 36: Sanja Tošić, Sinteza 5, 2011,  osebni arihv 



Univerza v Ljubljani  – Pedagoška fakulteta  Tošić Sanja;  diplomsko delo  

59 

V naslednjem koraku sem z rotacijo slikovne površine spreminjala njeno smer in položaj.  

Na sliki pogled zadržijo številne linije, točke in barvni prelivi. Naš pogled se sprehaja po 

barvnih ploskvah in jih proučuje ter primerja.  

Sliko dojemamo glede na vertikalno os na sredini, saj je ta smer dominantna. Leva ter desna 

stran sta si zelo podobni, vendar asimetrični, naše oko tehta levo ter desno polovico, ki se 

ujemata po barvah, vendar sta z likovnimi elementi neenakomerno razgibani. Opazno je 

širjenje navzven zaradi svetlostnega učinka skoraj belih površin. 

Končni izdelek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 37: Sanja Tošić, Non finiti: Sinteza 5, tradigitalni mediji, različne velikosti, 2011. 
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10 PREDSTAVITEV LASTNEGA LIKOVNEGA DELA 

 

V konceptu lastnega dela bom predstavila avtorska dela, ki so nastala v letih od 2010 do 2013. 

Predstavila bom le štiri serije slik, ki so nastale v eksperimentalnem procesu raziskovanja 

medsebojnega vpliva studijske svetlobe in gibajočih se barv, ki sem jih dokumentirala v 

studijsko-laboratorijskem okolju s pomočjo digitalnega fotoaparata. Proces nastajanja 

likovnih del je začel z idejo, ki se je oblikovala in razvijala pravzaprav vse od moje rane 

mladosti ter ob spoznavanju različnih ustvarjalnih možnosti, ki danes rezultirajo kot 

združevanje različnih tehnik. Likovna dela, ki si jih bomo ogledali v nadaljevanju, sem 

generirala s pomočjo snovnih barv ob uporabi digitalnih medijev in računalniške tehnologije. 

Likovna dela, ki so produkt tehnike mešanih medijev, bom opredelila tudi kot slike le tedaj, 

ko se bo poimenovanje nanašalo na uporabno vrednost oziroma funkcijo, ki jo imajo v 

galerijskem prostoru. 

Kljub temu da serije fotografij razkrivajo moj notranji dialog, so dela zanimiva predvsem s 

tehničnega vidika, saj predstavljajo nov pristop, ki združuje uporabo digitalnih medijev ter 

računalniških tehnologij s klasičnim načinom snovnega barvnega mešanja. Dela so s 

tehničnega stališča težko opredeljiva, zato sem v teoretičnem delu raziskala možnosti za 

uvrstitev avtorskih del glede na zvrst v digitalni likovni umetnosti in ugotovila, da dela, ki 

nastanejo z uporabo tradicionalnih in digitalnih medijev, označujemo kot Tradigitalne medije 

(Tradigital media).  

Kljub temu da nekateri moja likovna dela označujejo kot digitalne fotografije, se sama tej 

opredelitvi izmikam, saj je fotoaparat uporabljen le kot pripomoček za zajemanje podob, ki jih 

generiram z uporabo snovnih barv ter jih kasneje grafično urejam in spreminjam s pomočjo 

računalniških programov Adobe (Camera Raw in Photoshop). Zame so vse tri faze procesa 

esencialnega pomena. Na končnih delih vidimo predvsem rezultat mešanja več medijev, zato 

je omejitev na fotografijo skromna ali celo neustrezna. 

Proces dela vselej zajema več faz, ki se nanašajo na aktivnosti, povezane z uporabo izbranih 

pripomočkov in orodij, ki so pri mojem delu stalnica. To so snovne barve, digitalni fotoaparat 

in z njim povezana studijska oprema ter računalnik. Načini uporabe orodij se pri vsaki seriji 

nekoliko razlikujejo. Dinamično delo v začetnih fazah se odvija v nadzorovanem studijsko 

laboratorijskem okolju, kjer prihaja do mešanja in raztapljanja barvnih pigmentov in tekočin, 
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ki so v tem procesu fotodokumentirani in šele nato preneseni na računalnik, kjer so kasneje 

grafično manipulirani.  

Postopek dela je eksperimentalen in je zato podvržen nenehnim spremembam in inovativnim 

načinom pristopa in uprizoritve. Spreminjajo se načini osvetlitev, menjajo se tipi 

fotoaparatov, objektivov, sprožil ter z njimi povezanih ostalih nastavitev, spreminjajo se vrste 

barv ter tekočin in pripomočki povezani z vnašanjem le teh. Postopek dela je torej vsakič 

drugačen.  

Prednost vidim v povezovanju tradicionalnih in digitalnih medijev. Delo z barvami omogoča 

ustvarjalno svobodo in vzpodbuja kreativne pristope. Kljub temu, da je delo natančno, ga 

zaznamuje telesna in gibalna dinamika, ki jo pri delu z računalnikom pogrešam. Fotoaparat 

podobe proizvede hipno in tudi v tem vidim veliko prednost, saj danes živimo v časih, ki jih 

zaznamuje hiter način življenja, nasičenega s poplavo različnih, pomembnih in nepomembnih 

informacij, ki pritekajo s strani mnogih medijev. Ti skušajo krmiliti življenje tako, da nam 

zavestno in podzavestno vsiljujejo vzorce mišljenja, čutenja in dojemanja.  

Likovna dela sem tudi razstavila. Pri vsaki seriji slik bom predstavila tudi način, na katerega 

sem digitalna likovna dela materializirala in opisala rezultate, prednosti ter pomanjkljivosti 

tiskanih medijev.  

10.1 Serija: Non-Finiti (Dokončno nedokončani) 

Prvo serijo del, ki je nastala novembra 2010, sem poimenovala Non-Finiti predvsem zato, ker 

so dela v procesu grafične manipulacije izjemno fleksibilna za nadaljnje urejanje, oblikovanje 

in preurejanje. Formati datotek so relativno določeni, velikost digitalnih matric pa se lahko 

poljubno spreminja, kar je gotovo ena od prednosti pri digitalnem ustvarjanju.  
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Slika 38: Sanja Tošić, Non-finiti: Egovalenca, tradigitalni mediji, različne velikosti, 2010/11, 

osebni arhiv. 

Digitalne matrice poleg spreminjanja velikosti nudijo tudi sorazmerno hitro spreminjanje 

vrednosti barvnih dimenzij. Na spodnjem primeru si lahko ogledamo različico, ki je nastala 

leto kasneje v procesu grafične manipulacije s pomočjo programa Adobe Photoshop CS5.  

 

 

 

 

 

 

Slika 39: Sanja Tošić, Non-finiti: sl. 1: Incredible nuova, 2010/11, sl. 2: Sinteza, tradigitalni 

mediji, 2012, osebni arhiv. 
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Sprva sem globino dosegala z uporabo različnih barvnih ter svetlostnih vrednosti ter barvnih 

kontrastov, pomembno vlogo pa igrajo tudi prostorski ključi, ki s prekrivanjem določajo lego 

ploskev v prostoru.  

Slika 40:Sanja Tošić, Non-finiti: sl. 1: Don't kiss the bird, sl. 2: Ric, sl. 3: Zen, tradigitalni 

mediji, različne velikosti, 2010/11, osebni arhiv.   

 V procesu računalniškega ustvarjanja sem ploskve navidezno obračala, zrcalila, združevala. 

 

Dela iz serije Non-finiti so bila prvič razstavljena febuarja 2012 na skupinski razstavi 

kulturno-umetniškega društva Korenina, ki se je odvijala v knjižnjici Jožeta Mazovca v 

Ljubljani. Dela so bila natisnjena na fotopapir in umeščena med dve stekli v velikost 100x70 

cm, zaradi česar so bila izredno težka in fragilna. Stekla so bila obešena s pomočjo 

prozornega laksa. Čeprav so bila stekla zrcalno refleksna, je viden moteč odboj svetlobe, ki se 

je spreminjal glede na pozicijo opazovalca in glede na svetlobne pogoje v prostoru, kar se je 

izkazalo za veliko pomankljivost, ki se je odražala kot manjša nasičenost barv. Kljub temu so 

bili odzivi opazovalcev vzpodbudni. S presenečenjem so opazovali izdelke in spraševali o 

nastanku ter tehniki. 

Slika 41: Digitalne fotografije, osebni arhiv, 2012. 
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Natisnjene datoteke so bile v formatu RGB. Opazno je bilo barvno ter svetlostno neujemanje. 

Za optimalni rezultat je datoteke potrebno pretvoriti v format CMYK, kakšne barve bodo 

natisnjene pa pogojujejo tudi barve, ki jih določen tiskalnik uporablja. 

10.2 Serija Water print (Vodni print) 

Dela iz serije Water print so nastala leta 2011. V eksperimentalnem procesu sem tokrat 

mešala polarne (vodo, tuše) in nepolarne (olje) tekočine. S pljuski olja, barve in vode sem 

ustvarjala podobe, pri čemer so se barve mešale le z vodo. Pri delu sem upobljala 20 litrski 

akvarij, ki je bil izredno težak, kar se je izkazalo za pomankljivost. Delovno okolje je bilo 

spolzko in mastno. Z novim načinom osvetlitve sem prvič dosegla želen učinek 

tridimenzionalnosti.  

Slika 42: Sanja Tošić, Water print, sl. 1: brez naslova, sl. 2: Krown, sl. 3: Ping, tradigitalni 

mediji, različne velikosti, 2011, osebni arhiv. 

Dela sem natisnila na platna, dimenzij 50x70cm ter jih vpela na lesen podokvir. Slike so 

delovale monotono in niso dajale občutka pretočnosti in življenja, ki ga povezujem z vodo. V 

prvi fazi sem z akrilnimi barvami na slike dorisala konture in poživila barve, v drugi fazi sem 

sijaj dodala s svetlečimi laki. Prednost dela z digitalnimi matricami je tudi ta, da jih lahko 

natisnemo na mnoge površine oziroma materiale, lahko pa jih prikazujemo tudi preko 

digitalnih zaslonov.  

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani  – Pedagoška fakulteta  Tošić Sanja;  diplomsko delo  

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 43: Sanja Tošić, Water print: Tifon, tradigitalni mediji, različne velikosti, 2011, osebni 

arhiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 44: Sanja Tošić, Water print: Walking ej fine line, tradigitalni mediji, različne velikosti, 

2011,  osebni arhiv. 
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10.3 Serija: Organic (Organsko) 

Tretja serija je nastala leta 2012. Poimenovala sem jo Organic (organsko), saj so forme 

postale popolnoma organske in tridimenzionalne. To sem dosegla z novim načinom osvetlitve 

ter z uporabo drugačne vrste barv. Barvno ozadje sem ustvarila v procesu fotografiranja s 

pomočjo barvnih kolažev in prosojnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 45: Sanja Tošić, Organic: Organic Man, tradigitalni mediji, različne velikosti, 2012, 

osebni arhiv. 

Nekatere digitalne fotografije, ki sem jih pridobila v procesu barvnih mešanj, sem z uporabo 

računalniških programov sestavljala v fotomontaže. (primer Organic man). Pred tem sem 

izbrane fotografske zapise, jih barvno in svetlostno uskladila tako, da so delovali enotno in 

homogeno, nato pa sem jih združila in ustvarila novo celoto. Dorisala oziroma doslikala sem 

barvne prehode, pri čemer sem uporabljala digitalno barvno kapalko (eye dropper tool) in 

izbiralnik barv (color picker) ter tako določila ustrezne barve. 
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Slika 46: Sanja Tošić, Organic: Organic Woman, ostale: Brez naslova, tradigitalni mediji, različne 

velikosti, 2012, osebni arhiv. 

Dve sliki iz serije Organic sta bila prvič razstavljeni avgusta 2012 na skupinski mednarodni 

razstavi Repyartrium ... kunst to go ..., ki se je odvijala po celotnem tunelu Parenzana v 

Porotoržu. Zaradi prostorskih omejitev sem lahko razstavila le dve deli, ki sem ju 

poimenovala Organic Man (Organski moški) in Organic Woman (organska ženska). Sliki sta 

bili natisnjeni na hrbtno stran posebnega stekla in sta pritrjeni z laksom viseli pod obokom. 

Kot material sem izbrala steklo iz več razlogov; med drugim sem ga izbrala predvsem zaradi 

transparentnosti, po kateri spominja na vodo, ki je ključen element v mojem likovno 

ustvarjalnem procesu. Sprva sem želela ustvariti instalacijo, kjer bi stekli umestila v poseben 

okvir z led osvetllitvijo v ozadju. Ideja je bila izvrstna, a je zaradi tehničnih in ekonomskih 

omejitev še nisem izvedla. Problem sem rešila tako, da sem za sliki obesila močna reflektorja 

in hkrati rešila tudi problem z odbojem svetlobe na frontalni strani stekla.  

Slika 47: Digitalne fotografije, osebni arhiv, 2012. 
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Ko so skozi steklo pronicali barvni žarki, sta sliki oživeli, kakor da bi gledali podobo na 

zaslonu. Igra barvnih svetlob je bila od daleč vidna, žarki so se razprostirali tudi po tleh in so 

osvetljevali razmeroma temno okolje tunela in tako ustvarili še močnejši barvni vtis. Tisk na 

steklo se je izkazal kot izredno primerna izbira. Steklo velikih dimenzij je sorazmerno težko, a 

kljub temu ostaja večnamenski in nenadomestljiv material. V kolikor želimo, da visi na steni 

brez okvirja, je na voljo več metod vpenjanja.  

10.4 Serija: Silky Smooth (Svilnato gladko) 

Serija Silky Smooth je bila ustvarjena leta 2013. Tu sem ustvarila serijo barvnih form, ki 

nastanejo z določenim načinom vbrizgavanja barvnih mešanic v tekočino. Barvne forme se 

tako rojevajo, razvijejo in se nato v kratkem časovnem obdobju same od sebe uničijo. Sprva 

so forme nerazvite, a se s padanjem, ki spominja na lebdenje, postopoma razvijejo v 

zavidljivo popolne oblike, ki so hipne, zatem pa se zaletijo ob dno in od njih ostane samo 

usedlina. V praksi čas padanja pogojuje višina akvarija, ki omogoči, da se forme v polnosti 

razvijejo preden zdrvijo v ruinizem in se zaletijo ob steklene stene in tako propadejo. Pri tem 

je še posebej pomemben način vnašanja barvnih tekočin, ki mora biti precizen. Podobno 

dojemam človeško življenje, ki je po nekaterih teorijah povezano z nastankom vesolja in časa. 

Forme iz serije Silky Smooth povezujem z minljivostjo tuzemskega življenja. Dandanes je 

naša družba podvržena stalnim vizualnim dražljajem, ki nas z informacijami zasipajo na 

vsakem koraku in tako vdirajo v zavestno in podzavestno sfero našega čutenja, mišljenja, 

dojemanja, razmišljanja in čustvovanja. Preko vizualnih sporočil nam različni mediji skušajo 

vsiliti tudi lepotne ideale, ki temeljijo predvsem na zunanji podobi oziroma zunanjem videzu 

in so povezani z občutkom samovrednotenja lastne lepote, ki se nam izmika zaradi nenehnih 

sprememb, povezanih z neizbežnim staranjem. Občutek lepote je sicer do neke mere 

subjektiven, a kljub temu slike ostajajo vsebinsko prazne, saj jih krasi le zunanja podoba 

lepote, ki v sebi ne nosi jasnega sporočila o tem, kako bi morali živeti, da bomo postali 

uspešni, boljši, pametnejši, lepši, bolje sprejeti itd.  

V kapitalistični družbi se preko vizualnih podob prenašajo sporočila, ki posameznika 

nagovarjajo z obljubo občutka sreče, k večji potrošnji, ki se kmalu za tem pretvori v notranjo 

praznino. Zaradi neštetih sporočil postajamo prenasičeni in vseh informacij ne moremo 

zavestno procesirati, o čemer govorijo tudi moja dela, kjer je vizualnih dražljajev tako veliko, 

da jih zavestno ne moremo analizirati in zato stopajo v polje subliminalnega zaznavanja. 
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Slika 48:  Sanja Tošić, Silky Smooth: Brez naslova, tradigitalni mediji, različne velikosti, 

2013, osebni arhiv. 
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Na podoben način sem grafično preuredila tudi slednje podobe ter jih sestavila v nove celote z 

uporabo omenjenih računalniških programov. Tokrat sem uporabila svetla ozadja, da bi barvni 

prelivi prišli do izraza. Materializirala sem jih s tiskom na posebne aluminijeve plošče, saj naj 

bi ta materjal omogočal visoke kontraste ter je lahko prenosljiv. Kljub temu ni šlo brez 

zapletov, saj so bili natisi na frontalni strani in so se izkazali za nekoliko bolj občutljive kot 

tisti na steklu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 49:  Sanja Tošić, Silky Smooth: Brez naslovov, tradigitalni mediji, različne velikosti, 

2013, osebni arhiv. 
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Dvanajst slik iz serije Silky Smooth sem razstavila avgusta 2013 na samostojni razstavi v 

mestni galeriji Insula v Izoli (Priloga A). Slike so bile impozantne velikosti 100x70cm. 

Razstava je požela kar veliko splošno in medijsko udeležbo. V povezavi z razstavo sem 

opravila intervju za časopis Primorske novice (Priloga B) in časopis Delo (Priloga C) ter 

intervju na radiu Koper. V sodelovanju s TV Koper smo posneli tudi televizijska prispevka.  

Slika 50: Digitalna fotografija, osebni arhiv, 2013. 

Na razstavi sem opazovala odzive radovednih obiskovalcev, ki jih je zanimalo kako so dela 

nastala, tehnika in kaj podobe na slikah predstavljajo. Tehniko sem opisovala na preprost in 

hitro razumljiv način. Ker vse moje slike gledalcu ponujajo subjektivno presojo o tem, kakšne 

podobe v njih vidi, sem jim tako ponudila možnost svobodne interpretacije. Intepretacije so 

bile resnično raznovrstne. Nekateri so v podobah videli notranje človeške organe, drobovje ali 

možgane, drugi so videli svilnate cvetove, oblake in vulkane. Tretji so v slikah našli različne 

podobe posameznih delov telesa, pošasti, vesoljcev, Miki Mišk in ostalih risanih junakov. Za 

mnenje sem prosila umetnostnega zgodovinarja in kustosa Dejana Mehmedoviča (Priloga E). 
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10.5 Virtualna razstavna galerija (shoowroom) 

Slika 51:  Fotomontaže, osebni arhiv, 2011 

V spletnih prostorih so na voljo mnoge virtualne galerije, ki pod različnimi pogoji umetnikom 

in ustvarjalcem omogočajo razstavljanje likovnih del, ki jih na spletni strežnik naložijo obliki 

digitalnih matric. V okviru promocije mnoge spletne galerije ponujajo tudi možnosti tiska na 

poljubne materiale ter poljubne dimenzije, ki jih določa maksimalna resolucija, ki pogojuje 

tudi velikost digitalne matrice. Načini za predpripravo in pošiljanje datotek za tisk se 

razlikujejo glede na zahteve posamične tiskarne. Slike oziroma bitmapi se uporabljajo za 

datotečne formate kot so JPG, GIF, PNG pri čemer se resolucija določa glede na velikost v 

kateri želimo datoteko natisniti. Resolucijo lahko do neke mere določimo sami, vendar jo v 

osnovi določa število informacij v izvorni datoteki. Velikost navadno pogojuje tudi 

oddaljenost s katere bomo natisnjeno sliko gledali. Za manjše formate se zahteva resolucijo 

300dpi, za velikoformatne plakate pa je sprejemljiva že resolucija 150dpi. Kljub temu 

nekatere tiskarne za tisk na velike formate zahtevajo tudi višjo resolucijo kot je 600dpi. 

Navadno tiskarne zahtevajo konverzijo v barvni prostor CMYK oziroma PANTONE. 

Priprava za tisk vključuje tudi nastavitve živega roba, ki se uporablja pri tiskovini, kje se tisk 

dotika robov. V tem primeru je grafiko potrebno vnesti na nekoliko večjo podlago, ki sega čez 

nakazan rob povezave. Živi rob običajno znaša minimalno 1,5 mm ali več. Predstavlja del 

grafike, ki se poveča čez rob in tako ustvari prekrivanje (bleed), ki pri povezavi tiskovin 

zagotovi, da bodo vsi elementi na želenem oziroma predvidenem položaju. Za tisk se navadno 

zahtevajo datotečni formati kot so TIFF, CDR ali PDF, medtem ko virtualne spletne galerije 

navadno zahtevajo nalaganje datotek v formatu JPG ter barvnem prostoru RGB. Digitalne 

slike sem objavila v domačih in tujih spletnih razstavnih galerijah ter ostalih spletnih straneh 

kot so Ustvarjalen.si, Blue Canvas, Behance, Deviantart, My Moderen Metropolis in Fine Art 

America. Za lažjo predstavljivost sem oblikovala fotosimulacije.  
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Slika 52: Fotomontaže, osebni arhiv, 2012. 

 

Slika 53: Fotomontaže, osebni arhiv, 2012. 
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11 ZAKLJUČEK 

 

Ob raziskovanju in pisanju diplomske naloge sem se pogosto srečevala z različno 

terminologijo, ki se uporablja za opis, predstavitev in uvrstitev likovnih del v področija 

digitalne umetnosti.  Odkrila sem, da se natančna opredelitev digitalnih del, ki pri produkciji 

umetnine uporabljajo različne medije izmika saj se tehnologije, in z njimi povezani načini 

ustvarjanja hitro spreminjajo in nadgrajujejo. Uvrstitev likovnih del, ki v ustvarjalnem 

procesu prepletajo več medijev, je postala veliko bolj kompleksna kot je bila včasih, ko so se 

ustvarjalci izražali na klasične načine. Ugotovila sem, da v sodobni digitalni umetnosti ne 

obstajajo točno določene in sprejete smernice, saj se le te nenehno podvržene spremembam, ki 

so posledica tehnološkega napredka. Avtor lahko likovno delo smiselno uvrsti glede na 

uporabljene medije. V kolikor je uporabljenih medijev več, lahko avtor  likovno delo uvrsti v 

več različnih podzvrsti v digitalni umetnosti.  

Menim, da je pri vključevanju digitalnih tehnologij v likovni pouk pomembno tehnično zanje 

učitelja, ki mora razumeti in obvladati izbrana orodja. Šele tako lahko učencem svetuje glede 

izbire orodij, jih usmerja pri uresničevanju njihovih zamisli in uspešno rešuje morebitne 

zaplete tehnične narave. 

Pravi mojstri postanemo tedaj, ko smo spretni pri obvladovanju izbranega orodja. Šele nato 

lahko z lahkoto uresničujemo lastne zamisli. 
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http://www.tekstilec.si/wp-content/uploads/2012/10/Od-CIE-kolorimetrije-do-modelov-barvnega-zaznavanja.pdf
http://www.tekstilec.si/wp-content/uploads/2012/10/Od-CIE-kolorimetrije-do-modelov-barvnega-zaznavanja.pdf
http://www.egradiva.net/moduli/racunalnisko_oblikovanje/91_barvni_modeli/02_datoteka.html
http://www.egradiva.net/moduli/racunalnisko_oblikovanje/91_barvni_modeli/02_datoteka.html
http://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV#HSV
http://en.wikipedia.org/wiki/Colorfulness
http://www.workwithcolor.com/hsl-color-picker-01.htm?cp=D641FB&ch=288-96-62&cb=D641FB,BAFB41,41FB70,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF
http://www.workwithcolor.com/hsl-color-picker-01.htm?cp=D641FB&ch=288-96-62&cb=D641FB,BAFB41,41FB70,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF
http://www.workwithcolor.com/hsl-color-picker-01.htm?cp=D641FB&ch=288-96-62&cb=D641FB,BAFB41,41FB70,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF
http://www.workwithcolor.com/hsl-color-picker-01.htm?cp=D641FB&ch=288-96-62&cb=D641FB,BAFB41,41FB70,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF
http://www2.arnes.si/~jselan3/PREDAVANJA/2.%20LETNIK/7.%20predavanje/Barvne%20dimenzije.pdf
http://www2.arnes.si/~jselan3/PREDAVANJA/2.%20LETNIK/7.%20predavanje/Barvne%20dimenzije.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=k_okcNVZqqI
http://www.youtube.com/watch?v=-ICZRhuF0PE
http://www.answers.com/topic/mixed-media
http://aeirmid.deviantart.com/journal/Photomanipulation-vs-Digital-Mixed-Media-346055769
http://aeirmid.deviantart.com/journal/Photomanipulation-vs-Digital-Mixed-Media-346055769
http://en.wikipedia.org/wiki/Tradigital_art
https://en.wikipedia.org/wiki/3D_computer_graphics
https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII_art
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Priloga D 

Elektronski viri  slik 

Barvni krog po Ittnu, 1961,  

http://www.google.si/imgres?um=1&sa=N&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=XmfMETpNtMwd9

M:&imgrefurl=http://sl.wikipedia.org/wiki/Barvni_krog&docid=4RxujvAV6tWUUM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/thumb/8/88/Farbkreis_Itten_1961.png/220px-

Farbkreis_Itten_1961.png&w=220&h=220&ei=COcuUvKeN8e34ASfwYBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:0,i:103&iact=rc&

page=1&tbnh=175&tbnw=176&start=0&ndsp=20&tx=86&ty=53 (10.9.2013). 

Barvni prostor HVS in HLS, 

http://ik.itba.edu.ar/~jacoby/Image%20Processing/Teoria/Clase8/colorspace/doc/colorspace.html (12.9.2013). 

Ikone Adobe, http://www.google.si/imgres?um=1&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=8yHsFtHcl-

JYCM:&imgrefurl=http://anhgreen123.deviantart.com/art/Adobe-CS6-Applications-Icons-PSD-Format-

284579898&docid=IMDM-

nNdH2uBDM&imgurl=http://fc04.deviantart.net/fs70/f/2013/099/1/7/adobe_cs6_applications_icons__psd_format__by_anhg

reen123-d4pfj96.png&w=2522&h=1284&ei=To0xUpWdB-

qO5ATZx4CADA&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:163&iact=rc&page=2&tbnh=160&tbnw=315&start=20&ndsp=32&tx=

198&ty=84 (12.9.2013). 

Barvni prostor RGB in CMYK, 

http://www.google.si/imgres?start=112&um=1&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=isR4pkyT42dcl

M:&imgrefurl=http://www.egradiva.net/moduli/racunalnisko_oblikovanje/91_barvni_modeli/02_datoteka.html&docid=g0-

vjJFdACe8uM&imgurl=http://www.egradiva.net/moduli/racunalnisko_oblikovanje/91_barvni_modeli/datoteke/Uvod_clip_i

mage030.jpg&w=489&h=229&ei=2uA2Us6DA6nS4QTmrIDQBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:100,i:97&iact=rc&page=5

&tbnh=145&tbnw=312&ndsp=30&tx=178&ty=24 (16.9.2013). 

Visoko hitrostna fotografija, http://weburbanist.com/2008/10/09/high-speed-photographers-and-photos/, (16.9.2013). 

Tridimenzionalna umetnost: sl.1: Aleksander Kuskov: Heart, http://www.behance.net/gallery/Heart/3203607, sl.2: Thomas 

Mangold: Zeiss – Binoculars, http://www.behance.net/gallery/Zeiss-Binoculars/5443529, sl.3: Leticia Reinaldo: Roger, 

http://www.behance.net/gallery/Roger/9017257, (10.9.2013). 

Foto manipulacija, digitalna slika, digitalna fotografija, Michael Oswald, sl. 1: Under My Skin, 

http://www.bymichaelo.com/undermyskin.htm, sl. 2: AmalgaMATE 3, http://www.bymichaelo.com/amalgamate3.htm, sl. 3: 

AmalgaMATE, http://www.bymichaelo.com/amalgamate.htm (10.9.2013). 

Fraktalna umetnost, 12GO, sl. 1: Bronze in Twilight, http://12go.deviantart.com/art/Bronze-in-Twilight-155904007, sl. 2: 

Roadhouse Sentinel, http://12go.deviantart.com/art/Roadhouse-Sentinel-149566601, sl. 3: Storm Chaser, 

http://12go.deviantart.com/art/Storm-Chaser-179612385, (10.9.2013). 

Digitalna ilustracija, fotomanipulacija, LLen29, sl. 1: Cinderella. Story – Steampunk, 

http://llen29.deviantart.com/art/Cinderella-Story-Steampunk-215683810sl. 2: neznan naslov, http://visionwidget.com/llen29-

digital-illustration.html, sl. 3: In the classroom, http://llen29.deviantart.com/art/In-the-classroom-258177381, (10.9.2013). 

Digitalni mešani mediji: digitalno risanje in slikanje, sl. 1: keikei11, Drowned in Pink, 

http://keikei11.deviantart.com/art/Drowned-in-Pink-201752921, sl. 2: Minzile, Ink is my Obsession, 

http://minzile.deviantart.com/art/Ink-is-my-Obsession-137473823, sl. 3: manohead, Marilyn Monroe Caricature, 

http://jubhubmubfub.deviantart.com/art/Marilyn-Monroe-Caricature-62560126, (10.9.2013). 

Vekselska umetnost: sl. 1: mharkenrickkabigting, Angelina Jolie- Vexel Ex. 2, 

http://mharkenrickkabigting.deviantart.com/art/Angelina-Jolie-Vexel-Ex-2-201626966, sl. 2: o0TINGELING0o, Silence, 

http://o0tingeling0o.deviantart.com/art/Silence-29767047, sl. 3: jespecially, Nicole, 

http://jespecially.deviantart.com/art/Nicole-172755582, sl. 4:  jespecially, Because Of You, 

http://jespecially.deviantart.com/art/Because-Of-You-149608007, sl. 5: jespecially, First Lady, 

http://jespecially.deviantart.com/art/First-Lady-173946712, (11.9.2013). 

http://www.google.si/imgres?um=1&sa=N&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=XmfMETpNtMwd9M:&imgrefurl=http://sl.wikipedia.org/wiki/Barvni_krog&docid=4RxujvAV6tWUUM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Farbkreis_Itten_1961.png/220px-Farbkreis_Itten_1961.png&w=220&h=220&ei=COcuUvKeN8e34ASfwYBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:0,i:103&iact=rc&page=1&tbnh=175&tbnw=176&start=0&ndsp=20&tx=86&ty=53
http://www.google.si/imgres?um=1&sa=N&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=XmfMETpNtMwd9M:&imgrefurl=http://sl.wikipedia.org/wiki/Barvni_krog&docid=4RxujvAV6tWUUM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Farbkreis_Itten_1961.png/220px-Farbkreis_Itten_1961.png&w=220&h=220&ei=COcuUvKeN8e34ASfwYBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:0,i:103&iact=rc&page=1&tbnh=175&tbnw=176&start=0&ndsp=20&tx=86&ty=53
http://www.google.si/imgres?um=1&sa=N&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=XmfMETpNtMwd9M:&imgrefurl=http://sl.wikipedia.org/wiki/Barvni_krog&docid=4RxujvAV6tWUUM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Farbkreis_Itten_1961.png/220px-Farbkreis_Itten_1961.png&w=220&h=220&ei=COcuUvKeN8e34ASfwYBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:0,i:103&iact=rc&page=1&tbnh=175&tbnw=176&start=0&ndsp=20&tx=86&ty=53
http://www.google.si/imgres?um=1&sa=N&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=XmfMETpNtMwd9M:&imgrefurl=http://sl.wikipedia.org/wiki/Barvni_krog&docid=4RxujvAV6tWUUM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Farbkreis_Itten_1961.png/220px-Farbkreis_Itten_1961.png&w=220&h=220&ei=COcuUvKeN8e34ASfwYBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:0,i:103&iact=rc&page=1&tbnh=175&tbnw=176&start=0&ndsp=20&tx=86&ty=53
http://www.google.si/imgres?um=1&sa=N&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=XmfMETpNtMwd9M:&imgrefurl=http://sl.wikipedia.org/wiki/Barvni_krog&docid=4RxujvAV6tWUUM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Farbkreis_Itten_1961.png/220px-Farbkreis_Itten_1961.png&w=220&h=220&ei=COcuUvKeN8e34ASfwYBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:5,s:0,i:103&iact=rc&page=1&tbnh=175&tbnw=176&start=0&ndsp=20&tx=86&ty=53
http://ik.itba.edu.ar/~jacoby/Image%20Processing/Teoria/Clase8/colorspace/doc/colorspace.html
http://www.google.si/imgres?um=1&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=8yHsFtHcl-JYCM:&imgrefurl=http://anhgreen123.deviantart.com/art/Adobe-CS6-Applications-Icons-PSD-Format-284579898&docid=IMDM-nNdH2uBDM&imgurl=http://fc04.deviantart.net/fs70/f/2013/099/1/7/adobe_cs6_applications_icons__psd_format__by_anhgreen123-d4pfj96.png&w=2522&h=1284&ei=To0xUpWdB-qO5ATZx4CADA&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:163&iact=rc&page=2&tbnh=160&tbnw=315&start=20&ndsp=32&tx=198&ty=84
http://www.google.si/imgres?um=1&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=8yHsFtHcl-JYCM:&imgrefurl=http://anhgreen123.deviantart.com/art/Adobe-CS6-Applications-Icons-PSD-Format-284579898&docid=IMDM-nNdH2uBDM&imgurl=http://fc04.deviantart.net/fs70/f/2013/099/1/7/adobe_cs6_applications_icons__psd_format__by_anhgreen123-d4pfj96.png&w=2522&h=1284&ei=To0xUpWdB-qO5ATZx4CADA&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:163&iact=rc&page=2&tbnh=160&tbnw=315&start=20&ndsp=32&tx=198&ty=84
http://www.google.si/imgres?um=1&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=8yHsFtHcl-JYCM:&imgrefurl=http://anhgreen123.deviantart.com/art/Adobe-CS6-Applications-Icons-PSD-Format-284579898&docid=IMDM-nNdH2uBDM&imgurl=http://fc04.deviantart.net/fs70/f/2013/099/1/7/adobe_cs6_applications_icons__psd_format__by_anhgreen123-d4pfj96.png&w=2522&h=1284&ei=To0xUpWdB-qO5ATZx4CADA&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:163&iact=rc&page=2&tbnh=160&tbnw=315&start=20&ndsp=32&tx=198&ty=84
http://www.google.si/imgres?um=1&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=8yHsFtHcl-JYCM:&imgrefurl=http://anhgreen123.deviantart.com/art/Adobe-CS6-Applications-Icons-PSD-Format-284579898&docid=IMDM-nNdH2uBDM&imgurl=http://fc04.deviantart.net/fs70/f/2013/099/1/7/adobe_cs6_applications_icons__psd_format__by_anhgreen123-d4pfj96.png&w=2522&h=1284&ei=To0xUpWdB-qO5ATZx4CADA&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:163&iact=rc&page=2&tbnh=160&tbnw=315&start=20&ndsp=32&tx=198&ty=84
http://www.google.si/imgres?um=1&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=8yHsFtHcl-JYCM:&imgrefurl=http://anhgreen123.deviantart.com/art/Adobe-CS6-Applications-Icons-PSD-Format-284579898&docid=IMDM-nNdH2uBDM&imgurl=http://fc04.deviantart.net/fs70/f/2013/099/1/7/adobe_cs6_applications_icons__psd_format__by_anhgreen123-d4pfj96.png&w=2522&h=1284&ei=To0xUpWdB-qO5ATZx4CADA&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:163&iact=rc&page=2&tbnh=160&tbnw=315&start=20&ndsp=32&tx=198&ty=84
http://www.google.si/imgres?um=1&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=8yHsFtHcl-JYCM:&imgrefurl=http://anhgreen123.deviantart.com/art/Adobe-CS6-Applications-Icons-PSD-Format-284579898&docid=IMDM-nNdH2uBDM&imgurl=http://fc04.deviantart.net/fs70/f/2013/099/1/7/adobe_cs6_applications_icons__psd_format__by_anhgreen123-d4pfj96.png&w=2522&h=1284&ei=To0xUpWdB-qO5ATZx4CADA&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:163&iact=rc&page=2&tbnh=160&tbnw=315&start=20&ndsp=32&tx=198&ty=84
http://www.google.si/imgres?um=1&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=8yHsFtHcl-JYCM:&imgrefurl=http://anhgreen123.deviantart.com/art/Adobe-CS6-Applications-Icons-PSD-Format-284579898&docid=IMDM-nNdH2uBDM&imgurl=http://fc04.deviantart.net/fs70/f/2013/099/1/7/adobe_cs6_applications_icons__psd_format__by_anhgreen123-d4pfj96.png&w=2522&h=1284&ei=To0xUpWdB-qO5ATZx4CADA&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:163&iact=rc&page=2&tbnh=160&tbnw=315&start=20&ndsp=32&tx=198&ty=84
http://www.google.si/imgres?start=112&um=1&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=isR4pkyT42dclM:&imgrefurl=http://www.egradiva.net/moduli/racunalnisko_oblikovanje/91_barvni_modeli/02_datoteka.html&docid=g0-vjJFdACe8uM&imgurl=http://www.egradiva.net/moduli/racunalnisko_oblikovanje/91_barvni_modeli/datoteke/Uvod_clip_image030.jpg&w=489&h=229&ei=2uA2Us6DA6nS4QTmrIDQBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:100,i:97&iact=rc&page=5&tbnh=145&tbnw=312&ndsp=30&tx=178&ty=24
http://www.google.si/imgres?start=112&um=1&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=isR4pkyT42dclM:&imgrefurl=http://www.egradiva.net/moduli/racunalnisko_oblikovanje/91_barvni_modeli/02_datoteka.html&docid=g0-vjJFdACe8uM&imgurl=http://www.egradiva.net/moduli/racunalnisko_oblikovanje/91_barvni_modeli/datoteke/Uvod_clip_image030.jpg&w=489&h=229&ei=2uA2Us6DA6nS4QTmrIDQBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:100,i:97&iact=rc&page=5&tbnh=145&tbnw=312&ndsp=30&tx=178&ty=24
http://www.google.si/imgres?start=112&um=1&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=isR4pkyT42dclM:&imgrefurl=http://www.egradiva.net/moduli/racunalnisko_oblikovanje/91_barvni_modeli/02_datoteka.html&docid=g0-vjJFdACe8uM&imgurl=http://www.egradiva.net/moduli/racunalnisko_oblikovanje/91_barvni_modeli/datoteke/Uvod_clip_image030.jpg&w=489&h=229&ei=2uA2Us6DA6nS4QTmrIDQBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:100,i:97&iact=rc&page=5&tbnh=145&tbnw=312&ndsp=30&tx=178&ty=24
http://www.google.si/imgres?start=112&um=1&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=isR4pkyT42dclM:&imgrefurl=http://www.egradiva.net/moduli/racunalnisko_oblikovanje/91_barvni_modeli/02_datoteka.html&docid=g0-vjJFdACe8uM&imgurl=http://www.egradiva.net/moduli/racunalnisko_oblikovanje/91_barvni_modeli/datoteke/Uvod_clip_image030.jpg&w=489&h=229&ei=2uA2Us6DA6nS4QTmrIDQBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:100,i:97&iact=rc&page=5&tbnh=145&tbnw=312&ndsp=30&tx=178&ty=24
http://www.google.si/imgres?start=112&um=1&hl=sl&authuser=0&biw=1527&bih=838&tbm=isch&tbnid=isR4pkyT42dclM:&imgrefurl=http://www.egradiva.net/moduli/racunalnisko_oblikovanje/91_barvni_modeli/02_datoteka.html&docid=g0-vjJFdACe8uM&imgurl=http://www.egradiva.net/moduli/racunalnisko_oblikovanje/91_barvni_modeli/datoteke/Uvod_clip_image030.jpg&w=489&h=229&ei=2uA2Us6DA6nS4QTmrIDQBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:100,i:97&iact=rc&page=5&tbnh=145&tbnw=312&ndsp=30&tx=178&ty=24
http://weburbanist.com/2008/10/09/high-speed-photographers-and-photos/
http://www.behance.net/gallery/Heart/3203607
http://www.behance.net/gallery/Zeiss-Binoculars/5443529
http://www.behance.net/gallery/Roger/9017257
http://www.bymichaelo.com/undermyskin.htm
http://www.bymichaelo.com/amalgamate3.htm
http://www.bymichaelo.com/amalgamate.htm
http://12go.deviantart.com/art/Bronze-in-Twilight-155904007
http://12go.deviantart.com/art/Roadhouse-Sentinel-149566601
http://12go.deviantart.com/art/Storm-Chaser-179612385
http://llen29.deviantart.com/art/Cinderella-Story-Steampunk-215683810
http://visionwidget.com/llen29-digital-illustration.html
http://visionwidget.com/llen29-digital-illustration.html
http://llen29.deviantart.com/art/In-the-classroom-258177381
http://keikei11.deviantart.com/art/Drowned-in-Pink-201752921
http://minzile.deviantart.com/art/Ink-is-my-Obsession-137473823
http://jubhubmubfub.deviantart.com/art/Marilyn-Monroe-Caricature-62560126
http://mharkenrickkabigting.deviantart.com/art/Angelina-Jolie-Vexel-Ex-2-201626966
http://o0tingeling0o.deviantart.com/art/Silence-29767047
http://jespecially.deviantart.com/art/Nicole-172755582
http://jespecially.deviantart.com/art/Because-Of-You-149608007
http://jespecially.deviantart.com/art/First-Lady-173946712
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Vektorska illustracija: Sebastián Murra Ramirez, sl. 1: Resist, sl. 2: Just Smile, sl. 3: Territorial Pissings, sl. 5: Casee, 

http://www.mu-illustration.com/index.php?/ilustraciones/ilustracion-1/, sl. 4:  Abstract Vector Illustration (9), 

http://www.ufunk.net/en/illustration/abstract-vector-illustration-par-mu/, (11.9.2013). 

 

Pikselska umetnost: voščenke, Christian Faur, sl: Winds, sl. 2: Where the Sidewalk Ends, sl. 3: The Dance, sl. 4: 

fotopovečava, Crayon Boy, http://www.boredpanda.com/crayon-pixel-art-christian-faur/, (11.9.2013). 

 

Foto manipulacije: Michael Vincent Manalo, sl. 1: In Understanding the Relevance, 

http://www.saatchionline.com/art/Digital-Photomanipulation-In-Understanding-the-Relevance-Edition-1-of-

10/115634/1545467/view,  

sl. 2: The Irregularities of Discernment, http://www.saatchionline.com/art/Photography-Digital-The-Irregularities-of-

Discernment-Edition-2-of-10/115634/1180806/view,  

sl. 3: The Scapegoat, http://www.saatchionline.com/art/Digital-Photomanipulation-The-Scapegoat-Edition-1-of-

10/115634/1545474/view,  

sl. 4: A Requiem for Self – Destruction, http://www.saatchionline.com/art/Digital-Photomanipulation-A-Requiem-for-Self-

Destruction-Edition-1-of-10/115634/1615045/view, (11.9.2013). 
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Priloga E 

 

Sanja Tošič je Izolanka, ki končuje študij na Pedagoški akademiji likovne smeri in se tokrat 

prvič resneje predstavlja Obalni publiki. Gre za mlado avtorico, ki je vzbudila našo 

pozornost predvsem zaradi tega, ker se podaja na pot likovne ustvarjalnosti na svojstveno  

zanimiv način. To pomeni, da se ob njenih podobah, ki so razstavljene v galeriji Insula 

najprej sprašujemo o njihovem tehničnem poreklu.  

In vsekakor moramo reči, da so ta dela v tehničnem smislu težko določljiva, saj v 

kompleksnosti izvedbe zajemajo različne zvrsti oziroma prestopajo različna področja likovne 

ustvarjalnosti. Preprosto rečeno gre za fotografije, vendar precej nevsakdanje in hoteno 

drugačne fotografije … Vsekakor sta v polju umetniškega fotografskega izraza inscenacija 

oziroma aranžma običajna praksa. To pomeni, torej predstavlja predvsem izbor kadriranja, 

morda zrežiran prizor, lahko filtriranje svetlobe ipd. V primeru obravnavanih podob Tošičeve 

pa je v ozadju obsežnejši proces. V primarni fazi postopka izvedbe avtorica deluje v 

določenem slikarskem morda celo kiparskem smislu. Umetnica fizično ustvarja okolje v 

katerem prihaja do raztapljanja barvnih pigmentov, barvne tvarine v različnih tekočinah, ki jih 

med gibanjem »ujame« v fotografsko sliko. Le to pa podvrže določeni manipulaciji, ki jo 

opravi s pomočjo računalniških programov. Vsekakor bi na tej stopnji lahko vzporedno 

govorili o računalniški grafiki, kajti reproduktivni karakter ima tu gotovo določeno vlogo, 

vendar je to glede na celovitost ustvarjalnega postopka v končni fazi precej irelevantno.  

Vsekakor moramo sleherno umetniško delu gledati v luči dveh aspektov: v smislu izvedbenih 

postulatov, tehnologiji in kakovosti izvedbenosti, torej deležu, ki omogoča vsebino in pa o 

vsebini sami.  

V vsebinskem smislu je svojstvena vizualizacija, ki jo ponujajo predstavljene podobe Sanje 

Tošič upravičeno razumljena kot sugestivni optični izraz abstraktne podobe. Vsekakor slike 

pritegnejo z lastno prizoriščno nenavadnostjo, ki v polju fantastičnega, irealnega, 

iracionalnega sveta ustvarjajo posebno vzdušje. Skratka opraviti imamo z nekakšno abstraktno 

podobo, ki pa je zanimiva predvsem v tem, da precej nazorno referira v materialnost: pretočna 

bohotnost barvne materije, ki se na svojstven način razliva pred nami je nekaj, kar verjamemo, 

da je resnično in nosi s tem določeno simbolno in drugačno konotacijo. Optično je v ospredju  

estetska privlačnost del, kar jih dodatno pozitivno opredeljuje. Vsebinsko pa nadaljujejo svojo 

zgodbo skozi fabulativnost, ki je izvedena znotraj osebnega in intimnega. Tu lahko govorimo 

o osebnih atribucijah avtorice. Mehkoba, svilna prelivnost, izbrani barvni spekter so vsekakor 

karakteristike ženskosti. Vse je precej simbolno, kot nekakšna draperija, ki jo padajočo, 

lebdečo slutimo v prostoru.  Obenem pa se znajdemo v posebnem mikro ali makro svetu, blizu 

»nezemeljskega«, skrivnostno astralnega … Referenca objektivnega, pretakanja, raztapljanja 

in mešanja, kjer je osrednjega pomena kompozicijska razporeditev in pa posebnost kolorita 

odkrito vodi v izpoved. Tošičine podobe »virtualnih svetov« ali »fantazm« so v lastni 

abstraktno asociativni odprtosti nekakšna nadrealistična pripoved polna pozitivne energije.  
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