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POVZETEK  

Diplomska naloga se ukvarja s problematiko barv, prebojem ortogonalnega formata zunaj 

pravokotnega okvira in njuno povezanostjo. Problematika je raziskana iz treh zornih kotov: 

likovnoteoretičnega, likovnopraktičnega in empiričnega pedagoškega dela. V prvem delu 

likovnoteoretičnega dela diplome je razloţeno, kaj barva sploh je, kako jo vidimo, doţivljamo 

in uporabljamo. Razloţim, kaj je format in kakšna je notranja struktura ortogonalnega formata 

ter preboj le-tega zunaj pravokotnega okvira. Povem, kaj je kompozicija,  in raziščem, kakšno 

vlogo ima lahko barva pri preboju kompozicije prek meja ortogonalnega formata. V drugem, 

likovnopraktičnem delu predstavim lastna dela, tehniko, v kateri sem ustvarjala, razvoj del in 

formalno likovno analizo. V tretjem delu na eni izmed likovnih nalog uprizorim, kako 

prilagoditi likovno nalogo različno starim učencem. Osvetlim različna pogleda na učence s 

posebnimi potrebami, kamor spadajo tako učenci z motnjami v razvoju kot tudi nadarjeni. 

Posebno pozornost namenim avtističnemu učencu in njegovi socializaciji v opazovani skupini 

ter nadarjeni predšolski deklici. Analiziram njun razvoj na področju barv, risbe, plastičnega 

oblikovanja in izbire motiva v obdobju treh let.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: Barva, barvni kontrasti, barvna kompozicija, ortogonalni format, preboj 

ortogonalnega formata 



 
 

ABSTRACT   

The thesis "The relationship between colour surface and format in painting" deals with the 

question of color, breakthrough of orthogonal format outside the rectangular frame and the 

relationship between them. It is divided into three categories: theoretical, practical and 

empirical. The first chapter explains what the color actually is, how we see, experience and 

use it. Additionally, it explains what the format is and what is the internal structure of the 

orthogonal format along with the breakthrough outside the rectangular frame. Furthermore, it 

explores the composition and investigates what role can the color have in the breakthrough of 

composition beyond the orthogonal format. In the second chapter I present my own work, the 

technique I used, the development of the work and the visual analysis of it. In the third part in 

one of the assignments I illustrated how to adjust the tasks to differently aged students. I 

highlighted two different views on students with special needs, which include both students 

with disabilities as well as gifted students. Special attention is given to the autistic student and 

his socialisation in the group observed along with a gifted preschool girl. I analysed their 

development in the field of paint, drawing, plastic sculpture and choice of a motif in a period 

of three years. 
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UVOD 

   Naslov diplomske naloge »Odnos med ploskovno barvno kompozicijo in formatom v 

slikarstvu« skriva problematiko barv v povezavi s kompozicijo: kako barve zaznavamo, 

vidimo in doţivljamo, po kakšnih načelih komponiramo različne barve med seboj in kako 

lahko barva pripomore k preboju ortogonalnega formata.  

   Zato bom k problematiki v prvem likovnoteoretičnem delu pristopila v treh korakih. V 

prvem sklopu bom razloţila pojem barve, kako si jo razlagajo fiziki, znanstveniki, kako jo 

odraţajo rastline in ţivali ter kako človek, umetnik. Raziskala bom tudi, kako se barva javlja v 

vsakdanjem ţivljenju, in opredelila razliko med bistvenimi in nebistvenimi barvnimi 

dimenzijami, pri čemer nameravam posebno pozornost nameniti kompleksnosti določanja 

primarnih barv, ki pogojujejo vse nadaljnje barve. Problematiko barv lahko preučujemo z 

različnih stališč, kljub temu pa ni zanemarljivo dejstvo, da se ves vidni svet človeku prikazuje 

le po svetlobi in barvi (Trstenjak, 1978). Brez objektivnega dejstva, to je odboja svetlobe, tudi 

barv ni, zato bom razloţila, kakšen pomen ima svetloba za zaznavanje oblik in barv. Ko 

govorimo o barvah, ne moremo mimo sedmih Ittnovih barvnih kontrastov, ki jih bom 

analizirala. V drugem sklopu bom nato obravnavala format in preboj formata zunaj 

pravokotnega okvira: kaj ortogonalni format sploh je in kakšna je njegova inducirana 

struktura, pri čemer bom izhajala iz ugotovitev Rudolfa Arnheima. Nato bom obravnavala 

problematiko preboja ortogonalnega formata. V tretjem sklopu pa bom raziskala, kako sta 

barva in format povezana v barvno kompozicijo in kakšno vlogo ima lahko barva pri preboju 

kompozicije prek meja ortogonalnega formata. To bom ugotavljala na podlagi formalne 

likovne analize del različnih avtorjev. 

   V drugem, likovnopraktičnem delu bom predstavila lastna dela, tehnike, v katerih 

ustvarjam, njihov razvoj in formalno likovno analizo. Ta del je sestavljen iz dveh sklopov. 

Prvi, o kolaţu, se nanaša na barve in preboj formata zunaj ortogonalnega formata, drugi, o 

slikarstvu, pa se naslanja na barve, barvne kontraste in nebistvene barvne dimenzije. Ker 

ustvarjam v tehniki kolaţa in akrila, bom razloţila kaj ti dve tehniki sta, kakšne so njune 

prednosti, morda slabosti in zakaj uporabljam prav ti dve tehniki. Med seboj ju sicer ne 

kombiniram, uporabljam ju ločeno, pa vendar dobim podoben končni rezultat, to je ploskovno 

barvno kompozicijo.  

   V zadnjem, empiričnem pedagoškem delu bom opazovala komunikacijo različno starih 

nadarjenih otrok, njihov odnos do barv in njihov razvoj. Ukvarjala se bom s problematiko, 

kako načrtovati učno uro, ki ne bo preteţka za najmlajše in ne preveč dolgočasna za starejše 

učence. Posebno pozornost bom namenila enemu od učencev s posebnimi potrebami in 

njegovi socializaciji v opazovani skupini.   
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LIKOVNOTEORETIČNI DEL 

1. BARVA 

1.1 ZGODOVINA BARV 

   Barva je bila od nekdaj navzoča pri ustvarjanju. Vseeno pa je vsesplošno zanimanje zanjo, 

njene zakonitosti in učinke prevladovalo šele na začetku 19. stoletja. Philipp Otto Runge je 

leta 1810 objavil svoj nauk o barvah, pri katerem je uporabil barvno kroglo kot način 

razporeditve barv. Tega leta je izšlo tudi Goethejevo delo o barvah. Leta 1816 je 

Schopenhauer objavil delo Gledanje in barve. Chevreul je leta 1839 izdal delo O zakonu 

simultanega kontrasta (De la loi du contraste simultane des coleurs et de l`assortiment des 

objects colories). To delo je postalo znanstvena osnova impresionističnega in 

neoimpresionističnega slikarstva (Itten, 1970). Med umetniki so impresionisti kot prvi 

intenzivno preučevali naravo. To jih je privedlo do povsem novih koloritov. Navdih so iskali 

v naravi, opazovali sončno svetlobo, njeno svetlobno spreminjanje in preučevali atmosferske 

svetlobe pokrajine (sliki 1 in 2). Predmetom so odvzeli jasne oblike in razrahljali volumne. 

Osrednje mesto na sliki so namenili barvam v odnosu na svetlobno spreminjanje le-te 

(Zalaznik, 2009). 

               

                              Slika 1: Claude Oscar Monet,                                  Slika 2: Edgar Degas, 

                              Dekle bere knjigo, 1872                                         Ura plesa 1873–76 

   Kandinski ni bil najbolj navdušen nad impresionizmom, saj se ta po njegovem mnenju 

preveč ukvarja z zrakom, svetlobo in barvo pa pušča vnemar. Slednji je barvam prištel tudi 

črno in belo, ki so ju impresionisti izločili kot »nebarvi« (Kandinski, 1985). Kandinski se je 

navduševal nad neoimpresionizmom prav zaradi obravnavanja barve. Georges Seurat je 

impresionistično, intuitivno, na opazovanju temelječo analizo barv nadgradil s temelji 

znanstvenih teorij barv, ki so jih odkrili fiziki konec 19. stoletja. Oblike je gradil na 
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doslednem upoštevanju mešanja komplementarnih barv. Slikal je z drobnimi, pikčastimi 

nanosi čistih barv, ki se strnejo šele v gledalčevem očesu (slika 3). Neoimpresionisti so 

barvno ploskev razčlenili na skupine posameznih barvnih točk. Verjeli so, da mešanje 

pigmentnih barv slabi njihovo moč – barve naj bi se mešale šele v očesu opazovalca. 

        

         Slika 3: Georges Seurat, Sobotno popoldne na         Slika 4: Paul Cézanne,  Dvorec Maria      

                 otoku  La Grande Jatte, 1884–1886                         s pogledom na Chateau Noir 

   V nasprotju z impresionisti, ki so skušali ujeti trenutek, si neoimpresionisti ţelijo v sliko 

vnesti več organiziranosti in sistematičnega reda (Zalaznik, 2007). Paul Cézanne je v barvne 

senzacije impresionističnih slik vrnil občutek predmetnosti. Klasičnemu pravilu, da je vse 

sestavljeno iz krogle, valja in stoţca, je dodal impresionistično izkušnjo lastnosti toplih in 

hladnih barv. Razvil je sistem modulacije, kjer je klasično oblikovanje forme s svetlobo in 

senco nadomestil z oblikovanjem predmeta z uporabo toplih in hladnih barvnih ploskev (slika 

4). Ti elementi so prelomno vplivali na slikarstvo Pabla Picassa in Georgesa Braquea, saj se 

na podlagi le-teh oba obrneta h kubistični analizi slike. Tudi Vincent van Gogh je vzklil na 

temeljih ekspresionizma. Njegove barve so čiste, intenzivne. Na platno jih je nanašal v 

debelih, pastoznih nanosih in močnih kontrastih (predvsem komplementarnih). Kratko, ostro 

linijo impresionistov je izkoristil za ritmiziranje površine slike in še dodatno poudarjeno 

ekspresivnost (slika 5). S svojimi barvnimi kontrasti in surovim nanosom barv je pomembno 

vplival na razvoj slikarskega ekspresionizma na začetku 20. stoletja (Zalaznik, 2007).  

 

Slika 5: Vincent van Gogh, Pšenično polje z letečimi vranami, 1890 

http://en.wikipedia.org/wiki/A_Sunday_Afternoon_on_the_Island_of_La_Grande_Jatte
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   Na prelomu 20. stoletja je druţba doţivljala hudo krizo vrednot. Umetniško snovanje tega 

časa zatorej opredeljujeta napetost in nelagodje, ki sta preraščala v splošno nezadovoljstvo in 

ţeljo po spremembah. Gre za eno prvih t. i. zgodovinskih avantgard (umetniško gibanje, ki se 

samo deklarira z manifesti). Nemški in ruski umetniki so se zdruţili v skupini Modri jezdec 

(Der Blaue Reiter), ki so jo sestavljali Kandinski, Marc, Macke, Klee. Cilj slikarskega 

ustvarjanja ekspresionistov in slikarjev skupine Modri jezdec je bil predstaviti poduhovljeno 

in ponotranjeno doţivljanje oblik in barv. Kandinski je dejal, da ima vsaka barva svojo lastno 

izrazno vrednost in je zato mogoče ustvarjati tudi brez uporabe snovnih oblik (Itten, 1970). 

Slednji je poudarjal tudi povezavo slikarstva z glasbo. Iskanje poenostavljenih oblik, likovnih 

prvin in duhovne simbolike ga je pripeljalo do abstraktnih kompozicij. Njegova dela temeljijo 

na notranji izraznosti barv, oblike pa so le posledica zakonov »notranje nuje«. Uporablja 

intenzivne, kričeče barve, kot uporablja skladatelj kontrapunkt v glasbi. S tem ţeli gledalca 

nagovoriti brez posredovanja figurativnih elementov (sliki 6 in 7). Z uporabo poudarjene črne 

linije je v slikah povezoval elemente in utrdil včasih razpršeno kompozicijo (Zalaznik, 2007). 

          

                     Slika 6: Vasilij Kandinski,  Rumena,                          Slika 7: Vasilij Kandinski, 

                                   rdeča, modra, 1925                                    Improvizacija 26 (Oars), 1912 

   Kubisti razstavijo predmete na sliki na posamezne sekvence, pri čemer upoštevajo različne 

kote gledanja. V slike uvedejo dimenzijo časa, zaradi česar v zgodnjih delih ni prostora za 

barvo. Večina del je naslikana v sivo rjavih odtenkih s kvaziimpresionistično metodo kratkih 

potez (slika 8). Barve so torej uporabljali kot svetlo-temne vrednosti, prednost pa so dajali 

obliki. Namesto barv so na slikah notni zapisi, tipografija, celo realni predmeti. Po letu 1912 

sta Pablo Picasso in Georges Braque gradila slike v smeri sinteze posameznih elementov v 

večje oblike in tako dopustila barvi, da se je vrnila v sliko (slika 9) (Zalaznik, 2007).    
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   Slika 8: Georges Braque, Le Portugais, 1911          Slika 9: Pablo Picasso, Trije muzikanti, 1921 

   V futurističnih delih vidimo ţeljo izraziti naglico in tehnološki napredek sodobnega sveta. 

Slavili so lepoto strojev, hitrosti. V slike so ţeleli vnesti občutek gibanja, zdruţevali so 

dognanja divizionizma v nanosu in členitvi barv ter kubističnega razstavljanja oblik (sliki 10 

in 11).  

                  

         Slika 10: Giacomo Balla, Deklica,                Slika 11: Carlo Carra, Rdeči jezdec, 1913   

                ki teče čez balkon, 1912                                    

                       

   Ruski umetniki so se na kubizem odzvali bolj radikalno, v smeri popolne brezpredmetnosti 

– abstraktno slikarstvo. Kazimir Malevič je svoja slikarska dela postopoma omejil na vse 

preprostejše geometrijske oblike, da bi na koncu ostala le še bela in črna v obliki kvadrata. 

Ţelel je ustvariti podobe popolne brezpredmetnosti, oblike odrešiti kakršne koli pomenskosti 

in jih umestiti v nekakšen neskončen, kozmični prostor – suprematizem (slika 12). Podobno 

opazimo pri Pietu Mondrianu, ki je postopoma prešel do čiste geometrijske mreţe in osnovnih 

barv. Njegove barvne ploskve so vedno vpete v jasno definirano mreţo črnih črt (slika 13). S 

tem je ţelel priti do čistih formalnih odnosov med likovnimi elementi – proporci, struktura, 

barve v takšnih in drugačnih odnosih itd. (Zalaznik, 2007)  

http://www.shafe.co.uk/art/Braque-_Le_Portugais_%281911%29.asp
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Slika 12:  Kazimir Malevič, Črni kvadrat, 1915            Slika 13: Piet Mondrian, Kompozicija   

                                                                                        v  rdečem, rumenem in modrem, 1935 

   Predstavniki konkretne umetnosti so v svojih slikah upodabljali nepredmetne, večinoma 

geometrijske oblike in čiste spektralne barve. Barve in oblike, ki so razumsko dojemljive, v 

likovni zgradbi dopuščajo jasno ureditev. Surrealisti (nadrealisti) so uporabili barve kot 

sredstvo, s katerim so slikovito realizirali svojo »nedrealnost« (Itten, 1970).  Dela umetnikov 

oparta se kljub svoji izraziti dekorativnosti v svojih barvnih kontrastih in vijugastih linijah v 

očeh gledalca kaţejo kot neznosno pulzirajoča podoba. Victor Vasarely je izkoriščal moč barv 

in oblik ter z njimi ustvarjal optično iluzijo prostora, ki očesu ne dovoli mirnega pogleda 

(slika 14). Vsaka oblika mu predstavlja osnovo za barvo, vsaka barva pa je lastnost oblike 

(Zalaznik, 2007). 

 

Slika 14: Victor Vasarely, Figi majus MC, 1967 

   Na prelomu v 20. stoletja so torej umetniki v barvah videli predvsem medij za izraţanje 

občutkov, pri čemer sta narava in predmetni svet le še izhodišče za ustvarjanje. Barva je 

postala temeljno izrazno sredstvo modernih umetnikov (Zalaznik, 2009). Ker pa seveda barva 

za lastno pojavnost potrebuje obliko, sta prav ti dve prvini najodločneje zaznamovali slikarska 

iskanja ustvarjalcev v 20. stoletja. 

   Sodobno zanimanje za barve je skoraj povsem vizualnega in materialnega značaja in ne 

temelji na psihičnih izkušnjah. Razvoj mode, barvne fotografije in kemije barv je zbudil 

splošno zanimanje za barve, hkrati pa izboljšal dojemljivost posameznika za barve. 



 

12 

 

1.2  KAJ JE BARVA? 

   Teţko si je zapomniti različne barve. Naš vizualni spomin je v primerjavi s slušnim zelo 

slab. Ko omenimo npr. zeleno barvo, si jo bo le- vsak posameznik predstavljal drugače. 

Čeprav vsi vemo, kako je ta barva videti, imamo ogromno njenih različic (sliki 15 in 16). V 

besednjaku na dnevni ravni imamo le kakih trideset imen za posamezne barve, imen  njihovih 

posameznih odtenkov pa ne (Albers, 1975).  

        

                        Slika 15: Barvna paleta zelene barve             Slika 16: Zeleni barvni odtenki 

   Za fizike barv ni – zanje so te elektromagnetni valovi (Trstenjak, 1978). Na barve torej 

gledajo z objektivnega stališča. Preučujejo spektre različnih elementov, frekvence in valovne 

dolţine različnih barv ter mešanje barvnih svetlob (Itten, 1970, str. 12). Če poenostavimo, za 

fizike barva ni lastnost nekega predmeta, je le obarvana svetloba, ki se odbije od površine 

nekega telesa. Brez svetlobe torej barve ne obstajajo.  

   Umetnik Olafur Eliasson je fizikalno znanje uporabil za izdelavo prizmatičnega lestenca. 

Podobno kot pri mavrici ali Newtonovi tristrani prizmi se tudi tu svetloba (umetna) razkloni 

skozi trikotna brezbarvna stekla različnih naklonov na posamezne barve (slika 17). 

 

Slika 17: Olafur Eliasson, Barvna sfera Berlina, 2006 

 

http://www.artnet.com/artists/olafur-eliasson/
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   Nasprotno smer je ubral Dan Flavin, ko je v svoji svetlobni inštalaciji uporabil vse 

spektralne barve, ki na steno v svoji okolici projicirajo mavrico in zmešane skupaj tvorijo belo 

svetlobo (slika 18). 

 

Slika 18: Dan Flavin, Inštalacija brez naslova, 1996 

   Barve dojemamo kot lastnosti stvari, ki so v okolju razporejene skupaj s stvarmi (Butina, 

1995). Ker je barva subjektiven doţivljaj, ga ne moremo objektivno opisati, kot to lahko 

storimo npr. s predmetom. Je vizualna zaznava, brez katere lahko normalno funkcioniramo. 

Ima pa dve funkciji, ki sta pomembni pri našem orientiranju po prostoru in čustvenem 

doţivljanju videnih stvari. To sta členitvena
1
 in ekspresivna

2
 funkcija, ki ju lahko barva 

opravlja, šele ko postane del oblik. Ekspresivno funkcijo sicer res lahko doseţemo s 

povečanim svetlostnim kontrastom, vendar ni tako intenzivna kot pri uporabi barv (Itten, 

1970). Največjo izrazno moč ima barva, katere površina je gladka oz. je njena mikrotekstura 

kar se da malo razčlenjena. 

   Harald Kuppers pravi, da je barva fiziološki pojav. Meni, da se nam le zdi, da je barva 

lastnost snovi in stvari, v resnici pa gre le za čutni občutek gledalca. Barva je torej zanj samo 

občutek barve, zato je temeljni zakon vede o barvah tista zakonitost, po kateri deluje organ 

vida. Še več, pravi, da svetlobni ţarki fizikov niso nikakršne barve, da gre le za provociranje 

vidnega organa, da proizvede občutek barve (Kuppers, 1978; povzeto po Butina, 1995). 

Nasprotno od znanstvenikov je umetnikova potreba in naloga, da ugotovi, kako je v čutnosti 

in z njo mogoče ţiveti na človeku primeren način. Cezanne je z drugimi besedami dejal: 

»Slikar mora slikati tako, kot oko misli« (Butina, 1995, str. 70). 

    Frieling (Trstenjak, 1978) ugotavlja, da poznajo rastlinske barve tudi čas. Barve se v 

rastlinskem času zavarujejo in spreminjajo po letnih časih (slika 19). Na čas je vezano  

ţivljenje, prav tako pa  je čas stvar človeškega doţivljanja. Tako preidejo barve neţive in ţive 

                                                           
1
 Razporeditev barv v prostoru oblikuje točke pozornosti in ga s tem pomaga členiti; še posebej pomembna je 

takrat, ko je v prostoru zelo malo svetlostnih razlik. 
2
 Pritegne našo pozornost ter aktivira naše čustveno dojemanje in doţivetje. 
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narave v človekov doţivljajski svet. Tudi ţivalim so potrebne barve, in sicer za različne  

namene.  

 

Slika 19: Rastlinske barve poznajo čas – drevo v različnih letnih časih 

   

  Večina ţivali (večjih) ima sicer slabšo barvno zaznavo kot človek. Mačke na primer 

zaznavajo vse stvari v tonski lestvici sive barve. Kljub temu pa je za nekatere ţivali barva 

neprecenljivega pomena. Tistim, ki jedo sadje, jim omogoča ločevanje sadeţa od drevesa ali 

grma (sliki 20 in 21). Ptice imajo celo boljšo barvno zaznavo kot ljudje. Sposobne so videti 

celo štiri ali več dimenzij barve, medtem ko ljudje lahko zaznajo le tri (Ware, 2008). Poznamo 

tudi varovalne barve – z njimi se ţivali prilagodijo barvi okolja in se skrijejo pred 

sovraţnikom. Ţivali potrebujejo barvo za razločevanje posameznih rastlin, s katerimi se 

hranijo. Barve potrebujejo kot sredstvo, s katerim samec privlači samico (samec se s svojo 

barvo izpostavi, se šopiri pred samico in jo osvaja). Barva je večkrat tudi znak razdraţenosti, 

bodisi spolne, bodisi napadalne. Tako je barva hkrati ţe komunikacijsko sredstvo. 

 

                                      

             Slika 20: Rdeča češnja v zeleni krošnji         Slika 21: Zelen avokado v zeleni krošnji 

   Pri človeku barve v primerjavi z rastlinskim in ţivalskim svetom stopajo v ozadje. Tudi 

človekova koţa ni nikoli pisane barve. Nasprotno od rastlin in ţivali človek nima barve, pač 

pa le-to uporablja in se z njo izraţa (slika 22). To dela človeka za kulturno bitje. Po eni strani 

je zanimivo, da si primitivna ljudstva, ki so z naravo tesno povezana, rada svoje telo pisano 
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pobarvajo, se zaznamujejo s tetovaţami. Po drugi strani pa civiliziran človek ne čuti potrebe, 

da bi si telo neposredno obarval, marveč ga raje samo barvito oblači in z barvami opremlja 

okolico, ki ga obdaja (Trstenjak, 1978).  

 

Slika 22: Poročni tatu Khana – človek uporablja barve  

   Subjektivnost barvnih zaznav se kaţe ţe v odnosu in doţivljanju barv pri posamezniku tako 

v vsakdanjem ţivljenju kakor pri ustvarjanju ali doţivljanju likovnih del. Barva je od vseh 

čutnih zaznav najbolj subjektivna. Kar nastaja samo v vidnem sistemu, ne moremo preveriti z 

nobenim drugim zaznavnim sistemom. Večino zaznav drugih zaznavnih sistemov lahko 

preverimo z vsaj še enim sistemom – razen barv. Teksturo lahko na primer vidimo in 

otipamo, barvo pa navadno lahko le vidimo (Butina, 1995). Slednje ne moremo ne tehtati ne 

meriti. Prav tako ne moremo s pomočjo lestvic ali ravnil odkriti nobene razlike med dvema 

površinama, ki sta drugačne barve ter imata podobno velikost in sijaj (Butina, 1997, str. 189), 

pa vseeno je med njima bistvena razlika, ki jo lahko vidimo in označimo le z besedami, torej 

imeni barv.  

   Kljub navedenemu Kandinski (1985, str. 63–65) meni, da lahko barvo zaznamo tudi z 

drugimi čutili, ne le s čutom vida, saj jo poveţemo z drugimi čutili. Svetlo rumena npr. nam 

zaradi asociacije na limono daje vtis kislosti. Nekemu pacientu, ki ga zdravnik označuje za 

duhovno nadpovprečnega, je določena omaka zmeraj in nezmotljivo dišala »modro« (vonj). 

Barve povezujemo tudi s »čutom tipa«. Nekatere se nam zdijo hrapave, ostre, spet druge 

gladke in ţametne. Nekatere barve se nam zdijo mehke (kraplak rdeča), druge trde (kobaltno 

zelena). Celo razliko med hladnostjo in toplino nekega tona povezujemo z občutkom tipa. 

Kadar govorimo o barvni terapiji, o zdravljenju z barvami, pa vidimo, da lahko barvna 

svetloba na poseben način deluje na vse telo (rdeča svetloba deluje poţivljajoče, učinkuje 

vzburjajoče tudi na srce, nasprotno pa lahko modra povzroči celo začasno paralizo). 
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1.3   POJAVNE OBLIKE BARV – BARVNE MODALITETE  

   Psiholog David Katz je raziskoval barvo z vidika vsakdanjega barvnega javljanja. 

Ugotavlja, da umetno osamljeni poskusi v laboratorijih ne zadostujejo za razlago tako 

prepletenih pojavov, kot je svet barv. Na podlagi svojih ugotovitev je definiral tri pojavne 

oblike barv: ploskovno, površinsko in prostorninsko barvo (Trstenjak, 1978). 

   Barvo, ki se nam prikazuje brez predmetov, imenujemo ploskovna barva (slika 23). Gre za 

čist, monoton barvni vtis, ki ni vezan na noben predmet in posledično na noben prostor. Se 

torej ne ukrivlja po prostoru, zato barvna konstanca
3
 nanjo nima vpliva. Vzporedna je 

slikovni, frontalni ravnini, je torej dvorazseţna. Javlja se kot ravna kakovost. Slednja barvna 

modaliteta se zaradi svoje fiziološke čistosti redko javi (Trstenjak, 1978). V vidni naravi 

prevladujejo barve, ki imajo svoje predmetne pomene in je med njimi le malo čistih barv. 

Lahko bi rekli, da je ploskovno barvo skoraj nemogoče doseči – izjema so le pribliţki. 

Najbolje se ji pribliţa paslika
4
, saj je edini pojav, ki ga zaznamo brez psiholoških vplivov. 

Tudi slikarske barve so reducirane na same sebe, so barvne abstrakcije. Takšne tudi morajo 

biti, da jih slikar lahko podvrţe svojim namenom in jim da svoje pomene (Butina, 1995). 

Trstenjak kot tipične zastopnice ploskovnih barv našteje spektralne barve in vse tiste, ki so 

jim podobne (npr. slikarske barve).  

 

Slika 23: Modro nebo – primer ploskovne barve 

   Pa vendar se nam barva v navadnih ţivljenjskih razmerah javlja na površinah predmetov. To 

Katz imenuje površinska barva (slika 24). Odvisna je od zavesti o razsvetljavi, oblike 

predmeta in njegove prostorske lege. Leţi na predmetu oz. figuri in se po njej ukrivlja, tako da 

                                                           
3
 Barvna konstanca omogoča kontinuirano videnje, saj gre pri njej za zaznavanje neke barve kot enake pod 

vplivom različnih okoliščin, neodvisno od  razsvetljave (Trstenjak, 1978). 
4
 Paslika oz. zaporedni kontrast je svetlostni in barvni pojav, kjer sodelujeta dva vzporedna, nasprotna si procesa 

svetlostne adaptacije. Paslika je tako kot simultani kontrast temeljni fiziološko pogojeni barvni pojav, ki nam 

pokaţe, kaj je pri vizualni zaznavi samo fiziološko, kaj pa sodi na področje psihologije. Ne gre torej za zaznavo 

prostora, prepoznavanje predmetov ipd., pač pa za čisti barvni vtis (Trstenjak, 1978). 
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dobimo osvetljene in osenčene dele. Najbolje jo zaznamo pri normalni razsvetljavi, saj takrat 

najlaţe razberemo detajle.  

       

Slika 24: Barvne krogle – primer površinske barve, ki se ukrivlja po prostoru         

   Nasprotno njej je prostorninska barva sicer realno mogoča, vendar ne tako pogosta (slika 

25). Pogoj zanjo sta prozornost (popolna vidljivost skozi material) in prosojnost (delna 

vidljivost skozi material).  

    

Slika 25: Kristal – primer prostorninske barve 

   Površinska in prostorninska barva sta psihološko pogojeni barvni modaliteti. Odvisni sta od 

temeljnega psihološkega dejavnika, to je procesa globinskega ločevanja barvnih vtisov. 

Pogojeni sta z barvno konstanco, katere osnova je zavest o prostorski legi barve in o 

razsvetljavi.  

    Slikarji ne uporabljajo barv samo tako, da delujejo površinsko ali ploskovno. Obe kvaliteti 

sta sicer nujni za slikarstvo, vendar se obe ustvarjata bolj na površini slikovne ravnine 

oziroma na površini naslikanih stvari. Naslikane stvari lahko prikaţemo z upoštevanjem 

prostorskih lastnosti. V slikarstvu to pomeni prikazovanje prostora z uporabo barv – 

prostorninske barve (Butina, 1995). 
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1.4   BARVNE DIMENZIJE 

   Barva v realnosti ni statična. Je dinamičen in spremenljiv pojav, vendar pa ima določene 

lastnosti, ki jih delimo na bistvene in nebistvene.  

 

1.4.1 Bistvene barvne dimenzije 

   Bistvene barvne dimenzije so tiste barvne lastnosti, brez katerih pojem barve izgubi smisel. 

Zanikanje katerekoli posamezne bistvene barvne dimenzije je enakovredno zanikanju barve 

same. So neodvisne od barvnega konteksta. Trstenjak (1978) in Butina (1995) jih razdelita in 

opišeta takole: 

 Barvnost (ang. hue) ali kromatičnost ali barvni ton ali barvna kvaliteta 

 
Slika 26: Daljica z mešanicami barv, ki jih ni v vidnem spektru 

 

   Barve najprej označuje njihova barvnost, pestrost, kromatičnost (slika 26). Vsaka barva, 

tudi nepisana (siva, črna, bela) ima neko barvnost. Če barvi odvzamemo barvnost, sama barva 

izgine.  

   Barvnost nam narekuje svetloba kot fizikalni pojav, elektromagnetno valovanje. Kvaliteta 

tega valovanja nam določa barvnost neke barve, zato lahko kot osnovni model za predstavitev 

barvnosti vzamemo daljico, osnovano na vidnem spektru (slika 27). Spektralni trak ima na 

enem koncu kratkovalovno vijolično svetlobo, na drugem pa dolgo-vijolično rdečo svetlobo. 

Ta model pa ni logično zadosten, saj ne prikaţe dveh pomembnih vidikov barvnosti: logike 

barvnega mešanja (iz treh primarnih barv se namešajo druge) in barv, ki jih ni v barvnem 

spektru, a jih z mešanjem lahko dobimo (mešanice med rdečo in vijolično). 

 
Slika 27: Daljica, osnovana na vidnem spektru 

  

   Vijolični in rdeči del spektra se v naši zaznavi poveţeta (nastane purpurno ali škrlatno rdeča 

barva), zato je bolj smiselno daljico barvnosti zaokroţiti v barvni krog, ki temelji na logiki 

barvnih mešanj, logično razvrsti primarne barve in upošteva zakon komplementarnosti 

(Butina, 1995, str. 59). Prvi, ki je linearni spekter zaprl v barvni krog, je bil Newton, saj je 
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ugotovil, da s cepljenjem svetlobe ne dobimo barv med vijoličnim in rdečim delom spektra. 

Te barve je dobil, šele ko je dva razcepljena spektra med seboj prekril.  

   Tudi Johann Wolfgang Goethe je svoje ugotovitve sistemiziral v barvni krog (slika 28) oz. 

barvno zvezdo (slika 29).  

                                      

    Slika 28: Goethejev akvarelni barvni krog, 1810               Slika 29: Goethejeva zvezda 

   Glede na barvnost razlikujemo primarne, sekundarne in terciarne barve. Stopnjevanje med 

temi je mogoče pojasniti v Goethejevem trikotniku, ki ga je na podlagi Goethejeve teorije 

oziroma Goethejeve zvezde razvil Josef Albers in z njim opozoril na likovno pomembnost 

terciarnih barv (sliki 30 in 31) (Albers, 1975).  

                            

          Slika 30: Transformacija Goethejeve zvezde           Slika 31: Albersov »Goethejev trikotnik« 

                     v »Goethejev trikotnik« 

 

   Primarne barve (slika 32 levo) so tiste, iz katerih je mogoče namešati vse druge barve 

(večino barvnih odtenkov v barvnem krogu), primarnih barv samih pa ni mogoče namešati 

(Butina, 1995, str. 61). Ko obravnavamo primarne barve (od teh je odvisno, kakšne bodo 

sekundarne in terciarne barve), naletimo na različne teorije. Poznamo razliko med fizikalnimi 

(CMY-cian, magenta, yellow) in likovnimi (RYB-red, yellow, blue) primarnimi barvami. V 

preteklosti so se za likovne primarne barve uveljavile fizikalnoteoretične napačne barve. To 

so kadmijeva rumena, ultramarin oz. kobalt modra in cinober rdeča. Primarne barve so imele 

za fizike drugačen pomen kot za slikarje. Prvi jih vidijo kot sredstvo, s katerim moramo 

namešati vse barvne odtenke, za slednje pa so imele barve predvsem močno simbolno in 
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pigmentno (materialno) vrednost. Slikarji so za primarne barve določili tiste, ki jih zaznamo 

tako, kot da ne vsebujejo drugih barv, se pravi tiste, ki delujejo nenamešano. 

   Sekundarne barve (slika 32 na sredini) dobimo z mešanjem dveh primarnih barv. 

Sekundarne barve so enako nasičene kot primarne, hkrati pa so namešane. Dobimo jih z 

mešanjem primarnih barv v najrazličnejših količinah (mešanice med modro in rumeno, med 

rumeno in rdečo, med rdečo in modro barvo). 

   Terciarne barve (slika 32 desno) dobimo z mešanjem vseh treh primarnih barv v 

najrazličnejših količinah. Sem torej spada tudi mešanje komplementarnih barv. 

Komplementarne barve so sestavljene iz ene primarne in ene nasproti leţeče sekundarne 

barve. Npr. komplementarni par modra-oranţna je sestavljen iz treh primarnih barv. Modra 

barva je primarna, sekundarno oranţno barvo pa dobimo z mešanico rdeče in rumene 

primarne barve
5
. Terciarnih barv ne moremo prikazati na obodu barvnega kroga, pač pa v 

členitvi barvnega kroga v notranjost. Albers je prav zato Goethejevo zvezdo transformiral v 

trikotnik, kar mu je omogočilo ponazoritev terciarnih barv (slika 33).  

 

Slika 32: Primarne, sekundarne in terciarne barve v »Goethejevem trikotniku« 

 

 

Slika 33: Z mešanjem komplementarnih barv dobimo terciarne barve. 

 

   Terciarnih barv je neskončno, vendar lahko enako kot pri sekundarnih določimo tri 

glavne, ki so predstavljene v Goethejevem trikotniku. Dobimo jih z mešanjem treh glavnih 

sekundarnih barv –  v angleščini so te glavne terciarne barve poimenovane »citrone, olive 

in russet«. Terciarne barve so zaradi svojih značilnosti likovno najpomembnejše barve. V 

                                                           
5 V tekstu navajam klasično likovno definicijo terciarnih barv. Moderna, a likovno nesmiselna interpretacija 

terciarnih barv sicer običajno sledi Ittnovemu 12-delnemu barvnemu krogu, kjer so kot terciarne barve 

definirane sekundarne barve med glavnimi mešanicami primarnih barv (Itten, 1970, str. 29–31). 
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vsakdanjosti jih pogosto srečamo, saj so slabo nasičene zemeljske, umazane barve. 

Zajemajo širok spekter in delujejo umirjeno, stabilno, nevsiljivo, vsakdanje. Na videz so 

morda nepomembne, vendar prav z njimi mirimo prehode med (polno nasičenimi) 

primarnimi ali sekundarnimi barvami ter med barvnimi kompozicijami ustvarjamo 

harmonijo. Terciarne barve  se na prvi pogled zdijo nepisane, sive, v resnici pa delujejo 

zelo barvito. Glede na to, da terciarne barve delujejo sivo, so tako kot siva barva zelo 

dovzetne za delovanje simultanega kontrasta. Če so terciarne barve ločene, ne delujejo 

posebej barvito. Ko te barve postavimo drugo ob drugo, pa se obarvajo. 

 

 Svetlost (ang. value, lightness) 

   Pod tem pojmom razumemo »podobnost barve z belino«, ki je lahko večja ali manjša. To je 

značilnost barve, ki se spreminja glede na količino svetlobe, ki se odbije od površine. Barvni 

odtenek enake barve je lahko svetlejši ali temnejši. Pri nepisani barvi je barvnost enaka 

svetlosti – ko sivi spremenimo svetlost, ji spremenimo tudi barvnost. Svetle barve nas bolj 

aktivirajo kot temne, zato se nam zdijo bliţje. 

 Absolutna barvna svetlost je barvna kvaliteta, po kateri se barve med seboj ločijo po 

bliţini beli/črni (npr. rumena je pri svoji nasičenosti svetlejša kot modra). O njej 

govorimo tudi, ko eno barvo svetlimo ali temnimo z drugo barvo (slika 34 a). 

Razberemo jo lahko, če barvi odvzamemo barvnost (slika 34 b). 

 

 

Slika 34 a: Svetljenje oz. temnjenje z barvami 

 

 

Slika 34 b: Odvzem barvnosti barvi 

 

 

 O relativni barvni svetlosti govorimo, ko eno barvo svetlimo z belo in temnimo s črno 

barvo. Izhaja torej iz spoznanja, da lahko barvi spreminjamo svetlost z dodajanjem bele 

ali črne barve (slika 35). 
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Slika 35: Svetljenje z belo in temnjenje s črno barvo  

 

 Nasičenost (ang. chroma, saturation) 

   Nasičenost je logična posledica odnosa med barvnostjo in svetlostjo. Gre za oddaljenost 

pisane barve od njenega nepisanega svetlostnega ekvivalenta v sivi, kjer nasičenosti ni. 

Govorimo o barvni moči. V teoriji so tako primarne kot sekundarne barve enako nasičene. 

Čeprav so sekundarne barve namešane, so enako nasičene kot primarne, saj so enako 

oddaljene od središča barvnega kroga in so na kroţnici. V praksi je stvar nekoliko drugačna, 

saj pride z mešanjem primarnih barv v sekundarne tudi do zmanjšanja nasičenosti. 

   Čistost oz. nasičenost se nanaša na količino kromatične kvalitete v nekem barvnem odtenku 

in jo spremlja ustrezna količina nekromatičnosti (slika 36). Barva je jasna in razločna, kadar 

ne vsebuje črne, bele ali sive barve – če ţelimo barvi zmanjšati nasičenost, ji te barve dodamo 

ali pa ji dodamo njen komplementarni par. Če barva izgubi nasičenost, izgine tudi barva sama. 

Pomembna je za fenomen zračne perspektive, saj barvi ob ukrivljanju po prostoru manjšamo 

nasičenost. Bolj nasičena barva močneje pritegne pozornost, zato se nam dozdeva bliţe kot 

manj nasičena barva. 

 

  

 

Slika 36: Če kromatični barvi dodajamo črno, belo ali sivo, ji zmanjšujemo nasičenost. 

 

1.4.2 Nebistvene barvne dimenzije 

   Poleg logičnih bistvenih lastnosti pa ima barva, ko se pojavi v realnosti (postane površinska 

ali prostorninska) tudi različne materialne lastnosti. Te imenujemo nebistvene barvne 

dimenzije. Nebistvene barvne dimenzije so torej posledica konkretnih načinov javljanja barve 
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kot površinske in prostorninske barve. Anton Trstenjak (1978) razdeli nebistvene barvne 

dimenzije na tri skupine konkretnih barvnih pojavov. 

 Snovno pogojeni barvni pojavi 

    Odvisni so od barvila ali barvne snovi. Pri tem na primer ločimo neprozorne in neprosojne 

barve od prozornih in prosojnih.   

    Če je barva popolnoma neprozorna in neprosojna, je njena prostorninska oblika le 

nakazana, prevladuje pa ploskovni značaj barve. Ko barva postane kakorkoli prosojna (slika 

37), dobi prostorninski značaj, ploskovna oblika barve pa postopno izginja (npr. vosek, 

alabaster, porcelan, motno steklo ipd.). Barva je prosojna, če prepušča toliko svetlobe, da se 

predmeti, ki so v njenem ozadju, vidijo vsaj v nejasno zarisani senci (slika 40). Prostorninski 

značaj barve se bolj uveljavlja, kadar so zadaj za prosojno barvo predmeti ali njihove sence, 

kot če predmeti sami niso več vidni (slika 41). Čim bolj jasno se skozi opazovano barvo 

vidijo njena ozadja, tem bolj prostorninska je njena prikazen. Prosojnost torej predstavlja prvi 

pogoj za prostorninski značaj barv. Kljub temu pa prosojna barva pove manj kot prozorna 

(slika 38). Če je debelo mlečno steklo prosojno, je brezbarvna tanka šipa prozorna. Manjša 

razlika je med tanko mlečno šipo in barvnim steklom – slednjo še vedno označujemo kot 

prozorno, prva pa se nam še vedno zdi prosojna. O prozornih barvah torej govorimo, ko se 

predmeti vidijo v svoji lastni podobi skozi barvo, ki velja za vmesno sredstvo med njimi in 

očesom (slika 39). 

      

                               Slika 37: Prosojnost                                Slika 38: Prozornost 
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                       Slika 39: Voda              Slika 40: Pomarančni sok         Slika 41: Smuti  

   Prozornost postane »nevidnost«, ko je brezbarvna. Barvna šipa nam daje občutek 

prostorninskosti (tem bolj je prozorna), nebarvna pa ne. V tem primeru se šipa ne uveljavlja 

niti kot gola ploskev niti kot površina; tako popolnoma vidimo skoznjo, da niti nimamo več 

vtisa, da gledamo skozi. Če torej ţelimo pri tako gladko očiščeni šipi doseči vtis 

prostorninskosti, potem mora biti le-ta prekrita vsaj s toliko črtami, praški ali drugimi 

oblogami, da ima opazovalec vtis nekega vmesnega sredstva, ki se vriva med njegove oči in 

vidno polje, ki ga gleda. 

 Razsvetljavno pogojeni barvni pojavi 

   Odvisni so predvsem od razsvetljave in njenih okoliščin. Razsvetljava pogojuje lastnosti, 

kot so svetljenje, blesk oz. bleščanje, zrcaljenje. 

   Bolj kot se nam neki prostor javlja prozorno, tem močnejša se nam zdi njegova razsvetljava. 

Prav zaradi popolne prozornosti postane vmesno sredstvo samo, to je razsvetljava, nevidno. 

Lahko bi rekli, da je idealno prozoren predmet tudi idealno razsvetljen, saj v tem primeru ni 

razsvetljena le njegova površina, pač pa celotna snov predmeta v vseh njegovih smereh. Ta 

idealna prozornost v mejnem primeru postane enaka nevidnosti. Kjer ne zaznamo nobenega 

predmeta, je tudi vtis razsvetljave praktično nemogoč. Za to docela nedoločeno obliko lahko 

rečemo le, da se sveti, je svetla. Svetljenje ima svojo podlago v okoliščinah razsvetljave in 

doseţe višek svoje izrazitosti v tisti točki, v kateri snovno pogojeni barvni pojavi zdrknejo na 

minimum jasnosti v popolni vrednosti (prozornost). Ko torej svetel predmet postane 

popolnoma neviden, imamo pred seboj čisto svetljenje. Vendar pa pravo svetljenje imenujemo 

šele tisto svetlobo, ki se odraţa na svojem neposrednem ozadju. Zunanje polje oz. ozadje pa 

mora biti znatno temnejše in po moţnosti enakomerno. V vsakdanjem ţivljenju so primeri 

svetljenja sonce, luna, svetilka ali ognjen plamen, ki se nam javljajo na temnem ozadju (slike 

42, 43 in 44). Pri tem pa mora biti izpolnjen pogoj, to je, da se svetel predmet ali njegova 

površina ne sme javljati v ostrih obrisih. Pri svetleči barvi se ţarki od površine odbijajo tako, 
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da imamo občutek, kakor da vidimo »odvečno luč«, ki je zgoščena v obliki svetljenja. 

Maksimum svetljenja bi tako lahko istovetili s slepljenjem. Pri svetljenju ne vidimo nič 

določenega, nobenega določenega predmeta, vidimo le nekaj svetlega. Vsaka svetleča barva 

se nam javlja bolj ali manj prozorna, torej prostorninska. 

       

       Slika 42: Sonce                     Slika 43: Luč                  Slika 44: Plamen 

 

    Podobno kot svetljenje bi lahko tudi blesk dojemali kot odvečno luč, ki prihaja s 

površine in le-to po jakosti prekaša. Razlika pa je v tem, da se pri blesku svetlobno 

prelivanje odbija in zato bleščeča ploskev optično ni zrahljana, ampak izgubi samo svoj 

površinski značaj. Pojav bleska zatorej ni prostorninskega značaja. Ima ploskovni značaj in 

je kot tak neprozoren. Blesk nikdar ne spada k barvi predmeta, saj ne izţareva iz 

razrahljane globine predmeta, ampak napravlja vtis, kakor da leţi na gladki plošči (slika 

45). Bleščeča barva ima svoje nasprotje v topi barvni obliki, svetleča barva pa v motni. 

Bleščeča barva ima bolj ploskovni kot površinski značaj. Čisti blesk je torej vzporeden s 

čisto ploskovnostjo.  

        

   Slika 45: Bleščanje                      Slika 46: Zrcaljenje 

   Blesk navadno opredelimo kot nepravilno zrcaljenje brezbarvne svetlobe. Pa vendar se 

blesk bistveno loči od zrcaljenja. Tu se svetloba od površine odbija tako pravilno, da dobimo 

povsem jasno prepoznavne oblike predmetov, ki se na površini zrcalijo (slika 46). 
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 Subjektivno pogojeni barvni pojavi 

   Ţe Kandinski je zapisal, da »slikarstvo /…/ raziskuje izrazne moţnosti barv, teh najbolj      

čustvenih prvin likovne umetnosti« (Kandinski, 1985, str. 9). Zaznavanje konkretnih barvnih 

pojavov je torej dopolnjeno z občutki drugih čutov. Gre za subjektivno doţivljanje barv oz. 

naše čustveno odzivanje na določene barvne zaznave. Tu imajo posebno vlogo kontrastna 

nasprotja konkretnih barvnih pojavov. Trstenjak razdeli subjektivno pogojene barvne pojave 

na tri dvojice: mehke in trde, skromne in vsiljive, vele in sveţe barve.  

   Ista barva lahko naredi vtis mehke ali trde barve glede na to, kakšne so okoliščine in 

pogoji, pod katerimi se javlja. Pri tej barvni obliki ni odločilnega pomena čista vidna zaznava, 

ampak tipna, ki jo dopolnjuje (kolaţ slik 47). Prehod od trde do mehke naravne oblike ene in 

iste barve lahko doseţemo, če barvo opazujemo z iste razdalje in pri tem stopenjsko 

zniţujemo ali zvišujemo moč razsvetljave. Čim bolj se stemnitev oddaljuje od normalne 

razsvetljave, mehkejša se nam zdi barvna oblika. Če razsvetljavo stopenjsko zvišujemo, pa se 

nam barvni pojav ene in iste barve zdi trši. Maksimalen izraz trdote imajo barve v točki tiste 

svetlostne jakosti, kjer se javljajo ţe kot rahel prehod k blesku. 

     

    

Kolaţ slik 47: Različni vtisi modre barve 

   Blesk daje v primerjavi z motno ploskovnostjo vedno nekoliko trši vtis. Površinske barve 

imajo pod enakimi pogoji trd značaj, ploskovne pa mehkega. Tudi v razmerju do 

prostorninskih barv se nam površinska barva dozdeva trša. Slonova kost, vosek in porcelan 
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imajo mehkejši izraz kot npr. ţelezo. Razlog za to je v prosojnosti materiala, ki predmetom 

daje bolj prostorninski in zato mehkejši vtis. Tudi svetleči predmeti se nam prikazujejo 

mehkejši kot zrcalasti ali pa bleščeči. Pri mehki barvi gre predvsem za optično gostoto, ki 

nam daje prostorninski vtis. Barvo občutimo kot mehko takrat, ko imamo občutek, da bi lahko 

z očesom prodrli v barvilo in jo dojeli tudi v njeni plastičnosti, to je prostorninski kakovosti. 

Zato je npr. megla mehkejša kot čiste površinske oblike barv. Barva se nam zaradi ojačene 

svetlobe dozdeva vedno trša ali pa se nam zaradi zmanjšane osvetljave dozdeva vedno 

mehkejša. Razlog je ta, da zaradi svetlobnih sprememb ne moremo več točno razbrati njenega 

snovnega in podrobnega ustroja. 

   Vsiljive in skromne barve. Ta draţljaj ni nikdar le vidni občutek, ampak pomeni 

dopolnitev ali integracijo barvnega občutka z organskim. Včasih rečemo, da so pisane barve v 

primerjavi z nepisanimi bolj vsiljive, nemirnejše, nepisane pa skromnejše, mirnejše. Za to pa 

mora biti ustvarjen pogoj, to pa je, da ima pisana barva večjo svetlostno razliko v razmerju do 

svojega neposrednega ozadja kot z njo primerjana nepisana barva. Barve, ki so nemirnejše in 

bolj vsiljive, se močneje odraţajo od svojega ozadja, so v naši zaznavi napravile posebno 

gibanje – nekatere se nam umikajo v svoji skromnosti, nekatere se nam bliţajo s svojo 

vsiljivostjo, ene se nam zabodejo v oči, druge se našemu pogledu umikajo. 

   Najlepše primere za sveţe in uvele barve najdemo v rastlinskem svetu. Kar je za optično 

prostorninskost gostota, je za optično sveţost čistina. Ker barvno čistost teţe najdemo v 

prostorninsko prosojnih barvnih pojavih kot na neprozornih površinah, lahko rečemo, da 

površinska barva daje vtis večje sveţine kot prostorninski barvni pojavi. Če je površina tako 

osvetljena, da se njena barvna oblika bliţa blesku, potem postaja površina vedno bolj gladka. 

Postopoma izginja tudi njena mikrotekstura, dokler se ne prikaţe samo ploskovna, 

enakomerna oblika, to je barva brez madeţev in površinskih motenj. Le tako se očesu javlja v 

svoji barvni pristnosti in čistosti – tako njeno notranjo napetost subjektivno občutimo kot 

optično sveţost. 

 

 

 



 

28 

 

1.5   POMEN SVETLOBE ZA ZAZNAVANJE OBLIK IN BARV  

   Pri uporabi barv in neštetih barvnih kombinacij smo popolnoma odvisni od svetlobe (sončne 

ali umetne). Brez odboja svetlobe barv ni. Naše zaznavanje barv ima torej objektivni temelj. 

Barva je torej tako subjektivna kot objektivna, saj zajema objektivno realnost in naše 

subjektivno doţivetje. Barve so hkrati preproste in tudi kompleksne (Whelan 1995).  

    

Slika 48 a: Via dell`Amore I                        Slika 48 b: Via dell`Amore II 

Če bi se slikar lotil slikanja na osnovi čiste ponovitve vizualne danosti, bi ga lahko primerjali 

s fotografijo, kjer kamera pasivno in brez kritičnosti sprejme svetlobo, ki se odtisne na njeno 

površino. Pa vseeno tudi kamera ne fotografira sama, kakor tudi oko ne gleda samo. Za 

kamero stoji človek, ki določi, kaj bo na fotografiji – posledično je na njej njegovo stališče. 

Prav tako stoji človek za očesom. Oko je del vizualnega sistema, v katerem ima vsak del svoje 

mesto in nalogo. Njegova naloga je prečistiti draţljaje do te mere, da izloči preslabe, 

nepomembne in zdruţuje pomembne.  

Evans pravi, da je oko bolj občutljivo za spremembe v energiji svetlobe kot pa za vsoto 

energije v vidnem polju, ker je namenjeno odkrivanju luči (sliki 48 a in 48 b). Tudi Trstenjak 

pokaţe, da ima optično oblikovanje ploskev izhodišče v vzdraţenju obrobnih črt in vodi do 

zlitja obrobnih črt v sklenjene in homogene ploskovne slike, ki se nato prostorsko ločijo v 

podobe (Trstenjak, 1948). Oko v bistvu opozarja na spremembe v vidnem polju, ker je to 

biološko pomembnejše kot tisto, kar je v njem stalnega, nespremenjenega (Butina, 1995). Oko 

torej reagira na spremembo v vidnem polju, ki se projicira na mreţnico, in ne na stalni 

svetlobni draţljaj. Tako nastane obris podobe tam, kjer so mogoče največje spremembe. Čim 

večji je kontrast, tem hitreje zaznamo razliko. Te razlike so pogojene s svetlostnimi 

vrednostmi, z likovnimi spremenljivkami velikosti, smeri, poloţaja, gostote in tudi barve. 

Razlike slednje morda zaznamo najhitreje. Pa vendar morajo biti barve, če jih ţelimo 

izpostaviti, vpadljive. Čiste, intenzivne ali celo »day-glo«, fluorescentne barve, uporabljamo 
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za orientacijo, signalizacijo, saj vsakdanje barve z lahkoto prezremo (sliki 49a in 49b). V 

našem urbanem okolju sledimo signalnim barvam. V naši okolici so uporabljene povsod: v 

prometni signalizaciji in znakih, poţarnih alarmih, reklamnih plakatih itd.  

   

Slika 49 a: Siena I                                               Slika 49 b: Siena II 

Svetloba, ki povzroča procese v očesu, prihaja iz okolja, ki nas obdaja. Gibson pravi, da za 

navadno, vsakdanje gledanje direktna sončna svetloba ni zelo pomembna, saj ne more 

govoriti o ničemer drugem kot o soncu samem. Ugotavlja, da prihaja le del svetlobe od sonca 

oziroma od svetil naravnost. Od neposrednih svetlobnih virov navadno prihaja zelo malo ali 

nič svetlobe. Večina svetlobe je difuzna svetloba z neba in pa svetloba, ki jo odbijajo površine 

zemlje in stvari na njej. To svetlobo imenuje ambientna svetloba in sestoji predvsem iz 

svetlobe, ki je modificirana z odbojem. Pri ambientni svetlobi so za informacijo posebno 

pomembne meje, robovi. Glavni vzroki strukture ambientne svetlobe so v osvetljeni okolici. 

Prvič gre lahko za spremembo nagiba ploskve, drugič za spremembo pigmentacije površin in 

tretjič od osvetljenih do osenčenih delov površin (osenčenost). Prva se nanaša na prostor 

površin, druga na barvo površin in tretja na kvaliteto njihove osvetljenosti oziroma 

zatemnjenosti. »Ambientalna svetloba oblikovano strukturo okolice povzame v svoji ureditvi, 

jo prenese v oko, na mreţnico, kjer se ta vzorec draţljajev spremeni v ţivčne impulze, ki jih 

moţgani razberejo in jim dajo pomen« (Butina, 1995, str. 48). Likovno mišljenje torej izbira 

vizualne podobe selektivno glede na njihovo primernost in potrebnost. Iz tega je razumljivo, 

da delovanje vida ne ustreza modelu fotokamere. Oko, ki ga vodi razum, je zelo selektivno, 

gleda subjektivno in običajno vidi samo tisto, kar um hoče ali more videti. Kamera stvari vidi 

objektivno, ne izbira, registrira vse, kar se znajde v njenem vidnem polju. Šele ko človek 

gleda fotografijo, ji da pomen. Na filmu zabeleţeno ureditev ambientne svetlobe prenese v 

oko, kjer se na mreţnici ta ureditev v nekem smislu ponovi in potuje naprej v moţgane. Šele 

slednji ji dajo pomen (Gibson, 1966; povzeto po Butina, 1995). 
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1.6   ODNOS MED BARVO IN OBLIKO  

   Ko človek oblikuje svet z barvami, mu daje nove oblike. Tako oblika kot barva izpolnjujeta 

dve značilni funkciji gledanja: nosita izraz in informacijo. Vendar zakonitosti zaznavanja barv 

in oblik niso enake. Pri nekaterih avtorjih zasledimo prepričanje, da je oblika bolj objektivna 

kot barva. Vendar pa pri človeškem zaznavanju sodelujeta obe in se med seboj dopolnjujeta 

(Kovačev, 1997). Oblika je učinkovitejše komunikacijsko sredstvo, vendar nima take izrazne 

moči kot barva. Barva je torej kot izrazno sredstvo bistveno bogatejša in ima izredno 

afektivno vrednost, oblika pa je predvsem sredstvo za abstrahiranje. Slednja naši zaznavi 

omogoča redukcijo stvarnosti na konturo oz. obris. Čista oblika je vedno racionalizacija 

predmetov in pojavov, kar nam olajšuje njeno razumevanje in nam omogoča orientacijo po 

prostoru.  

   Barva je v zaznavi podrejena obliki. Predmet lahko zaznamo samo, če je njegovo zaznavno 

podobo mogoče prirediti neki organizirani obliki. V zaznavnem smislu oblika torej zahteva 

aktivnost subjekta, kar pomeni, da aktivnost prehaja od opazovalca na predmet. Nasprotno pa 

zaznava barve ne zahteva aktivnosti opazovalca, zato se tudi ne oblikujejo nazorni pojmi. Pri 

zaznavanju barv je torej akcija usmerjena od predmeta k subjektu, pri zaznavanju oblik pa je 

aktivni subjekt usmerjen proti predmetu (Trstenjak, 1987, str. 27). 

   Vsak posameznik drugače reagira na barvo in obliko. V enem od testov so dali otrokom 

nalogo, naj iz večjega števila rdečih trikotnikov in zelenih krogov izberejo vse tiste like, ki so 

najbolj podobni predloţenemu testnemu liku. Otroci, mlajši od treh let, so izbirali preteţno po 

vidiku lika, torej oprijemljive lastnosti predmeta. Otroci med tretjim in šestim letom starosti 

pa so dajali prednost barvam. Ko se torej v otroku čut za barve močneje razvije, se preteţno 

odloča po barvnih vidikih. Občutek za ujemanje med oblikami in barvami se lahko razvije le 

skozi praktično izkušnjo (slika 59). Tako tudi na otrokovo odločitev vplivajo njegove 

izkušnje, le-te pa ga usmerjajo, da se ravna preteţno po zunanjih oblikah predmetov 

(Trstenjak, 1987, str. 26). Tako postaja lik odločujoč kriterij izbire. 

   Kljub vsemu pa se v likovni praksi barva in oblika poveţeta, saj je barva vedno oblikovana, 

oblika pa vedno obarvana. Gre za izziv, s katerim se predvsem likovniki soočajo vse ţivljenje, 

saj vseskozi iščejo nove oblike in s tem tudi nove barvne svetove.  
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Slika 50: Povezovanje po obliki ali barvi? 

   Vprašanje odnosa med obliko in barvo, kot pravi Kandinski (1985, str. 14), je bilo do 

postimpresionizma neobdelano. Tedaj je pri številnih tedanjih občutljivih slikarjih in 

teoretikih postalo predmet bolj ali manj sistematičnih raziskav. Prav Vasilij Kandinski je bil 

eden najpomembnejših modernističnih slikarjev, ki je teoretično raziskoval odnos med barvo 

in obliko ter v svoji barvni teoriji postavil načelo, da krog ustreza modri barvi, kvadrat rdeči 

in trikotnik rumeni barvi. To razmišljanje sta Paul Klee in Johannes Itten še razširila s 

kombinacijami teh treh temeljnih likov in barv.  

   Kandinski je o odnosu med barvo in obliko razmišljal sistematično. Loči med zunanjim in 

notranjim pomenom oblike. Oblika mu pomeni omejitev ene ploskve od drugih – to je njena 

zunanja oznaka. Je torej ločujoč oris med barvo in/ali svetlostnimi razlikami ploskev. Notranji 

pomen oblike pa v nas vzbudi notranjo doţivljajsko vsebino (Kandinski, 1985, str. 67–68). 

Raziskovanje o notranjem in zunanjem pomenu ga je pripeljalo do spoznanja, da ima vsaka 

barva svojo smer in gibanje. Rumena tako izţareva, se giblje iz centra navzven, se človeku 

pribliţuje, modra pa razvija koncentrično gibanje, se od gledalca oddaljuje. Kandinski 

ponazori gibanje barv in oblik s korespondencami med koti in barvami. Rumena, ekscentrična 

barva človeka vznemirja, zbada, kaţe značaj z barvo izraţene sile. Lahko postane ostra, ne 

more pa se spustiti v večje globine. Rumeni zato ustreza ostri kot, ki je tako agresiven kakor 

barva sama. Modra, koncentrična barva se zapira vase, teţko postane ostra in se ne more 

pomembno zvišati. S to barvo se ujema mehki oz. topi kot, ki se tako kot barva zapira vase. 

Modra in rumena barva predstavljata pola, med njima pa se razvrstijo druge barve in oblike. 

Tako velja rdeča, topla barva za močno, najbolj stabilno barvo, kateri ustreza pravi kot. 

Učinkuje zelo ţivo, nemirno,  prši in ţari vase in zelo malo navzven (Kandinski, 1985, str. 

78–84). Ker pa primarne barve zahtevajo primarne oblike, jim ustrezajo trikotnik, kvadrat in 

krog. Kandinski zato prenese korespondenco med barvami in koti na oblike. Tako ostri, 

dinamični rumeni barvi ustrezajo oblike, v katerih prevladujejo ostri koti. Zato ji pripiše 
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trikotnik. Modra se s svojo mehkobo in koncentričnim gibanjem ujema s kroţnimi oblikami, 

ki imajo enake lastnosti kot ta barva. Primarni modri barvi, ki ji ustreza topi kot, pripada 

primarna oblika, ki kotov ne vsebuje, to je krog. Rdeči, kot topli, trdni in stabilni barvi 

ustrezajo oblike, v katerih prevladujejo vertikale in horizontale. Kvadrat je torej tista primarna 

oblika, ki je tako trdna, jasno omejena in stabilna kot primarna rdeča barva (Muhovič, 2000, 

št. 53–54, str. 170).  

   Odnos med obliko in barvo je torej izrazito likovno praktičen problem, ki ga je s teorijo 

nemogoče rešiti, lahko pa z njo še dodatno poudarimo njegovo relevantnost. S teoretičnim 

znanjem o oblikah in o barvah lahko torej zavestno izkoriščamo njihov značaj in lastnosti. 

Nekatere oblike poudarjajo vrednost nekaterih barv, druge pa jih zmanjšujejo (slika 51). 

Lastnosti ostrih barv se močneje izraţajo v ostrih oblikah (npr. rumena v trikotniku), tiste, ki 

se nagibajo k poglabljanju, pa močneje učinkujejo v okroglih oblikah (npr. modra v krogu). 

Število oblik in barv je neskončno, zatorej je neskončno tudi število kombinacij in hkrati 

delovanj (Kandinski, 1985, str. 67). Likovni ustvarjalec si lahko tudi z zavestnim 

izkoriščanjem členitvenih moţnosti barve olajša organizacijo kompleksnih vzorcev v 

kompoziciji, loči oblike od ozadja ipd. 

 

                                    Slika 51: Anja Habič, Točka , 2011 
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1.7   BARVNI KONTRAST 

   Johannes Itten se je iz neraziskanih potencialov Goethejeve barvne teorije osredotočil predvsem na 

razvijanje problematike barvnih kontrastov. Barvni kontrast dobimo, ko postavimo dve ali več 

barv, ki so si različne v vsaj eni od svojih lastnosti oz. ko, kot pravi Itten, opazimo razliko 

med dvema barvnima učinkoma. V svoji knjigi Umetnost barve Itten opredeli sedem barvnih 

kontrastov (Itten, 1970). 

 Kontrast barve v odnosu do barve oz. kontrast barvnega tona 

   Je najpogostejši med vsemi barvnimi kontrasti. Kontrast barvnega tona je vedno navzoč, 

vendar pa ni vedno enako izrazit. Sestavljajo ga najmanj tri barve, ki so med seboj jasno 

zamejene. Najmočnejši je med tremi primarnimi barvami (rumena, modra, rdeča) (slika 52) in 

se zmanjša, če primarne barve nadomestimo s sekundarnimi (slika 53). Njegova moč se torej 

z oddaljevanjem od prve triade zmanjšuje (s spreminjanjem svetlosti, nasičenosti, barvnosti – 

sekundarne, terciarne ipd.), saj začnejo večjo vlogo igrati drugi kontrasti. 

                 

                                                  

            Slika 52: Piet Mondrian, Kompozicija II        Slika 53: Paul Klee, Požar v večernih urah, 1929  

           v rdečem, modrem in rumenem, 1930                     

 

 Svetlo-temni barvni in svetlo-temni svetlostni kontrast 

Poznamo svetlo-temni svetlostni kontrast (sliki 54 a in 54 b) in svetlo-temni barvni 

kontrast (sliki 56 a in 56 b). Svetlo-temni kontrast temelji na zaznavanju jakosti svetlobe. 

Upodobimo ga z oddaljevanjem ali s pribliţevanjem od črne in bele barve. Ti dve barvi sta 

si po svojih učinkih vedno nasprotni (polarni), med njima pa leţi nešteto sivih tonov in 

barv. Vsaka pestra barva ima svojo svetlost in vsaki lahko poiščemo ustrezen svetlostni 

odtenek nepestre barve (sive) (slika 55). Ta kontrast je relativen, saj je lahko ista barva v 

določenih okoliščinah svetla ali temna.  
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          Slika 54 a: Paul Klee, Cvetlični vrt, 1920       Slika 54 b: Črno-bela različica slike 54 a 

 

                                                        

Slika 55: Svetla in temna stran barvnega kroga (levo kromatičen, desno akromatičen) 

 

                           

     Slika 56 a: Lori Hersberger, Široko odprt,  2005       Slika 56 b: Črno-bela različica slike 56 a 

 

 Toplo-hladni kontrast 

   Temelji na dveh zakonitostih: na prostorskem učinkovanju toplih in hladnih barv (tople 

barve se zdijo bliţe kot hladne) ter na subjektivnem doţivljanju toplih in hladnih barv 

(različno vplivajo na vegetativno ţivčevje) (slika 57). Najlepše se vidi, kadar med barvami ni 

velikih tonskih razlik – v nasprotnem primeru prevlada kontrast svetlo-temno (sliki 58 in 59). 

Toplo-hladni kontrast je relativen, saj je lahko ista barva v enem kontekstu topla, v drugem pa 

hladna. Polarno vrednost pa toplo-hladno doseţe v odnosu med modro-zeleno in oranţno-

rdečo. 
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Slika 57: Hladna in topla stran barvnega kroga 

 

 

     Slika 58: Marc Chagall, Amoureux de vence, 1957                  Slika 59: Marc Chagall,  Ljubimca 

v mesečini, 1887–1985 

 Komplementarni kontrast 

   Ta kontrast tvori sopostavitev dveh barv, ki v skupni mešanici tvorita nepestro sivo, torej se 

uničita (slika 60). Če sta druga poleg druge, pa se okrepita do največje intenzivnosti. Vsak 

komplementarni par vsebuje vse tri primarne barve. Po definiciji je to polarni kontrast, saj ima 

vsaka barva le eno komplementarno barvo, ki ji v barvnem krogu stoji nasproti. Na njem torej 

tudi temelji osnovna ureditev barvnega kroga.  

       

Slika 60: Komplementarni barvni pari 

 

Sopostavitev dveh komplementarnih barv daje očesu občutek potešenosti, kar daje vtis 

trdnosti in statičnosti. To utegne biti predvidljivo, monotono, zato v likovni praksi ta barvni 
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kontrast razgibamo z vnašanjem relativne svetlostne razlike, z odstopanji, da povečamo 

simultano učinkovanje itd. (Slike 61, 62 in 63) 

 

              

        Slika 61: Vincent van Gogh,        Slika 62: Henri Matisse,                Slika 63: Henri Matisse, 

       Vaza z dvanajst sončnicami,             Maroška pokrajina,                             Okno, 1916    

                         1888                                        1911–1913                                         

  

 Simultani in sukcesivni kontrast 

   Simultani in komplementarni kontrast se izključujeta, sta si nasprotna. Gre za pojav, ko oko 

ob dani barvi sočasno, simultano, teţi tudi k zaznavi njene komplementarne barve. Če te 

barve ni, jo oko ustvari samo, torej realno ni navzoča. Ta kontrast daje v nasprotju s 

komplementarnim kontrastom vtis razburjenja, migotanja, dinamike. Poznamo svetlostni 

(sliki 64 in 65) in barvni simultani kontrast (slika 66). 

 

Slika 64: Svetlostni simultani kontrast  

 

   V zgornjem primeru (slika 64) so v vseh različno sivih večjih kvadratih manjši kvadrati iste 

svetlosti, vendar delujejo, kot bi bili različne svetlosti. Sivi kvadrat se na črnem ozadju zdi ţe 

skoraj bel, medtem ko postavljen na belo ozadje, deluje temneje, kot v resnici je. 
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Slika 65: Glede na barvo, ki je v ozadju, delujejo barvni kvadrati ene barve enake svetlosti. 

Svetlejši oranţni kvadrat deluje enako svetel kot temnejši oranţni kvadrat, ki je postavljen na 

temno modro ozadje. 

 

 

Slika 66: Migotanje na robovih v komplementarni barvi 

 

   Svetlostni simultani kontrast naša zaznava privilegira, kar nam omogoča jasno zaznavo 

prostora in orientacijo v njem. Zato pride barvni simultani kontrast najbolj do izraza takrat, ko 

je svetlostni simultani kontrast reduciran, ko sta torej dve barvi svetlostno kar se da izenačeni.      

 

 Kontrast barvne kvalitete 

   Gre za kontrast med nasičenimi in manj nasičenimi barvami, saj je barvna kvaliteta stopnja 

nasičenosti pisane barve (slika 68). Ta kontrast je v polarni obliki med pisanimi in nepisanimi 

barvami. Barvi lahko kvaliteto spremenimo, če jo mešamo z belo, črno, sivo ali s 

komplementarno barvo (slika 67).  

 

Slika 67: Kako lahko barvi spremenimo kvaliteto  

 

Kontrast barvne kvalitete še dodatno potencira simultani kontrast. Povezuje se tudi s 

kontrastom kvantitete – čim manjša je nasičenost neke barve, tem večja mora biti njena 

količina za enakovreden učinek (slika 69). 
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   Slika 68: Henri Matisse, Radosti  življenja,                  Slika 69: Henri Matisse, Gola modra,       

                                 1907                                                                  1905–1906   

                                         

 Kontrast barvne kvantitete (količine) 

   Ta kontrast se nanaša na razmerje velikosti dveh ali več barvnih površin. Gre za nasprotje 

več-manj oziroma veliko-majhno. Učinek barve določajo trije dejavniki, in sicer njena 

svetlost, nasičenost in velikost ploskve, ki jo barva pokriva. Barvne ploskve morajo dobiti 

obliko, velikost in oris glede na kromatičnost in intenzivnost barve. Čim bolj je barva 

nasičena, tem manjšo površino lahko za svoje dominiranje zajema (slika 72). Goethe pravi, da 

čim svetlejša je barva, tem manjšo površino potrebuje za enak učinek »moči« kot temnejša 

barva. Arthur Schopenhauer prilagodi barvni krog v harmonična količinska razmerja (slika 

70). Barve v tem razmerju delujejo statično in umirjeno, kontrasta količine v tem primeru ni. 

Pojavi pa se, ko začnemo harmonična razmerja količin podirati (slika 71).  

 

Slika 70: Harmonični kvantitativni krog primarnih in sekundarnih barv 
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                      Slika 71: Joan Miró,                      Slika 72: Joan Miró, Glava moža, 1935       

             Larkovo krilo, 1967 

 

 

1.8   BARVNA HARMONIJA – BARVNI AKORDI  

   Z barvami lahko doseţemo določene čustvene odzive, ki jih lahko povečamo z uporabo 

neskončnega števila posameznih barvnih odtenkov. Barvni kontrasti govorijo o tem, da je 

učinek barv vselej odvisen od odnosa več barv, ki stopajo v različne barvne kontraste. Na 

podlagi tega lahko govorimo o barvni harmoniji oz. barvnih akordih, pri čemer ocenjujemo 

skupni učinek dveh ali več barv. Razumevanje barvne govorice nam pomaga pri ustvarjanju 

učinkovitih barvnih kombinacij s pomočjo široke palete barv in moţnosti njihovega 

kombiniranja (Whelan 1995). 

   Na splošno se izraza »harmonično« in »disharmonično« povezujeta z občutki »prijetno« in 

»neprijetno« ali »simpatično« in »nesimpatično«. Tudi po SSKJ je harmonija enaka 

skladnosti ali ubranosti skupine barv, ki naj bi na opazovalca vplivala ugodneje kot kaka 

druga barvna kombinacija. Tiste barvne kombinacije, ki so sestavljene iz barv s podobnimi 

barvnimi vrednostmi ali iz različnih barv z enakimi tonskimi vrednostmi – to so barve, ki 

druga poleg  druge ne učinkujejo izrazito kontrastno. 

   Ko govorimo o občutkih, prijetnih ali neprijetnih, pozitivnih ali negativnih, ali je nekaj lepo 

ali ne, imamo opravka s subjektivnostjo – takšna presoja pa je seveda brez objektivne 

vrednosti. Niti dva človeka ne vidita barv enako, torej imajo posamezni ljudje lahko različne 

nazore o tem, kaj je harmonično in kaj disharmonično. 

   Itten je zato skušal postaviti kriterij barvne harmonije na objektivne, znanstvene temelje. Pri 

tem se je oprl na spoznanja fiziologa Ewalda Heringa (Itten, 1970), ki je dejal, da središčna, 
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nevtralna siva povzroča popolno ravnovesje v očeh. Pokazal je, da oči in moţgani nevtralno 

sivo zahtevajo, v nasprotnem primeru namreč postanejo vznemirjeni. Na podlagi tega je zato 

tudi Itten (1970) trdil, da so harmonične barve tiste, ki, pomešane skupaj, ustvarijo nevtralno 

sivo. Temeljni princip barvne harmonije je Itten torej izpeljal iz fiziološko zahtevanega 

zakona komplementarnosti barv (Butina, 1995). Vse druge barve, ki, pomešane med seboj, ne 

dajo nevtralne sive, Itten imenuje  ekspresivne ali disharmonične. 

   Ittnov princip harmonije torej temelji na fiziologiji in je izpeljan iz zakona 

komplementarnosti, pri čemer pa ni pomembna samo medsebojna postavitev barv, temveč 

tudi njihova količinska razmerja, čistost in svetlost. S strani barvnih kontrastov je 

komplementarnost temelj harmoničnega oblikovanja, saj z upoštevanjem tega zakona 

doseţemo v očeh popolno ravnoteţje. 

   Pojem harmonije se povezuje s pojmom »skladanje« in je nekje med dvema skrajnostma – 

enakostjo in raznolikostjo. Po eni strani naj bi harmonija ublaţila kontrast, vendar naj ga po 

drugi strani ne bi popolnoma izničila (harmonija je med obema skrajnostma – kontrastom in 

monotonijo.  

   Ne glede na to, ali pojem harmonije razumemo kot subjektivno vrednotenje ali na 

fiziološkem temelju, pa je likovno gledano pri tem pojmu ključno to, da gre za ustvarjanje 

takega odnosa med barvami v sliki, da slika na koncu »deluje«. Tako na primer tudi Matisse 

svoj proces slikanja dojema kot ustvarjanje odnosov med barvnimi toni, torej ustvarjanje 

harmonije. To je razvidno iz njegovega zapisa: »Če na belo platno natresemo senzacijo 

modre, bele, zelene, rdeče in če dodajamo vedno več potez s čopičem, vsaka od potez, ki sem 

jih prej napravil, izgubi pomen. Slikam neki interier: pred seboj imam omaro, ki mi da 

občutek ţive rdečine, zato naslikam rdečo, ki me zadovolji. Med to rdečino in belino platna 

nastane odnos. Poleg lahko postavim zeleno, tla lahko obarvam rumeno in med zelenim in 

rumenim (ki sem ga izbral) ter belim platnom bodo spet nastali odnosi, ki me zadovoljijo. 

Toda ti resnični barvni toni med seboj zmanjšujejo svoje učinke. Znaki, ki jih uporabljam, 

morajo biti uravnovešeni, da se ne uničujejo med seboj. Da bi to dosegel, moram urediti svoje 

misli: odnos med toni mora biti tak, da jih bo podpiral, ne pa uničeval. Nova kombinacija bo 

sledila prvi in odrazila celoto moje predstave. Primoran sem transportirati barve in zaradi tega 

se zdi, da se je slika popolnoma spremenila, ko je zaradi vseh zaporednih sprememb rdeča kot 

dominantna prevzela mesto zeleni. Ne morem suţenjsko kopirati narave; prisiljen sem jo 

interpretirati in jo podvreči duhu slike. Ko najdem vse odnose barvnih tonov, mora nastati iz 

tega ţiv barvni sklad, harmonija /…/« (Matisse, 1961, str. 117–119; povzeto po Butina, 1995, 

str. 72–73). 
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2. FORMAT 

2.1  KAJ JE FORMAT? 

   Vizualni prostor zaznamo samo po tistem, kar ga napolnjuje. To pomeni, da predmeti niso 

nikdar ločeni od okolja, ki ga napolnjujejo. James Gibson pravi, da se »svet razprostira v 

daljavo in modelira v globino, je pokončen, stabilen, brez meja, je barven, osenčen, osvetljen 

in teksturiran, sestavljen iz površin, robov, oblik in medprostorov, in kar je najpomembneje, 

napolnjen s stvarmi, ki imajo svoj pomen in smisel« (Butina, 1985, str. 216). Vse to povzroča 

čutne občutke in zaznave stvari v prostoru. Ko torej likovni umetnik organizira te občutke, 

gradi likovni prostor. 

   Slikovna ravnina (temeljna ploskev) je naprej pomaknjena frontalna ravnina našega 

telesa
6
.  Slikarski prostor ima samo dve dimenziji ploskve iz naravnega prostora (kiparstvo 

ima vse tri), tretjo dimenzijo pa lahko slikar ustvari kot iluzijo z ustrezno organizacijo 

likovnih sredstev. Za slikovno ravnino velja enako kot za frontalno, da je v principu 

neomejena in se širi v vse mogoče smeri te ravnine. Ko pa slikovno ravnino zamejimo, 

dobimo slikovno ploskev (Butina, 1997, str. 220). 

   Slikovna ravnina še ni slikovna ploskev, dokler je ne omejimo. Slikovna ploskev nastane 

takrat, ko se slikar odloči za format. To naredi tako, da iz potencialne in imaginarne slikovne 

ravnine izreţe neko območje s svojo dolţino in višino, materialnostjo in čutno pojavnostjo. O 

formatu zato lahko govorimo kot o »primarni risbi«, saj označuje tisti izrez, ki iz nje naredi 

končno in omejeno slikovno ploskev določene materialne kvalitete. Izbira formata je torej 

prvi slikarjev zavestni poseg, oris dejanske materialne slikovne ploskve, ki bo kasneje nosilka 

likovnega prostora (Butina, 1997, str. 221). Format slikovne ploskve je okvir, v katerem se 

slikar lahko giblje, uporablja likovne znake in ustvarja neskončne moţnosti odnosov med 

njimi. Paziti pa mora, da je znotraj referenčnega okvira formata ustvarjeno ravnovesje 

(Butina, 1982). 

   Format je oblika, ki izpolnjuje funkcijo formata. Oblika torej, v kateri se pojavi druga 

oblika. Funkcijo formata lahko prevzame katerakoli oblika, uveljavil pa se je predvsem 

pravokotni, ortogonalni format. Butina (1997, str. 221–225) omeni dve likovni lastnosti, ki sta 

za format najpomembnejši.  

                                                           
6 Frontalna ravnina je imaginarna ravnina, ki razdeli človeka na spredaj in zadaj ter loči njegovo doţivljanje 

prostora na spredaj in zadaj. Medialna ravnina loči človeka in doţivljanje prostora na levo in desno, očesna 

ravnina pa loči človeka in njegovo doţivljanje prostora na zgoraj in spodaj (Butina, 1997, str. 171). 
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 Velikost, razseţnost slikovne ploskve 

   Doţivljanje velikosti formata je določeno s prostorskim kriţem
7
 in z velikostjo človeka. 

Velike slike, zlasti večje od nas, teţijo k temu, da nas vsrkajo v svoj prostor. Pri gledanju 

velikih slik se moramo premikati in odmikati s celim telesom, hoditi vzdolţ slikovne ploskve. 

Da zajamemo s pogledom vso sliko, moramo večati razdaljo in jo spet zmanjšati, ko si 

ogledujemo detajle. Gledanje slike se tako spremeni v telesno gibanje v skladu z likovnim 

prostorom slike. Večji formati nas torej silijo v telesno gibanje. Pri manjših lahko telesno 

mirujemo in se v njihovem likovnem prostoru sprehajamo samo duhovno. Telesno gibanje je 

omejeno na gibanje oči. 

 

 Oblika slikovne ploskve 

  Kljub poskusom uporabljanja nepravilnih oblik formata so se trajno ohranile predvsem 

pravilne geometrijske oblike, kot so kvadrat, pravokotnik, krog, oval (slika 73). Formate 

nepravilnih oblik zasledimo zlasti takrat, ko je slika del arhitekturne dekoracije in se podreja 

njenim zahtevam. Pri pravokotnih formatih je pomembna predvsem smer, ki prevladuje. Le-to 

določa poševnica, ki jo potegnemo skozi kvadratni format in stoji na vodoravnici pod kotom 

45
o 
(slika 74 levo). 

 

Slika 73: Formati pravilnih geometrijskih oblik 

 

                                                           
7 Prostorski kriţ je oblika človekove spontane zavesti o lastnem telesu, o njegovi prostorski organizaciji ter o 

poloţaju telesa in njegovih delov v prostoru. Na podlagi prostorskega kriţa ločimo frontalno, medialno, očesno 

in talno ravnino (Butina, 1997, str. 171). 
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   Pri prehajanju kvadratnega formata v drugačne pravokotne oblike se ta kot zveča (slika 74 

na sredini) ali zmanjša (slika 74 desno) (Kandinski, 1985, str. 196). Nagibanje poševnice 

narašča k navpičnici ali k vodoravnici. To format deli na leţeči ali stoječi format. Zaradi 

vertikalnega poloţaja prostorskega kriţa stoječi format spontano identificiramo s človekom, 

figuro, medtem ko horizontalni format identificiramo s krajino, z naravo. Pri kvadratu in 

krogu pa ne prevladuje nobena smer. 

 

Slika 74: Poševnica pravokotnega formata  

   Oblika formata slikovne ploskve bistveno vpliva na kompozicijo slike in na urejanje 

likovnih elementov v njej. Slikar projicira svoje občutke, zaznave in predstave v slikovno 

ploskev. V likovnoteoretskem smislu so ta občutja vezana predvsem na doţivljanje likovnih 

spremenljivk poloţaj in smer. 

   Kandinski (1985, str. 188–194) najpogostejšo in najbolj objektivno obliko formata 

(temeljne ploskve), pravokotno oz. ortogonalno, omeji z dvema vodoravnima in dvema 

navpičnima linijama. S tem je začrtana kot samostojno bivajoča sredi svoje okolice. Poloţaj 

vodoravnih, horizontalnih,  linij je »zgoraj« in »spodaj«, poloţaj navpičnih, vertikalnih, linij 

pa »levo« in »desno« – ima torej štiri strani. Delitev na »levo« in »desno« ni tako izrazita, 

delitev na »zgoraj« in »spodaj« pa je povsem jasna. »Zgoraj« vzbuja predstavo velike 

lahkosti, občutek rahlosti, osvobajanja, svobode. Vsaka teţka oblika postane na zgornjih legah 

še teţja. »Spodaj« razumemo v nasprotnem smislu, kot zgostitev in pritisk. Čim bolj se 

pribliţamo spodnji meji formata, tem gostejša postaja atmosfera. Majhni razdrobljeni deli so 

vedno tesneje skupaj in tako laţe podpirajo večje in teţje oblike. Naš vidni aparat je navajen 

gledati rahlo navzdol, pod horizont, kar se v formatu pozna tako, da lahko spodnji del formata 

nosi večjo teţo kot zgornji. Poloţaj »zgoraj« in »spodaj« zaradi asociacij povezujemo z 

nebom in zemljo. Odnos »levo« in »desno« nam poraja drugačna občutja. »Desna« stran 

vzbuja predstavo večje zrahljanosti, občutek lahkosti, sproščenosti – tu znova najdemo 

specifične lastnosti poloţaja »zgoraj«. Glavna razlika je samo v stopnji teh lastnosti. Oblike 

na »levi« pa dojemamo kot bolj samoumevne. Oblikam na »levi« strani posvetimo svojo 

pozornost prej kot oblikam na »desni«, saj je leva stran v zaznavni hierarhiji primarna. Prav 
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zato lahko »leva« nosi večjo teţo in zato več oblik. »Leva« stran slikovne ploskve je tako 

sorodna s poloţajem »spodaj«. Sicer jo doţivljamo kot manjšo zgostitev in teţo, vendar pa 

napetosti zadenejo na upor, ki je večji oziroma močnejši in trši kot upor na »levi«. »Levo« 

stran doţivljamo enako stabilno kot »spodaj«. Oblike na »desni« bolj pritegnejo našo 

pozornost in imajo večjo vizualno teţo. Smer z leve proti desni strani slike je zato smer 

večanja, vstopanja v sliko. Smer z desne proti levi je smer ven, daleč (Butina, 1995, str. 224). 

Kandinski (1985) ne misli, da je treba te povezave razumeti dobesedno. Njegov namen je z 

analitično predstavo napetosti v formatu doseči, da bi se teh napetosti zavedali.  

   Rudolf Arnheim (2004 a) je bil prvi, ki je v znanstveno-analitičnem smislu opozoril na 

izrazno moč formata in raziskoval, na kakšen odziv naleti pri človeku. Format zdruţi dve 

zaznavni shemi: doţivljajsko strukturo likovnega prostora, osnovano na prostorskem kriţu 

(razlike v doţivljanju zgoraj – spodaj, levo – desno, spredaj – zadaj), ter inducirano strukturo 

formata (slika 75). Oblika, ki se pojavi v formatu, ne ostane več enaka, pač pa dobi nov 

karakter, ki se vzpostavi v odnosu do formata. Četudi imamo pred seboj prazen format, je v 

resnici napolnjen s poljem psiholoških silnic, ki vpliva na obliko, ki se v njem pojavi. 

Struktura nevidnih silnic v formatu je odvisna od oblike formata oz. od načina opazovanja 

oblike formata. Prvi zakon zaznavanja je ločevanje figure od ozadja. To je tudi temeljni 

zakon, kako se vzpostavi format. Naše oko se giblje po vidnem polju in ustvarja navidezne 

točke, kjer se pogled ustavi. Te točke so bodisi mesta sprememb prostorskih informacij, 

bodisi vsebinsko pomembna mesta. 

      

Slika 75: Inducirana struktura ortogonalnega formata 

   Pri oblikah so mesta, kjer se pogled ustavi, robovi in koti. Strukturo ortogonalnega formata 

torej določa vidni del (robovi in koti) in nevidni del, ki ga predstavljajo strukture ploskve v 

notranjosti (diagonale, simetrale). Nevidni del strukture formata postane dejansko zaznaven 

takrat, ko format poselimo z oblikami. Silnice formata delujejo na obliko, ki se v njem pojavi, 
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kot nekakšni magneti. Med močjo teh silnic obstaja hierarhija, saj niso vse enako močne. 

Najmočnejše točke v formatu so predvsem tam, kjer se silnice kriţajo (slika 75). Sile se 

povečujejo v tisto smer, kamor premikamo obliko zunaj centra.  

   Ko postavimo na format neko obliko, se vzpostavi razmerje med inducirano strukturo oblike 

in inducirano strukturo formata. Za polje sil, ki delujejo v formatu, velja pravilo, da je na 

mestih, kjer pride do boljšega prekrivanja inducirane strukture oblike in inducirane strukture 

formata, poloţaj oblike v formatu toliko bolj stabilen in s tem statičen. V primeru slike 84 

deluje krog, postavljen v kvadrat, najbolj stabilno takrat, ko se njegovo središče popolnoma 

ujema s središčem kvadrata oz. formata. To pomeni, da se inducirani strukturi obeh oblik 

pokrijeta (zeleni krog). Četudi krog le rahlo postavimo zunaj središča (modri krog), ga začne 

privlačiti rob formata. Nanj še vedno vpliva privlačnost središča, ki pa popušča, kolikor bolj 

se krog pribliţuje robu formata. 

 

 

Slika 76: Razmerje med inducirano strukturo oblike in inducirano strukturo formata 

   Tik preden se krog na sliki 76 prilepi na rob (rumeni krog), pride do odbojnosti, saj se 

prostor med robom formata in krogom stisne. Krog, ki se dotika roba formata (roza krog), 

deluje utesnjeno, statično, nepremično, saj nanj ne deluje privlačnost središča/privlačnost 

robov formata. Ta spet deluje na spodnjem robu formata (teţko), krogi, ki se pribliţujejo 

zgornjemu robu, pa se zdijo lahki, kot bi lebdeli v zraku. Na to najverjetneje vpliva naša 

izkušnja trdnosti zemlje in brezteţnosti neba. Najbolj nestabilne oblike v formatu so tiste, ki 

niso na nobeni od pomembnih silnic inducirane strukture formata (vijolični krog). Te oblike 

delujejo najbolj lebdeče in nepovezane s formatom.  
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2.1  PREBOJ FORMATA IZ PRAVOKOTNEGA OKVIRA 

   Kot smo dejali pri barvah, je končni rezultat oz. vtis ene barve odvisen od barv, ki so v njeni 

okolici in nanjo vplivajo. Tako je tudi pri oblikah. Oblika, ki jo vnesemo v format, tega 

transformira tako, da se sama uveljavi kot močna točka privlačnosti, ki bo vplivala na novo 

obliko. S tem ko v neki format postavimo obliko, dobimo nov format z novim strukturnim 

okostjem. Kolikor oblika, ki transformira format, ni postavljena na eno od središč prejšnjega 

formata, naredi novi format izrazito asimetričen. V tem primeru ga lahko stabiliziramo z 

drugo obliko. Če je ena od oblik na formatu postavljena v središče, je format ţe tako ali tako 

uravnovešen, saj se inducirana struktura oblike in formata prekrivata, torej je oblika ţe 

stabilna. V nasprotnem primeru, ko nobena od oblik ni locirana v središču, pa lahko stabilnost 

dobimo na različne načine, pri čemer moramo upoštevati tudi likovne spremenljivke (npr. 

velikost, gostota ipd.). Če imamo na primer opraviti z dvema oblikama različnih velikosti, 

potem moramo oddaljenost med oblikama in od centra formata temu primerno določiti. Če 

imamo znotraj formata dve enaki obliki, sta ti uravnoteţeni v simetrični dispoziciji.  

   Vsaka oblika, ki se pojavi v formatu, iz njega naredi nov format. Poseben problem pa se 

pojavi, ko oblika format spremeni tako, da spremeni njegove zunanje meje, torej njegovo 

obliko. Oblika torej »prebije« format. Tak preboj se lahko zgodi na dva načina.  

 Ko oblike na formatu prestopijo rob oz. mejo formata, dobimo nov zunanji oris in s 

tem nov format (slika 78). Tako dobimo različne variacije formatov s sopostavitvijo dveh 

ali več primarnih oblik. Čim več oblik uporabimo pri sestavljanju formata, tem 

kompleksnejši postaja.  

 

Slika 78: Ko oblike prestopijo format. 
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 Ko format sestavimo iz več oblik, ki so same zase ţe format in sopostavljene (druga 

pod drugo, druga ob drugo, druga čez drugo ipd.), tvorijo nov format (slike 79 in 80).   

 

Slika 79: Format sestavimo iz več oblik.  

 

Slika 80: Čim več (različnih) oblik sopostavimo, tem bolj je oblika kompleksna. 

   Prvi način preboja ortogonalnega formata uporabi Frank Stella v seriji slik »Nepravilni 

poligoni« (Irregular poliygons). V sliki 81 a romb sega čez rob ortogonalnega formata. Po eni 

strani deluje, kot da rine ven iz ortogonalnega formata, po drugi pa, kot bi ga center vlekel v 

svoje središče (slika 81 b). V seriji teh slik (glej str. 54 in 55) najdemo dve geometrijski 

obliki, potisnjeni druga iz druge oz. druga v drugo ali interakcijo med tremi, štirimi … 

oblikami. Oblike so zvrnjene, se nam pribliţujejo ali oddaljujejo – postavljene skupaj pa 

dobijo drugačno obliko, drugačen zunanji obris, torej format.  

        

Slika 81 a: Frank Stella, Conway I, 1966              Slika 81b: Preboj ortogonalnega formata  
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   Jasper Johns pa v svojem velikem Zemljevidu – »Map« (1967–1971) za Ameriški paviljon 

na svetovnem Bienalu v Montrealu leta 1967 uporabi drugi način preboja formata. Zemljevid 

sveta napravi brez popačenja v dveh dimenzijah iz dvajsetih enakostraničnih trikotnikov, pri 

čemer v spodnjem delu dva trikotnika razdeli in ju loči (spodaj levo in desno). Format torej 

ustvari s sopostavitvijo enakostraničnih trikotnikov, ki bi lahko bili vsak zase samostojna 

celota, postavljeni skupaj pa tvorijo nov, kompleksnejši format (sika 82).  

 

Slika 82: Jasper Johns, Zemljevid (1976–1971), 1976 

   Formate pa lahko spreminjamo tudi tako, da ne spremenimo njihove oblike, ampak da 

spreminjamo njihov poloţaj in postavitev v prostoru. Pojavnost specifične oblike formata ne 

ostane vedno ista, pač pa se spreminja, če ji spreminjamo poloţaj in orientacijo. Zato se 

moramo vprašati, od česa vse je odvisno, da neko obliko zaznamo kot objekt ali podobo 

(Arnheim, 2004 b).  

   Oblika se lahko loči od ozadja na več različnih načinov, vključujoč svetlobne in barvne 

spremembe, glede na spremembe v teksturi ali celo gibanju. Najbolj smo občutljivi na 

objekte, ki so postavljeni vertikalno ali horizontalno. Eden od razlogov je naše dojemanje 

gravitacije. Tudi današnji svet vsebuje veliko vertikalno orientiranih pravokotnikov, zato se 

večina naših zaznav orientira po horizontalnih in vertikalnih konturah (Ware, 2008). Neki 

obris lahko vidimo kot obliko številnih različnih objektov. Wittgensteinov primer je linearna 

risba trikotnika, ki ga lahko vidimo kot trikotno luknjo, kot geometrično figuro; lahko stoji 

sam zase ali je obešen na enem svojih kotov; lahko ga vidimo kot goro, puščico, smer ipd. 

Eno in isto obliko si lahko torej razlagamo na različne načine, s tem pa jo tudi vidimo razlagi 

primerno (Arnheim, 2004 b). 
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Slika 83 a: Format in njegova orientiranost v prostoru 

   Oblika se torej spremeni, če spremenimo njeno postavitev, orientiranost v prostoru. Format 

sam običajno še ni podoba in je navznoter prazen (slika 83 a). Oblika pa se spremeni, ko se 

spremeni njena vsebinska vrednost glede na to, s čim jo napolnimo (z barvo, oblikami in 

podobno). Tako je lahko ista oblika lahko sladoled, škrat, nebo in tako dalje (Slika 83 b).  

 

Slika 83 b: Format lahko interpretiramo različno. 

   Ista oblika zveni vedno enako le v enakih okoliščinah. Če isto obliko premaknemo iz njene 

smeri, pa se ta spremeni (Kandinski, 1985). Kaj se torej zgodi, če prepoznaven objekt 

postavimo v neznan poloţaj? S tem lahko dobimo popolnoma novo obliko. Če kvadrat 

zavrtimo za 45 stopinj,  dobimo karo, če ga zavrtimo za 90 stopinj in s tem postavimo 

horizontalne linije vertikalno, pa ostane kvadrat. Najbolj drastična je sprememba, če objekt 

postavimo na glavo. To ne velja za oblike, kjer ne prevladuje nobena smer (krog, kvadrat). Če 

je npr. konica trikotnika obrnjena navzgor, se pravi, da stoji na osnovnici, je le-ta stabilen in 

statičen. V  nasprotnem primeru, ko stoji le na eni od konic, pa je nestabilen, vendar s tem 

tudi dinamičen (Arnheim, 2004 b).  
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3. KOMPOZICIJA 

3.1  KAJ JE KOMPOZICIJA? 

   Pri slikarski kompoziciji gre za sopostavljanje oblik v različnih kombinacijah in njihovo 

podrejanje celoti formata. V likovnem delu so torej številne oblike podrejene eni veliki obliki 

formata, se tej obliki prilegajo in jo soustvarjajo. Umetnik ima za ustvarjanje kompozicije na 

voljo dve sredstvi, in sicer barvo ter obliko (Kandinski, 1985). Oblika v oţjem pomenu je 

omejitev ene ploskve od drugih. Po Kandinskem oblika lahko obstaja samostojno, pa naj bo to 

predstavitev nekega predmeta ali čista abstraktna omejitev prostora, ploskve, barva pa ne. 

Neomejeno barvo si lahko le zamislimo. Ko npr. zaslišimo besedo modra, ta barva v naši 

predstavi nima nobenih meja. Barve v tem primeru ne gledamo snovno, pač pa si jo 

predstavljamo abstraktno. In spet si vsak posameznik ob besedi modra predstavlja drugačen 

odtenek tona (svetlost oz. temnost) in drugačno barvo (ultramarin, kobalt, cian, indigo ipd.). 

Če moramo modro podati v snovni obliki (npr. v slikarstvu), mora izpolnjevati dva pogoja. 

Imeti mora določen ton, izbran iz vrste različnih modrih tonov, hkrati pa mora biti na ploskvi 

omejena, razmejena od drugih barv (Kandinski, 1985). 

 

3.2  KOMPOZICIJA BARVNIH PLOSKEV 

»Barve se, glede na okolico, ki jih obdaja, zdijo takšne, kot v resnici niso.« 

(Leonardo da Vinci – Sausmarez, 2008, str. 7) 

   Pod izrazom »barvna kompozicija« razumemo sopostavitev dveh ali več barv druge zraven 

druge, tako da kot celota dajo jasen izraz. Slednji je neposredno odvisen od izbranih barv, 

njihove medsebojne lege, kraja in usmerjenosti znotraj kompozicije, od zunanje podobe 

oblike ter  barvnih količin in njihovih kontrastnih odnosov. Učinek barve je določen z njenim 

poloţajem glede na sosednje barve. Barve torej ne smemo gledati same, pač pa v celoti, z 

barvami, ki so okrog nje, saj nanjo vplivajo (Itten, 1970). Prav tako kot vidni občutki sami po 

sebi niso pomembni za zaznavanje, pomembni so odnosi med njimi (Gibson, 1966; povzeto 

po Butina, 1995).  

   Johannes Itten je leta 1967 v svoj dnevnik zapisal: »Tako kot beseda dobi svoj natančni 

pomen šele tedaj, ko je povezana z drugimi besedami, tako tudi posamezne barve dobijo svoj 

nedvoumni pomen in pravi smisel šele v povezavi z drugimi barvami« (Itten, 1970, str. 6). 
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Barva sama po sebi ne obstaja, saj se vedno spreminja zaradi vpliva sosednjih barv. Tako dobi 

vsak barvni odtenek svojo končno vizualno in vsebinsko opredelitev od svoje okolice. 

   Na celoten učinek barv pa ne vplivajo le sosednje barve, pač pa tudi velikost, poloţaj in 

smer barvnih ploskev. Ena od pomembnejših nalog kompozicije je zato, da uravnovešeno 

porazdeli barvne ploskve (sliki 84 in 85). Lega in smer barve sta izredno pomembni za 

kompozicijo. Modra barva na različnih delih formata učinkuje različno. Če je v kompoziciji 

zgoraj, je videti lahka, če je spodaj, pa je teţka. Morda zato, ker nam zgoraj predstavlja nebo 

in zrak, spodaj pa teţo vode. Znotraj slikovnega prostora so barvne ploskve lahko usmerjene 

navpično (brezteţnost, globina, višina), vodoravno (teţa, daljava, širina), kroţno (zbranost, 

razgibanost) ali diagonalno. Lahko so usmerjene tudi v poljubnih kombinacijah teh smeri. 

Kjer se vodoravna in navpična smer kriţata, nastane močan poudarek. Če sta obe smeri 

uporabljeni hkrati, potem učinkujeta ploskovno. Učinek kompozicije je odvisen tudi od 

značilnosti in usmerjenosti oblik ter razdalje med njimi. Urejenost na slikarski površini lahko 

doseţemo tudi tako, da hladne in tople, temne in svetle barvne skupine razvrstimo v razločno 

vidne ploskve in mase. Jasno razdeljeni, čisti in ustrezno porazdeljeni osnovni kontrasti so 

bistvenega pomena za dobro kompozicijo (Itten, 1970).  

        

          Slika 84: Anja Habič, Mavrica, 2012                Slika 85: Anja Habič, Karo, 2013 

Itten v povezavi z barvno kompozicijo obravnava barvna sozvočja. S tem izrazom označuje 

tisti barvni sestav, ki temelji na medsebojnih povezavah barv v skladu z zakonitostmi, ki nam 

hkrati sluţijo tudi kot osnove barvne kompozicije. Barvni akordi so lahko sestavljeni z 

dvema, tremi ali več barvami. Na podlagi tega govorimo o dvozvočju, trizvočju itd. Pri 
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dvozvočju gre torej za kombinacijo dveh barv. Ti sta si v barvnem krogu nasprotni (npr. 

komplementarni par rdeča-zelena) ali pa v barvni krogli obe leţita simetrično glede na 

središče krogle (posvetljena rdeča-ustrezna zelena mora biti potemnjena na isto stopnjo). 

Smisel sozvočij je ta, da s pravilno izbranimi barvnimi nasprotji doseţemo močnejši barvni 

učinek (Itten, 1970). 

 

3.3 VLOGA BARVE PRI PREBOJU KOMPOZICIJE ČEZ MEJE 

ORTOGONALNEGA FORMATA. PRIMERI  

   Slikovna ploskev je od nekdaj predstavljala izziv slikarjem, doţivljali pa so ga na različne 

načine. Za Kandinskega je bilo prazno platno čudovito in lepše od mnogih slik. V Odilonu 

Redonu je to vzbudilo neprijeten vtis; prazen  list papirja ga je tako šokiral, da je bil takoj 

prisiljen čečkati po njem z ogljem, s peresom ali čim drugim. Šele ta proces je praznemu listu 

dal ţivljenje (Butina, 1997, str. 180). Po njegovem mnenju dobi slikarsko platno svoj pravi 

čar šele, ko vanj poseţe umetnik. To lahko seveda naredi na različne načine. Georges Braque 

si poseg na belo platno razlaga kot čiščenje. Belo platno vidi kot plast umazanije, ki prekriva 

pravo sliko. Gre torej za čiščenje platna. Sam ima majhen čopič za čiščenje modre barve, 

drugega za rdečo in tretji čopič za zeleno barvo. Ko konča s čiščenjem, je pred njim cela slika 

(Verichon, 2006, str. 8). Kot vidimo, so različni avtorji od nekdaj različno dojemali format in 

barve, zato jih tudi pri ustvarjanju različno interpretirajo. V nadaljevanju bom zato na 

primerih različnih avtorjev raziskala, kakšno vlogo ima lahko barva pri preboju kompozicije 

čez meje ortogonalnega formata. 

 

3.3.1 Frank Stella 

   Začetna dela tega avtorja so bila predvsem monokromatska – v ospredju je torej svetlo-

temni kontrast. Veliko začetnih del je narejenih tudi iz koncentričnih kvadratov, kjer je cel 

spekter barv poleg črne in bele. Še posebej med letoma 1958 in 2010 uporablja veliko barve. 

Barva, kot pravi sam, pride preprosto. Ne gre za nič posebnega, razen za to, kar delo, na 

katerem delaš, potrebuje (Goertz, 2012). Barve uporablja ploskovno, poteze čopiča niso 

vidne. Slika mu predstavlja ravno površino, na kateri je barva in nič več.  Prav začetna dela so 

kljub svoji preprostosti precej kompleksna. S preprostimi oblikami, z natančnimi ravnimi 

linijami in minimalnim številom barv dobi močan izraz. Slika 86 se na prvi pogled zdi črna, v 
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svoji notranji strukturi pa ima sive linije, postavljene druga na drugo pravokotno in s koti, ki 

jih tvorijo, nakazujejo najmočnejšo točko ortogonalnega formata, to je center. Tudi kolaţ slik 

87, je preprost. Primarne oblike formata v nasičenih barvah dodela s pravokotno spiralo, 

ponavljajočimi se linijami v diagonalni ali vertikalni smeri ipd. Tudi tam, kjer nimamo 

dobesedno vrisane smeri, se nam ta zariše navidezno kot posledica risbe na platnu. Z 

večanjem ali manjšanjem kvadrata (rdeče platno slike 87) na rdečem ozadju dobimo dve 

diagonali, eno rastočo, eno padajočo, obe pa potekata skozi kote kvadrata. Vrisane imamo 

torej smeri, ki se širijo bodisi v globino, bodisi proti nam, zunaj meja ortogonalnega formata 

ali v njegovo središče. To še poudari ali pa zanika z barvami. Tako npr. na sliki 87 z rumeno 

barvo poudari diagonalne linije, ki beţijo v format in iz njega, poudari ţarjenje teh linij 

navzven, saj tudi barva sama, kot smo ţe rekli, izraţa koncentrično gibanje ali se giblje iz 

svojega središča navzven in nas bode v oči. Rdečemu platnu, kjer imamo manjšanje oz. 

večanje kvadratov v formatu, najbolj stabilno obliko kvadrata še dodatno poudari z rdečo 

barvo.   

                                   

  Slika 86: Stella, Die Fahne Hoch, 1959               Slika 87: Stella, Benjamin Moore Series, 1961 

 

   Njegova dela se pogosto zdijo ploskovna, saj uporablja specifične barve in se fokusira na 

geometrične oblike. Večina njegovih del je zgrajena na osnovi geometrije – slike so narejene 

na podlagi točk posameznega dela formata, ki jih med seboj poveţe. Osnova je torej 

inducirana struktura formata in silnice v njej. Sopostavi primarne oblike: kroge, kvadrate, 

trikotnike ipd., ki se med seboj prepletajo in so navadno poudarjeni z odebeljeno linijo. Ko 

oko gleda črto, se giblje po slikovni ravnini, potuje – ko črte obarva, da barvi gibanje (Rubin, 

1972). Naš pogled ostane na dvodimenzionalni slikovni ravnini, saj daje gledalcu občutek, da 

barva potuje, sledi stenam, da ima smer, se giblje. Čeprav dojemamo barvo kot del 

predmetov, kot njihovo lastnost, nam Stella ponudi novo gledanje nanje. V njegovih delih 

barva biva sama zase, ne kot del predmeta, kot lastnost, ki se ukrivlja po prostoru odvisno od 

razsvetljave in oblik predmeta – barva v tem smislu je sekundarnega pomena. Stella da barvi 

do neke mere celo lastnosti objekta, saj se giblje po prostoru. Kroţne, polkroţne oblike in 
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krivulje uporablja z namenom narediti barvo gibljivo. Če slika predstavlja prepričljivo 

vizualno izkušnjo, je po njegovem mnenju hkrati tudi izkušnja gibanja. 

 

     

 Slika 88: Stella,                               Slika 89: Stella,                                     Slika 90: Stella,  

   Abra Vatiation l, 1969                  Madinat as-Salam I , 1970                           Sinjerli III, 1968 

 

      V določenem trenutku pa pri Stelli barva preseţe meje formata in ga na novo definira. Za 

ustvarjanje diametrične abstrakcije imamo več različnih moţnosti. Kazimir Malevič (slika 91) 

je na slikovno površino postavljal geometrične like drugega čez drugega, Frank Stella (sliki 

92 in 93) pa je v seriji »Nepravilni poligoni« (ang. »Irregular Polygons«) en lik potisnil iz/v 

drugega in ju še dodatno ločil s široko barvno linijo. Čeprav Stella v tem primeru uporabi 

enake oblike kot Malevič, je interakcija med njimi drugačna. Malevičev kvadrat in trikotnik 

delujeta predvidljivo in statično, medtem ko je Stellova različica dinamična, začutimo 

napetost med oblikama. 

                                        

Slika 91: Kazimir  Malevič,                    Slika 92: Stella,                                   Slika 93: Stella, 

  Suprematism with  Blue Triangle              Chocoura IV, 1966                         Tuftonboro lll, 1966 

       and Black Square, 1915 

 

   Interakcija med oblikama je torej močnejša. Začutimo silo, s katero se trikotnik zarine v 

kvadrat (slika 92) ali iz njega (slika 93), česar ne zaznamo pri Maleviču. Na sliki 91 sta 

trikotnik in pravokotnik postavljena v neki odnos na formatu, pri sliki 92 pa ti dve obliki 

tvorita format. Trikotnik ni le poloţen na kvadrat, ki prvotno predstavlja format, pač pa gre 

čez njegov pravokotni okvir in tako format spremeni (Kennedy, 2011).  



 

55 

 

                        

                    Slika 94: Stella Union 1, 1966                     Slika 95: Stella, Sunbornville III, 1966     

                                                          

   Barvo uporablja enako kot geometrijo – sistematično in površinsko. V primeru slike 92  je 

prva barva zelena (kvadrat). Zelena predstavlja mešanico rumene in modre barve, ki sta si 

nasprotni, imata nasprotujoče si gibanje in se v skupni mešanici medsebojno uničita, prav 

tako se izničujeta gibanji iz središča in v središče – nastane popolna negibnost in mir 

(Kandinski, 1985, str. 78 in 81). Uporabi jo iz praktičnega razloga – predstavlja ozadje, nekaj, 

kar je zadaj, na kar se navezujejo drugi deli slike in so od njega odvisni. Prva barva diktira, 

kaj se bo potem zgodilo, kakšne bodo naslednje barve. Proces izbiranja barv je na vseh delih 

tak; začneš nekje in to razviješ (Kennedy, 2011). V sliki 98 se poudarjena rumena linija, ki 

loči trikotnik in kvadrat med sabo, konča z diagonalno rezanima koncema, kot bi tam barva 

nehala potovati. Pri slikah 94 in 95 pa imamo občutek, da se barva ne konča na robu formata, 

pač pa navidezno potuje dalje.  

   Tako kot je Kandinski določil, da je krog rumen, kvadrat rdeč in trikotnik rumen, tudi Stella 

uporablja barve kot lastnosti ploskovnih oblik in z njimi poudari preboj iz ortogonalnega 

formata. Ne uporablja jih dobesedno, kot jih je Kandinski določil, uporablja jih celo 

kontrastno. Kandinski določi primarnim oblikam tri primarne barve, ki se najbolj ujemajo v 

svoji notranji zgradbi. To lahko deluje monotono, za harmonijo pa velja, naj bi  ublaţila 

kontrast, vendar ga ne bi popolnoma izničila. Tako Stella napravi kvadrat rumen, trikotnik 

zelen ali celo rdeč ipd. S tem dobimo nasprotna si gibanja – kvadrat, ki ima lastnosti največje 

trdnosti in statičnosti, dobi z rumeno barvo nove razseţnosti. Postane nemiren, bode v oči, se 

giblje iz svojega centra navzven. Namesto trdnosti in statičnosti dobi lastnosti gibanja. Tako 

je tudi z rdečim trikotnikom, ki mu Kandinski sicer pripisuje rumeno barvo. Trikotnik seveda 

ohrani svoje ostre, agresivne robove, vendar ga Stella omili z rdečo, statično barvo, ki da 

znanim karakteristikam trikotnika spet nove lastnosti. Lastnosti oblik torej spreminja z barvo.  

   Kot smo dejali, je trikotnik s svojimi robovi oster in bode v oči, kar je še dodatno 

poudarjeno z rumeno barvo. Format, ki ga prebija eden ali več rumenih trikotnikov, se nam 

zdi oster. Če format prebijemo npr. z modrim trikotnikom, bo še vseeno obdrţal svoje ostre 

robove, vendar se ti ne bodo zdeli tako ostri, saj jih modra barva s svojimi lastnostmi omili.  

Modra barva s svojim gibanjem navznoter, s pogrezanjem pogleda vase, s tem ko ji 

pripisujemo obliko kroga, daje formatu občutek  mehkosti. Če torej format prebijemo s 
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krogom, deluje mehko. Rdeča, rumena, modra, zelena drugače vplivajo na to, ali bo neki 

format deloval »ostro«, »mehko«, »trdno« ipd. 

   Stella z barvami prebija tudi format, in sicer s pomočjo različnih kontrastov. V sliki 103 

uporabi toplo-hladni kontrast, pri katerem izkorišča našo zaznavo le-tega, in z njim 

manipulira. Rumena, topla barva, praviloma stopa naprej in se nam pribliţuje. Paradoks se 

pojavi,  ko se med rumeno barvo pojavi hladna modra barva, ki jo zaznamo kot nekaj, ki se od 

nas oddaljuje. Tako se naša zaznava ne more odločiti, ali se piramida slike 96 v format 

pogreza ali iz njega izstopa.  

                         

     Slika 96: Frank Stella, »Multicolored Squares,             Slika 97: Frank Stella, Kastura, 1979 

                State II: Cato Manor 1973«, 1973 

 

   Oblikovanje platna je imelo na Stello vedno močan apel. Navadno izberemo med 

pokončnim ali leţečim formatom, morda kvadratom, pač glede na to, kakšen je naš motiv. 

Stelli slikarski format, torej platno, pomeni veliko več. Ne začne ustvarjati, ko si format 

izbere, vendar je sama izdelava formata ţe ustvarjanje. Všeč mu je način, kako platno definira 

stvari na njem, kako definira geste slike. Raje kot to, da je na sliki veliko gest, ima, da slika 

sama postane gesta (slika 97) (Stella, 2000). Tu je šel še dlje, kot smo govorili v poglavju o 

preboju ortogonalnega formata. Povedali smo, da lahko format sestavimo iz več primarnih 

oblik, ki so same zase ţe samostojen format. Čim bolj ga sestavljamo, tem bolj je 

kompleksen. Stella v sliki 104 ne sestavlja le primarnih oblik, pač pa format sestavlja iz ţe 

samih po sebi kompleksnih oblik. Tem oblikam še dodatno poudari zaobljene linije in gibanje 

z načinom aplikacije barve, ki ni tako natančna, kot smo je pri njem sicer vajeni. Ko sopostavi 

vse te kompleksne formate v novo celoto, se vse te lastnosti še dodatno potencirajo. 

 

 

http://www.artbrokerage.com/Frank-Stella
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3.3.2 Howard Hodgkin  

   Njegove slike močno zaznamujejo potovanja v Indijo, kjer črpa navdih za slikanje. Ne 

skicira, ne fotografira, ne dela nič očitnega, da bi videne stvari shranil v spomin. Zapomni si 

vse, kar potrebuje in bo potreboval za ustvarjanje. Slika po spominu, kar zahteva od umetnika, 

da se stvari spomni, in temu spominu tudi verjame. Spominov v njegovih delih ne vidimo kot 

prizorov iz filma, ampak kot nanose barv. Ne slika oblik, ki jih je videl in se jih spomni, pač 

pa upodobi njihove barvne občutke, senzacije (Parsons 2006). 

   Njegova dela vsebujejo omejeno število barv. Slika, kot pravi sam, reprezentativne slike 

emocionalnih situacij (slika 98). V sivi atmosferi Londona je v času študija izostril 

občutljivost na barve. Slikarji vidijo barve bolje kot drugi, so bolj občutljivi nanje. Ko se 

enkrat začneš zavedati barv, jih vidiš vsepovsod ali vsaj misliš, da jih vidiš. Hodgkin opazuje 

okolico v Indiji – bele ptice, modro nebo, pastelno zelene obleke, arhitekturo. Njegova dela so 

odraz  ljubezni do barv in zavedanje le-teh. Meni, da slike potrebujejo barve, zato jih nanje 

tudi vnese. Nima se za kolorista, pač pa slikarja. Pravzaprav ga oznaka, da je kolorist, ţali. 

Slike ne razume kot dekoracije, s katero olepšaš steno ali prostor, pač pa jo ima za samostojno 

ţiveči objekt. 

   Nekateri ga označujejo kot abstraktnega slikarja in ga primerjajo z Mattisom; sam se ne vidi 

kot takšnega. Za svoja dela nam ne ponuja razlage, saj noče, da bi besede vzeli dobesedno, da 

bi le-te prišle med nas in njegova dela. Namesto razlage nam ponudi namig, to je naslov slike. 

Ta ni izbran naključno, pač pa premišljeno, saj označuje subjekt slike. Sliko Ţalostne roţe je 

npr. preslikaval precej časa, saj se mu ni zdela dovolj ţalostna in jo je ţelel narediti še bolj 

otoţno (Parsons 2006) (slika 99).  

            

  Slika 98:  Hodgkin, The Sky`s The Limit, 2003          Slika 99: Hodgkin, Sad flowers, 1979- 1985 

 

   Ima izostren čut za organske stvari. Eno njegovih del, kjer je format podrejen arhitekturi, je 

črno(kamen)-belo(marmor) drevo na fasadi »The British Council« v New Delhiju (slika 101). 



 

58 

 

Način, kako prebije format, je pri njem povezan s tem, da pogosto slika čez okvire slik in s 

tem poudarja idejo o sliki kot objektu. Praviloma se sicer drţi pravokotnega okvira, ne pa tudi 

pravokotnega formata. Okvir slike navadno sluţi kot razmejitev slikarskega formata od 

okolice, on pa z barvo ta format prebije (slika 100).  

            

Slika 100: Hodgkin, Red bermudas, 1978–1980              Slika 101: Hodgkin, British Council, 1992 

 

 

3.3.3 Lori Hersberger 

   Tudi on se praviloma drţi pravokotnega okvira. V nasprotju s Hodkingom svojih platen ne 

uokvirja, a kljub temu svoja slikarska dela nadaljuje zunaj prvotno izbranega formata – bodisi 

na steni (slika 102), bodisi v njeni oţji (slika 103) ali širši (slika 104) okolici. Preboj formata 

v njegovem primeru tako poteka tako, da nadaljuje oblike iz osnovnega formata v okoliški 

prostor. V nekaterih delih so format celo stene sobe (slika 105). Kot lahko vidimo, se ne 

obremenjuje ali omejuje z izbiro formata, pač pa ga v procesu ustvarjanja izoblikuje. 

       

Slika 102: Hersberger, Untitled Pieces II, 2002        Slika 103: Hersberger, Take Me where You 

                                                                           want,  2003 

http://ropac.net/exhibition/take-me-where-you-want
http://ropac.net/exhibition/take-me-where-you-want
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       Slika 104: Hersberger, Pogled na Spencer                   Slika 105: Hersberger, Beautful  

                    Brownstone Gallery, 2002                                            occupation, 2007 

   Hersberger uporablja ţive, sevajoče, neonske barve. Tako imenovane day-glo, fluorestentne 

barve, uporabljamo v vsakdanjem ţivljenju za orientacijo, signalizacijo, saj normalne barve z 

lahkoto prezremo. Tipično je, da v našem urbanem okolju sledimo signalnim barvam prej kot 

navadnim. V naši okolici so luči povsod: v prometni signalizaciji in znakih, poţarnih alarmih 

itd. Hersbergerjeve slike bi rada umestila v tako dojemanje optičnih zaznav, ki nas lahko 

dezorientirajo in v nas sproţijo prijetno tesnobo. Njegova dela vključujejo poleg čisto 

zaznavnih in psiholoških dejavnikov tudi socialne konotacije. Njegove sugestivne signale 

lahko opredelimo kot nedoločeno, nepredvidljivo, dinamično in turbulentno dionizično 

veselje do ţivljenja, kot temu v knjigi Coeur synthetique (Hersberger, 2005) pravi tudi sam 

umetnik »Dionysiac joie de vivre«. Današnje kritike se osredotočajo predvsem na agresivne, 

krčevite elemente Hersbergovih del, navadno pa prezrejo lepe harmonije barv, ki jih umetnik 

namenoma komponira in se niti ne trudi, da bi se izognil dekorativni lepoti.  

   Svetloba je ena najmočnejših dimenzij Hersbergovega ustvarjanja. Če npr. pogledamo samo 

sneg, naravni material, vemo, da se naše oko teţko prilagodi na tako belino ob siju sonca. 

Sneţni kristali odsevajo več beline kot drugi beli materiali, npr. papir ali apnenec.  Če se oko 

adaptira na tako , so vsi drugi materiali videti črni. Umetnikova uporaba neona se pogosto 

dotika minljivih trenutkov ali dogodkov, ki se zdijo kot fragmenti, vzeti iz občasnih bliskov, 

strel (Hersberger, 2005). Čeprav Hersberger uporablja »neonske« barve, pa bi bilo napak, če 

bi ga obravnavali kot umetnika svetlobe (»light art«) v pravem pomenu besede. Slednji se 

namreč ukvarjajo z uporabo avtonomne, ambientne svetlobe, Hersberger pa le z njeno iluzijo.  

   Hersberger v svojih delih poleg fluorescentnih barv uporablja izraziti svetlo-temni kontrast. 

Ker pri vsakem delu uporabi  minimalno število barv, s tem kontrastom vnese večjo izraznost 

in se ogne plehkosti. Slika 102  bi brez črne barve delovala veliko bolj plehko in plakatno. Na 

njej sliki vidimo, da so oblike na ortogonalnem formatu postavljene v neki odnos znotraj 
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formata. Za nekatere oblike pomeni rob formata konec, druge pa potujejo iz njega na steno v 

ozadju. Na prvi pogled se zdi, da je delo sestavljeno iz dveh pravokotnih formatov. Slikovna 

ravnina še ni slikovna ploskev, dokler je ne omejimo. Ker pa Hersbergerju rob platna ne 

predstavlja konca slikarskega formata in ustvarja tudi v njegovi okolici ter format sproti 

spreminja, vidimo, da je format vse prej kot pravokoten. Z barvami torej prebije ortogonalni 

format in mu daje nov zunanji oris.   

   Pri svojem ustvarjanju poleg svetlobe in ţivih barv uporablja tudi zrcaljenje in 

transparentnost  –  v barvnih kolaţih za transparentnost uporabi prozorne barvne papirje (sliki 

106 in 107), z uporabo zrcala pa le pričara iluzijo transparentnosti (slika 108) itn. V nekaterih 

delih uporabi zrcalo tudi kot nadaljevanje slike. Z njim poveča format. Slika 103 je na prvi 

pogled spet pravokotna, vendar le do trenutka, ko na tleh opazimo razbito zrcalo in popačen 

odsev slike v njem. Hitro doumemo, da slika, obešena na steni, ne deluje sama zase, pač pa jo 

moremo gledati kot celoto skupaj z njenim odsevom v razbitem zrcalu na tleh.  

                 

       Slika 106: Hersberger,                        Slika 107: Hersberger,                   Slika 108: Hersberger,  

         Brez naslova, 2007                              Brez naslova, 2007                         Brez naslova , 2005   
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LIKOVNOPRAKTIČNI DEL 

1. RAZVOJ LASTNIH DEL 

   V nadaljevanju bom predstavila lastna dela, ki jih ustvarjam v dveh različnih tehnikah. Ker 

sta si tehniki različni in ponujata različne moţnosti pri ustvarjanju ter posledično končni 

rezultat, ju bom obravnavala ločeno. V prvem delu, o kolaţu, se bom posvetila barvi in 

preboju formata iz ortogonalnega formata. Drugi del, o slikanju, pa bo temeljil na barvah, 

barvnih kontrastih  in nebistvenih barvnih dimenzijah. 

 

1.1  KOLAŢ 

   Izraz izvira iz francoske besede »coller« in pomeni »lepiti«. Gre za tehniko, pri kateri 

koščke papirja, tkanino in druge predmete lepimo na format. Svoja dela sem začela v tej 

tehniki in med seboj kombinirala različne barvne papirje. Zakaj sem uporabila ravno barvni 

papir in ne pigmentnih barv? Prednosti so številne. Ni treba mešati barv, saj je to delo zelo 

zamudno in zahtevno. Tako se izognemo nepopolnemu ujemanju barvnih odtenkov. Barvni 

papir nam omogoča vnovično uporabo popolnoma enake barve, brez najmanjše spremembe v 

tonu, svetlobi in kvaliteti površine. Najdemo ga v številnih barvnih odtenkih, tako da sploh 

nismo omejeni pri ţeleni izbiri barv. Omogoča ponovitev brez motečih sprememb, ki jih 

povzroči nanos barve (enakomeren ali neenakomeren nanos barve, debel ali tanek sloj barve 

ipd.). Zaščiti nas pred nezaţeleno in nepotrebno teksturo, ki jo puščata material in 

pripomočki, s katerim ustvarjamo (Albers, 1975). Barvne papirje lahko nemudoma začnemo 

uporabljati in z njimi ustvarjati. Ni nam treba čakati, da se barva posuši, kar je zelo 

ekonomično, kadar smo časovno omejeni. Kolaţ lahko ustvarimo tudi z recikliranjem papirja 

in uporabimo npr. darilni papir, dele starih slik, časopisnih izrezkov, revij, koledarjev in 

katalogov, kar je zelo ekonomično v primerjavi z barvami. 

   Za ustvarjanje lahko najdemo najrazličnejše barvne papirje. Od popolnoma gladkih ali 

teksturiranih do prekrivnih ali transparentnih. Ker pride barva najbolj do izraza pri uporabi 

čistih barvnih ploskev, sem se odločila za uporabo gladkih papirjev brez teksture. Uporabljala 

sem tako prekrivne kot transparentne barvne papirje. Prekrivni barvni papirji omogočajo 

komponiranje barvnih ploskev, prosojni pa tudi medsebojno mešanje barv (sika 109). Pri 

prekrivnih papirjih vidimo oblike, ki so v ospredju, v celoti, oblike v ozadju pa vidimo le 
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delno, saj jih prekrivajo tisti, ki stojijo spredaj. Ko so kljub medsebojnemu prekrivanju vidni 

vsi deli v celoti, imamo opraviti s transparentnostjo (Arnheim, 2004 b). 

 

Slika 109: Anja Habič, La complementarità, 2012 

   Iluzijo transparentnosti lahko prikaţemo z barvami (kjer se prekrivata modra in rumena 

barva, dobimo zeleno), s svetlobo z uporabo svetlo-temnega kontrasta (kjer se prekrivata dve 

svetlejši ploskvi, dobimo temnejšo ploskev) ali pa z dejansko uporabo transparentnih 

materialov (npr. barvne folije). 

   Imamo dva načina ustvarjanja kolaţev. Barvne papirje lahko trgamo ali reţemo, odvisno od 

tega, kaj ţelimo doseči. Če papir trgamo, dobimo mehke linije, kar je primerno za mehkejše 

oblike (slika 110). Pri trganju ne moremo biti tako natančni kot pri rezanju, kjer dobimo 

pravilne, agresivne linije, ki podpirajo geometrijske oblike (slika 111). 

                        

             Slika 110:  Habič, Il collage, 2011                       Slika 111: Habič, I rettangoli, 2012 
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1.1. SLIKANJE 

   V prejšnjem poglavju sem naštela, katere so prednosti ustvarjanja z barvnimi papirji. Kljub 

temu pa mi je slikarstvo zelo blizu, zato sem ţelela izrazno moč barve, ki jo dobimo pri 

kolaţu, prenesti na platno. Mešanje barvnih odtenkov, nanos barve in vse drugo, kar sem 

naštela kot slabosti pigmentne barve, sem tu vzela v zakup in kot izziv. Izdelave platen sem se 

lotila nekoliko drugače kot kolaţev. Prva stopnja v fazi izdelave je še vedno izbira motiva, 

nato izbira formata in minimalno število barv. 

   Motiv vedno izvira iz fotografije. Torej je prva faza fotografiranje motiva. Sprva sem se 

posvečala predvsem aktom bodisi celega telesa ali le dela, kasneje tudi portretom svojih 

bliţnjih. Pri fotografijah je zelo pomembna močna svetloba oziroma močan svetlo-temni 

(chiaro-scuro) kontrast, saj je vsaka posamezna fotografija pozneje obdelana v fotografskem 

programu (sliki 112 in 113). Najprej sem fotografiji spremenila nasičenost do te mere, da je 

postala črno-bela. Naslednja stopnja je bil povečan kontrast in svetlost slike do te mere, da so 

na sliki ostale le črno-bele ploskve. Na fotografiji tako ni ostalo mehkih prehodov med črnimi 

in belimi ploskvami, torej vmesnih sivin. Tisti deli na sliki, na katerih je postalo telo/portret 

popolnoma belo, je bila svetloba močnejša. Kjer je slika postala črna, je bilo telo/portret 

slabše ali sploh ne osvetljeno. Prvi korak je torej izbira motiva, fotografiranje, izbira 

fotografije in njena računalniška obdelava na posamezne ploskve.  

            

     Slika 112: Habič, Silhueta, 2012                                    Slika 113: Habič, Moi, 2012 

   Drugi korak kot ţe rečeno, je izbira formata. Ta je odvisen od končne izvedbe obdelane 

fotografije, saj je pomembno, da format podpira in dopolnjuje motiv. Slednji se z lazurnimi 

barvami naslika na platno. Ko imamo na platnu naslikan motiv, sledi tretja faza.  

   Izbira barve temelji na barvnih kontrastih, kjer je v ospredju še vedno svetlo-temni kontrast. 

Izhodišče vsake slike je svetloba, ki je bila v večini del posrebrena in s tem poudarjena. 

Posrebritev je srednje sive barve, kar posledično vpliva tudi na izbiro drugih barv. Večinoma 
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gre za temnejše barve in kar se da nasičene. Kjer je motiv preprostejši, sem poleg posrebritve 

dodala le eno barvo, navadno precej temnejšo, da je še tako preprost motiv dobil teţo (slika 

114). Kompleksnejšim motivom sem izbrala poleg posrebritve še dve ali celo več barv (slika 

116 a). Pri kompleksnejših motivih, kjer je bila igra med večjimi posameznimi barvami 

mogoča, sem posrebritev uporabila različno. Na nekaterih delih posrebritev znova predstavlja 

svetlobo (slika 115), na drugih predstavlja svetlobo bela barva, posrebritev (srednje siva) pa 

prehod med belo svetlobo in barvami. Barve so vselej ploskovite, se med seboj ne mešajo, so 

kar se da nasičene oz. intenzivne. V ospredju je torej svetloba, brez katere barve ne bi 

obstajale, in pa barvni kontrasti, zaradi katerih se na barve odzovemo še bolj intenzivno. 

   Barve sprva le načrtujem in si poskušam pred očmi naslikati končni rezultat. To pa zato, ker 

pride posrebritev, torej najsvetlejši del slike, na vrsto šele na koncu. Posrebritev je srednje 

sive barve zato pazim, da so vse izbrane barve temnejše od srebrne. Če slika, ko je končana, 

ne izţareva ţelenega kontrasta, barve okrog srebrne po potrebi preslikam.  

                                 

    Slika 114:  Habič, Silhueta,      Slika 115: Habič, Le labbra,         Slika 116 a: Habič, Shape, 

                       2012                                          2012                                             2012 

   Kot ţe rečeno, uporabljam različne barvne kontraste in jih skušam z minimalnim številom 

barv ublaţiti, spraviti v harmonično ravnovesje.  

   Za posrebritev uporabljam lepilo, ki ga nanesem na suho površino in počakam, da se 

popolnoma posuši (slika 117 a). Ko je lepilo suho (ni več belo in nima leska), še vedno ostane 

lepljivo. Nanj poloţim srebrne listke, jih potapkam z mehkejšim čopičem, še dodatno 

zagladim z mehko bombaţno tkanino in prelakiram z zaščitnim lakom (Cipon), da ne oksidira 

in da dobi močnejši sijaj (slika 117 b).  



 

65 

 

                

                                    Slika 117 a: Lepilo                            Slika 117 b: Posrebritev 

   Pri lakiranju je treba paziti, da laka ne nanesemo preveč, saj ni elastičen in lahko na platnu 

popoka (slika 118 a in 118 b). 

           

                              Slika 118 a: Habič, Lei, 2013                     Slika 118 b: Detajl slike 118 a 
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2. FORMALNA LIKOVNA ANALIZA 

   Videti je, kot da so vsa dela nastala intuitivno – od izbire motiva in formata do izbire barv. 

Do neke mere to drţi, nikakor pa ne v celoti. Predvsem barve so bile skrbno izbrane, saj bi 

brez premisleka ne imele tako močne izrazne vrednosti. Moja dela lahko dojamemo samo kot 

dekoracijo ali barvno poţivitev prostora. Najsi gledalec nanje reagira z odporom ali s 

prizanesljivostjo – namesto ugodja za globlje razumevanje zahtevajo aktivnost.  

 

2.1  FORMALNA LIKOVNA ANALIZA KOLAŢEV 

   Nisem ţelela ustvariti le barvnih kompozicij z uporabo kontrastov in harmonij, pač pa sem 

eksperimentirala s formatom. Slednjega nisem izbrala, pač pa sem ga med delovnim 

procesom ustvarila. Moji kolaţi niso omejeni na slikarsko površino. Le-to ustvarjajo 

posamezne oblike, ki jih postavljam v različne medsebojne odnose. S tem barvne kompozicije 

ne omejim na format – slednji nastane kot stranski produkt v procesu ustvarjanja. Šele ko je 

kolaţ končan, dobim končni format. Pot je ravno obratna kot v slikarstvu, kjer si najprej 

izberemo format in šele nato na njem ustvarjamo barvne kompozicije. 

   Kvadratu osnovno obliko določata dve relativno dolgi, sekajoči se vodoravni in navpični 

črti. Simbolizira snov, teţo, trdo omejenost. Najpogostejšo, pravokotno obliko formata v več 

barvah  sem razdelila na večje število trikotnih oblik ter jih zdruţila v kompozicijsko in 

barvno uravnoteţeno celoto. S tem sem dobila nov format, ki sega zunaj pravokotnega okvira 

oziroma zunaj svoje prvotne inducirane strukture (slika 119).  

 

Slika 119: Anja Habič, Il triangolo, 2013 

   Spodnji primer je kolaţ, katerega format sem sestavila iz več oblik, ki so same zase ţe 

format, postavljene druga ob drugo, druga čez drugo in druga pod drugo pa tvorijo nov 

zunanji obris in s tem  nov format (sliki 120 a in 121 b).   
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Slika 120 a: Anja Habič, Dali v modrem in rumenem, 2012  

 

Slika 120 b: Trikotna struktura formata slike 120 a 

   Z novimi odnosi lahko vsaki obliki spremenimo vsebino in lastnosti, z barvo pa jih še 

dodatno okrepimo ali omilimo. Trikotniku lahko poudarimo njegovo ostrost in trdoto oblike z 

rumeno barvo, ki predstavlja ostrino in sijaj. Nasprotno jih z modro barvo omilimo, saj ta 

predstavlja mehkobo in neostrost (Butina, 1997). Rumena izţareva, se giblje iz centra in se 

praviloma človeku pribliţuje, ga vznemirja, zbada ter kaţe značaj z barvo izraţene sile. 

Obratno velja za modro, ki izraţa koncentrično gibanje, se giblje k lastnemu središču in se od 

človeka oddaljuje. Oko se vanjo pogreza (Kandinski, 1985). 

   Kandinski modro barvo pripiše krogu, ki se s svojimi lastnostmi ujema z lastnostmi modre 

barve. V kolaţu slike 121 a se naš pogled najprej zazre v modri krog in se v njem ustavi. Ker 

se modra najbolj popolno ujema z obliko kroga, je ta točka izrazito močna. Kandinski pripiše 

rdečo barvo kvadratu. Morda prav zaradi lastnosti, ki mu jih pripisujemo, rdeč predel 

poveţemo v kvadrat. Rdeči kvadrat prekrivajo druge barvne ploskve tako kot svetlo sivo-

modrega, ki pa je skoraj neopazen. Tu je ortogonalni format sestavljen iz obeh moţnosti 

preboja formata – iz primarnih oblik, krogov, kvadratov in trikotnikov, ki segajo zunaj 
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pravokotnega okvira, in iz primarnih oblik, ki so same po sebi ţe format in s svojo 

navzočnostjo formatu spremenijo zunanji oris (slika 121 b).   

 

          Slika 121 a: Habič, Rosso e blu, 2012                     Slika 121 b: Struktura formata slike 121 a                   

   Tudi v naslednjem kolaţu je format kombiniran (slika 111). V prvem planu sem izbrala dva  

bela pravokotnika in ju postavila drugega ob drugega ter tako dobila format zunaj 

pravokotnega okvira. Nekateri pravokotniki v novem formatu so na njem, nekateri pa iz njega  

izstopajo, ga prebijajo. Vidimo torej, da se obe moţnosti preboja ortogonalnega formata 

praviloma prepletata med seboj. 

  

  Slika 111: Habič, I rettangoli, 2012 
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1.2  FORMALNA LIKOVNA ANALIZA SLIK 

   Ob analizi svojih del, razmišljanju in razčlenitvi sem prišla do marsikatere ugotovitve in 

našla marsikatero vzporednico z zgodovinskim razvojem umetnosti, četudi sem v svojih delih 

skušala najti nekaj novega. Res sem začela ustvarjati v tehniki kolaţa (barvni papirji, ki 

segajo zunaj pravokotnega formata), vendar sem ga ţelela nadgraditi oz. povezati s 

slikarstvom in spremembo formata tudi tu. Še tako kričeče barve v divjih, kontrastnih odnosih 

so bile v zgodovini na platno poloţene s čopičem ali slikarskimi lopaticami. In četudi so 

slikarji  še tako odločno izraţali svoj odpor do stare umetnosti, so bila njihova dela vendarle 

ustvarjena s klasičnimi likovnimi sredstvi in so izkazovala določeno slikarsko veščino 

(Zalaznik, 1963). Tudi v svojih delih sem skušala moderno, industrijsko zdruţiti s starimi 

tehnikami. Čeprav so na platnih čisti barvni vtisi, ki bi bili lahko ustvarjeni z barvnimi papirji, 

so vendar narejeni v klasični tehniki slikarstva. Tudi v zgodovini so se vseskozi igrali z 

relacijo umetniško: industrijsko oz. klasično:moderno. V mojih delih sicer stopa v ospredje 

industrijsko oz. moderno, saj tudi popart govori o mnoţični produkciji, pa vendar so dela 

narejena v klasični slikarski tehniki. V popartu so uporabljali moderne načine tiskanja oz. 

reproduciranja oblik, sama sem tu naredila preobrat. Prav tako učinek srebrne barve morda 

asociira na industrijske materiale, nemara celo stroje. In vendar je v mojih delih uporabljena 

na subtilnejši način, saj predstavlja nekaj neoprijemljivega, nevidnega, to je svetlobo.
 

   Platna delujejo enostavno, saj so na njih naslikane oblike izčiščene podrobnosti. Tako 

pridobim moţnost izpostaviti zame pomembne lastnosti slik, in sicer učinke barv, barvnih 

kontrastov, medsebojnih odnosov in svetlobo. Itten je v knjigi Umetnost barve zapisal:
 

»Za umetnika so odločilnega pomena barvni učinki in ne barve same, ki jih raziskujejo fiziki 

in kemiki. Barvni učinek je stvar gledanja. Vem, da bodo bistvene in najgloblje skrivnosti 

barvnih učinkov ostale očem nevidne in da jih je moč videti le s srcem. Bistvo se namreč 

izogiba pojavni formulaciji« (Itten, 1970, str. 7).  

   Ittnove besede tukaj razumem tako, kot si razlagam lastna dela. Vizualno organiziranje 

oblik je dokaj lahko, dokler imamo opraviti z enostavnimi in s pravilnimi oblikami. S temi 

sem začela ustvarjati v tehniki kolaţa. Ta dela je lahko razumeti, saj vsebujejo primarne 

geometrijske oblike, predvsem trikotnike. Kadar imamo opravka s kompleksnejšimi oblikami, 

pa je zaznavanje in oblikovanje teţje in zahteva večji miselni napor. Naključni gledalec v 

mojih popart platnih ne bi videl ničesar. Morda le to, da gre v nekaterih primerih za portret, 

posameznih delov telesa pa najverjetneje še prepoznal ne bi. Videl bi le neprepoznavno 

obliko, z odnosi barv, kontrasti in kaj na slikah predstavlja srebrna barva, pa se najverjetneje 
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ne bi ukvarjal. Pri razbiranju informacij nam pomaga proces zaznavanja, katerega zakon 

temelji na načelu, da skuša vsak vzorec draţljajev urediti tako, da je končna struktura 

enostavna. Oblike, ki so same po sebi enostavnejše ali tako organizirane, da njihovo strukturo 

hitro dojamemo, laţe zaznamo. Še posebej oblike, ki se nam zdijo znane in smiselne, kakor so 

oblike znanih predmetov, stvari in pojavov (Butina, 1997). To je pomembno pri likovnem 

oblikovanju, katerega naloga je takšna organizacija oblik, ki bo nosila smisel in pomen. 

Prizadevanje za poenostavljanje oblik zasledimo v vsej zgodovini likovne umetnosti. 

 

Slika 122: Anja Habič, Laura, 2013 

   Moja platna brez svetlobe sploh ne bi obstajala. Ţe sama fotografija za svoj nastanek 

potrebuje svetlobo, ki se odtisne na njeno površino. Tudi vsi motivi so v začetni stopnji 

vezani na močno svetlobo (chiaro-scuro), saj pri poznejši obdelavi fotografije ostane le obris 

najbolj osvetljenih delov telesa/portreta (slika 122). Za takšno obdelavo fotografij sem se 

odločila, ker kamera ne deluje tako selektivno kot naše oko – z obdelavo fotografij sem torej 

sama naredila selekcijo med pomembnimi in manj pomembnimi deli fotografije. Moja dela 

brez svetlobe ne bi obstajala tudi zato, ker tudi barv brez nje ne bi bilo. Če ni svetlobe, tudi 

barve ni. S tem da sem jo v svojih delih posrebrila, ji nisem dala le učinka sijočega leska, 

ampak tudi pomembnost, ki jo le-ta nosi. Posrebritev zatorej lahko poveţem z nebistvenimi 

barvnimi dimenzijami, in sicer z razvetljavno pogojenim pojavom bleščanja. Pojav bleska ni 

prostorninskega značaja. Ima ploskovni značaj in je kot tak neprozoren. Blesk ne spada k 

barvi predmeta, saj ne izţareva iz razrahljane globine predmeta, ampak dela vtis, kakor da leţi 

na gladki plošči (Trstenjak, 1978).   

   Potreba po uporabi posebnih efektov barv je verjetno pripeljala do njihove uporabe. Pred 

tem so bili umetniki stoletja ujetniki ateljejev. Šele iznajdba pigmenta v tubi jim je končno 
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omogočila slikanje na prostem. Impresionisti brez te iznajdbe najverjetneje ne bi mogli doseči 

takega učinka zdruţitve barve in svetlobe. V današnjih dneh pa tehnološka razvitost in 

tiskanje ne omogočata ustvarjanja novih barv (Sawahata, 2007). Kam naj se torej obrnemo za 

naslednje barvne inovacije? Impresionisti so se oprli na spreminjajočo se sončno svetlobo v 

različnih delih dneva, v kateri se je spreminjala tudi pokrajina. Podobno kot oni se jaz opiram 

na ţive barve. Njihovo ţarjenje namreč privabi naše oko na subtilen ali dramatični način, v 

vsakem primeru pa reflektira svetlobo.  

   Čiste, ţive ali fluorescentne, neonske barve delujejo mladostno, sveţe in vitalno, medtem ko 

uporaba metalnih barv priča o prefinjenem okusu ali ekskluzivi. Sijoče stvari (zlato, dragulji, 

srebro ...) so imele od nekdaj visoko denarno vrednost, danes pa z njimi izkazujemo moč in 

uspeh. Čeprav ima zlato višjo denarno vrednost kot srebro, imajo srebrne stvari višjo izrazno 

vrednost pri izraţanju razkošja. Navsezadnje obstaja rek, da se bogati ljudje rodijo s srebrno 

ţlico v ustih in ne z zlato (Sawahata, 2007). Zlate, srebrne in sijoče stvari nasploh torej 

izraţajo razkošje, pričajo o pomembnosti. Morda sem prav iz tega razloga na nekaterih svojih 

delih uporabila srebro kot svetlobo. S tem sem ţelela pokazati, da brez svetlobe barve ne 

obstajajo, torej je svetloba, ko govorimo o barvah, neprecenljivega pomena. 

   V prvem planu avtoportreta je svetloba, ki jo ponazarja posrebren obraz (slika 123 a). Za 

motivom, ki je upodobljen na sredini formata, najdemo ponavljajoči se obraz, upodobljen z 

različnima barvama. Portret v sredini formata je torej predstavljen s svetlobo, brez katere 

drugih, ponavljajočih še oblik v ozadju – to je barv – ne bi bilo.  

                                        

   Slika 123 a: Habič, Moi, 2012               Slika 123 b: Črno-bela različica slike 123 a 

   V delu prevladuje svetlo-temni barvni kontrast, kar se lepo vidi, če sliki odvzamemo barvo 

(slika 123 b). Oblike se med seboj tudi v črno-beli variaciji ločijo, saj imamo na platnu štiri 

različne svetlostne odtenke. Platno ohrani svojo ekspresivnost tudi brez barv. 
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   V svetlo-temni barvni kompoziciji, kjer belo, črno in sivo uporabljamo kot abstraktne 

učinke, ne sme biti nobene enako svetle barve kot siva. Vsaj ne, če nočemo, da bo ta siva 

zaradi simultanega kontrasta učinkovala barvno. Če pa hočemo v barvni kompoziciji sivo 

uporabiti kot barvno komponento, morata imeti kromatična barva in sivi ton enako svetlostno 

vrednost (Itten, 1970). Slikarji uporabljajo skupine tonskih vrednosti zato, da ohranjajo 

skupen ploskovni učinek slike. Na ta način prestreţejo in nevtralizirajo nezaţelene globinske 

učinke. Oblike se res med seboj prekrivajo, kar nakazuje tretjo dimenzijo, vendar pa s 

pomočjo barve, ki se po prostoru ne ukrivlja, ostajajo ploskovne.  

   Prav tako se igram z lastnostmi barv. Rumena, kot sem ţe dejala, se giblje navzven, se nam 

pribliţuje. V zgornjem portretu zaradi tega nastane dilema, saj v rumeni barvi ponovljen 

portret prekrivata druga dva portreta in se zdi kot najbolj oddaljen. 

   Pri večini mojih del lahko zasledimo bodisi svetlo-temni barvni kontrast, bodisi svetlo-

temni svetlostni kontrast kromatičnih (sliki 124 a in 124 b ter 166 a in 166 b) ali akromatičnih 

(slika 115) barv. 

                                             

Slika 124 a: Habič, Ona, 2011       Slika 124 b: Črno-bela različica slike 124 a                                  

                      

Slika 116 a: Habič, Shape, 2012    Slika 116 b: Črno-bela različica    Slika 115: Habič, Le labbra, 2012 
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   Kontraste pribliţujem harmoniji s premoščanjem, mešanjem barv med seboj, se pravi s 

sekundarnimi in terciarnimi barvami. Pri tem skušam ohraniti barve kar se da intenzivne, jih 

čim manj umazati. Barve po potrebi svetlim ali temnim, saj srebrna barva ni bela kakor platno 

in je za ţeleni končni rezultat potrebna prilagoditev.  

   V spodnjem primeru uporabim komplementarni kontrast (slika 125 a). Rumeno zaradi svoje 

plehkosti in učinka plakatnosti prilagodim in ne uporabim rumene primarne barve iz tube, pač 

pa jo zmešam z oker in belo barvo. Da pa je kontrast umirjen in slika deluje harmonično, sem 

vijolično barvo uporabila v dveh odtenkih in s tem okrepila učinek svetlo-temnega kontrasta 

ali mu celo dala prednost pred komplementarnim (slika 125 b). 

                         

Slika 125 a: Habič, Nina, 2014                     Slika 125 b: Črno-bela različica slike 125 a 

   Na enem od del sem uporabila posrebritev samo kot srednje sivo barvo (slika 126).  

Svetlobi namreč v svojih delih prav s srebrno barvo (ta predstavlja dele, kjer je subjekt najbolj 

osvetljen) dajem dodatno pomembnost. Tu jo po eni strani negiram, po drugi pa apeliram na 

to, da je svetloba vse okoli nas, in jo, čeprav je ne vidimo, zaznamo na objektih, od katerih se 

odbija. Odbito svetlobo pa, kot ţe rečeno, zaznamo kot barvo.  

 

Slika 126: Anja Habič, Azzuro, 2012 
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   Pri naslednjem delu sem za primarne barve uporabila teoretične primarne barve – cian, 

rumena, magenta (CYM) (slika 127 a). Ker pa sta kontrast barvne kvantitete (količine) in 

kontrast barve v odnosu do barve delovala preveč plakatno, sem rumeno barvo zamenjala z 

bolj umirjeno sekundarno marelično barvo (mešanica med rumeno in rdečo) ter s tem dobila 

nov kontrast (slika 127 b). Prevladovati je začel toplo-hladni barvni kontrast, čeprav je navzoč 

tudi kontrast svetlo-temno, vendar ne tako izrazito. Kot ţe rečeno, se modra, v tem primeru 

cian, pogreza vase, v svojo globino in se od nas oddaljuje, je hladna. Pa vendar jo v tem 

platnu zaznamo kot nam najbliţjo, saj modra figura prekriva rdečo za njo. Rdeča, v tem 

primeru cian, kot najbolj stabilna in trdna barva je v svojem bistvu topla. Zaradi barvne 

kompozicije, kamor sem vnesla tudi marelično barvo, pa se zdi, da je rdeča hladnejša od 

marelične barve, prav tako pa rdečo zaradi prekrivanja zaznamo kot bolj oddaljeno, obliko 

cian barve pa kot nekaj, kar nam je bliţe. Kot smo ţe rekli, na končni rezultat vpliva 

sopostavitev vseh barv in odnos med njimi. 

             

     Slika 127 a:  Vmesna faza slike 127 b                       Slika 127 b: Habič, Amore, 2014 

   Na prvih slikah so barve ploskovite, kontrasti med njimi močni. Pri kasnejših delih sem 

barve uporabila nekoliko drugače. Postopek pred izbiro in uporabo barv ostaja enak, razlika je 

le v načinu uporabe oz. nanosu barve na platno – tu se barve med seboj mešajo. Prav tako 

nisem uporabila posrebritve, saj se mi pri takem načinu slikanja ni zdela smiselna in mislim, 

da ne bi prišla do izraza kot pri prejšnjih delih (slika 128 a). Namesto posrebritve sem 

naslikala belo svetlobo. Slednja ni nanesena v sloju bele barve, iztisnjene iz tube, pač pa je 

ustvarjena v različnih odtenkih svetlejših, toplejših barv, tako kot je brezbarvna svetloba 

sestavljena iz barv mavrice (slika 128 b). V ozadju tega je morda bolj fizikalen pogled na 

svetlobo oz. njeno členitev na posamezne barve. 
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    Slika 128 a: Habič, La passione, 2013           Slika 128b: Izsek iz slike 128 a 
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EMPIRIČNI PEDAGOŠKI DEL 

  V empiričnem pedagoškem delu sem uporabila kvalitativno raziskovanje, za katero je 

značilno, da so podatki zbrani bolj v slikovni in besedni obliki kot v numerični. Podatke sem 

zbirala v naravnem okolju, kjer so dejavnosti potekale in upoštevala, da okolje pomembno 

vpliva na vedenje in ravnanje posameznika. Zanimalo me je, kako se stvari v opazovani 

skupini odvijajo, kakšna je medsebojna komunikacija opazovanih otrok, kakšen je sam proces 

dela in kako so otroci prišli do končnega rezultata, in ne le končni rezultat sam (izdelki). Pri 

raziskavi sem se posluţevala tako opazovanja (neposredno zbiranje podatkov) kot 

dokumentarnih virov (fotodokumentacija in slikovno gradivo iz preteklih let) pa tudi 

pogovora (predvsem pogovor z otroki). V analizo sem vključila tudi določena opaţanja 

pridobljena z neformalnim pogovorom z učiteljem in starši otrok.  Raziskovanje je potekalo 

od leta 2011 do leta 2014, torej tri šolska leta. V tem času sem poizkušala preučiti, kako sta 

izbrana posameznika napredovala oziroma se razvila in do kakšne mere. 

 

1. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

   V novi terminologiji se izraz »otroci s teţavami v razvoju« pogosto zamenjuje z izrazom 

»otroci s posebnimi potrebami«. Ta izraz je sicer manj diskriminatoren in bolezensko 

osredotočen, saj ne definira otrok z motnjo pač, pa to teţavo obravnava smo kot eno od 

posebnosti njegovega razvoja. Ta izraz ne opredeljuje dovolj natančno otrok, o katerih 

govorimo, saj med otroke s posebnimi potrebami prištevamo tudi nadarjene otroke, ki pogosto 

nimajo teţav v razvoju, vendar imajo v vzgoji in izobraţevanju vrsto posebnih potreb 

(Majurec, 2007, str. 40). Zelo pomembno je, da ţe zgodaj odkrijemo otroke s posebnimi 

potrebami, tako nadarjene kot tiste s teţavami v razvoju, in jim tako zagotovimo ustrezno 

vzgojo in izobraţevanje za njihov optimalni razvoj. Poglavje o otrocih s posebnimi potrebami 

bom iz omenjenega razloga razdelila na »otroke s teţavami v razvoju« (osredotočila se bom 

na otroke z motnjami avtističnega spektra) in »nadarjene otroke« ter jih kljub nekaterim 

vzporednicam obravnavala ločeno. 
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1.1  OTROCI S TEŢAVAMI V RAZVOJU – MAS (motnje 

avtističnega spektra) 

   Vsi učenci imajo teţave v svojem razvoju. Te so normalen pojav, vendar jih pri nekaterih 

otrocih povzročajo vzroki, ki puščajo trajne posledice, najpogosteje telesno pogojene, pri 

večini pa so to vzroki, ki povzročajo le občasne teţave. Otrokom, ki imajo teţave v razvoju, 

oteţujejo obvladovanje vzgojno-izobraţevalnih nalog v redni šoli. Da bi te premagali, jim je 

treba med šolanjem omogočiti posebne razmere, zato jih lahko obravnavamo kot učence s 

posebnimi vzgojno-izobraţevalnimi potrebami (Majurec, 2007). 

    Motnja avtističnega spektra (v nadaljevanju MAS) predstavlja vseţivljenjsko razvojno 

motnjo, ki je nevrološko pogojena in vpliva na vse vidike socialnega razvoja. Pojem 

»avtizem« izhaja iz grške besede in pomeni neodvisno drug od drugega. Je izredno 

kompleksna motnja. Glavna področja, pri katerih imajo vsi ljudje z MAS teţave, so: motnje 

socialne interakcije, motnje komunikacije in motnje imaginacije (teţave na področju 

fleksibilnosti mišljenja). Pojavljajo se kvantitativne teţave na področju komunikacij, socialnih 

odnosov, učenja in razumevanja, spomina, čustvovanja in domišljije (Werdonig in drugi, 

2009). Gre za nekakšno »nevidno« motnjo, zaradi katere se ti otroci zdijo poredni, 

nevzgojeni, razvajeni, odrasli ljudje z MAS pa se okolici navadno zdijo čudni. 

   Najpogostejše motnje, ki se pri posameznem otroku z MAS lahko pojavijo v različnih 

kombinacijah in različno intenzivno, so motnje socialne interakcije, komunikacije in 

imaginacije. Te se pri otroku odraţajo kot pomanjkanje socialne občutljivosti, razumevanja 

občutkov drugih, taki otroci se bolj zanimajo za predmete kot osebe, ne vzpostavljajo 

očesnega kontakta in posledično ne razumejo sporočil, izraţenih z izrazom obraza, mimiko, 

niti jih nimajo sami. Ni torej gest, mimike, izraza na obrazu (»prazen obraz«) in vokalne 

intonacije v prenosu informacij. Raje govorijo, kot da bi vzpostavili dialog. Prav tako besede 

razumejo dobesedno in konkretno, ne razumejo metafor in prispodob. Imajo teţave z 

razumevanjem tujega govora in v oblikovanju spontanega govora. Na ustvarjalno področje 

najbolj vplivajo motnje imaginacije in ponavljajoči se gibi. Zaradi slednjih otroci z MAS 

nimajo domišljije v igri s predmeti ali z drugimi osebami. Njihova pozornost je usmerjena v 

nepomembne detajle (npr. prstan na roki kraljične), ne pa na domišljijske igre. Ne morejo se 

vţiveti v situacijo in doţiveti vzdušja zgodbe. V likovnem izraţanju se osredotočijo predvsem 

na en predmet, ki ga vedno znova rišejo (npr. avto, hiša, kopalnica). Sestavljajo stereotipije, 

kot so navezanost na določene predmete, določen vrstni red predmetov ipd. (Werdonig in 

drugi, 2009). 
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   MAS so stanja v nevrološkem razvoju, povezana s kombinacijo prednosti in slabosti, pri 

čemer velika manjšina posameznikov prikazuje nekatere izjemne kreativne sposobnosti, ki v 

redkih primerih dosegajo celo genialnost. Splošno prepričanje je, da gre pri avtizmu za 

stereotipno, rigidno vedenje in posledično pomanjkanje domišljije, saj se repertoar njihovih 

interesov in aktivnosti ponavlja. Po tem prepričanju velja, da je kreativnost za ljudi z MAS 

izredno teţko dosegljiva ali celo nemogoča. Prav motnje imaginacije govorijo o tem, da otroci 

z MAS nimajo domišljije v igri s predmeti, igračami ali z drugimi otroki, da usmerjajo 

pozornost v nepomembne detajle (npr. prstan na roki kraljične) in ne na domišljijske igre, ter 

da se v likovnem izraţanju osredotočijo na nek predmet, ki ga vedno znova rišejo (npr. 

avtobusi, radiatorji, hiše ipd.) (Werdonig in drugi, 2009). Značilnosti MAS, ki govorijo 

ustvarjalnosti v prid, vključujejo ozke interese, močno vztrajnost, zmoţnost videti podrobnost 

znotraj celote, navdušenje nad dejstvi (bolj kot nad subjekti), izjemne talente. Socialna 

domišljija je res oslabljena, je pa zato okrepljena avtistična domišljija einsteinovskega tipa 

(Lyons in Fitzgerald, 2013). Profesor otroške in mladostniške psihiatrije Michael Fitzgerald 

meni, da sta avtizem in ustvarjalnost tesno povezana pojma. Po njegovem mnenju je 

značilnost avtizma povečana ustvarjalnost, ki vključuje intenzivno osredotočenost na ozke 

interese. Avtističnim ljudem naj bi primanjkovalo zanimanja za čustva, zato pa imajo več časa 

za intelektualna, matematična, filozofska in druga znanstvena udejstvovanja. Ustvarjalnost se 

pri osebah z MAS torej izraţa na področjih, ki jih imenujemo področja sistematizacije. Osebe 

z MAS imajo nenormalno delovanje moţganov, ti primanjkljaji pa na neki način povečajo 

ustvarjalnost. Fitzgerald navaja merila za ljudi z MAS, in sicer: samota, nezrelost, naivnost, 

teţave s socialnimi stiki, obsedenost (npr. z baterijami, dinozavri, mehaničnimi stvarmi ipd.), 

govor v visokem tonu (Lorenčič, 2010). Posamezniki z MAS prikazujejo izredno raznolikost 

v inteligenci. Pri nekaterih gre za nadpovprečne zmoţnosti, pri drugih za hude intelektualne 

oslabitve. Za inteligenco oseb z MAS se zdi, da je zgoščena na področjih logično-

matematičnih in prostorskih sposobnosti. Posamezniki so torej zelo logični in analitični, 

njihovo mišljenje pa konkretno (Lyons in Fitzgerald, 2013). 

   Vzgoja in izobraţevanje, specifična obravnava, učni in vzgojni programi, ki so prilagojeni 

posameznikom z MAS, močno izboljšajo njegovo sposobnost učenja, komunikacije in 

odnosov z okoljem. Pomembno je, da otroka z MAS čim prej odkrijemo in začnemo z 

učenjem veščin, ki so potrebne za njegovo samostojnost ((Werdonig in drugi, 2009). V večini 

drţav razvitega sveta vzgoja in izobraţevanje takih otrok danes potekata v rednih vzgojno-

izobraţevalnih ustanovah. Do tega so med drugim pripeljala tudi »tista psihološka spoznanja, 

ki so kazala na neugoden socialni in emocionalni razvoj otrok, vključenih v posebne šole 
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(Shakespeare, 1975). Enako pomembna so nova spoznanja kognitivne psihologije, posebno 

tista, ki govore o velikih individualnih razlikah med otroki glede njihovih kognitivnih 

sposobnosti (Sternberg, 1985), ter na splošno spoznanja o pomembnem vplivu okolja in 

učenja na razvoj (Vigotski, 1977)«. (Sekulič-Majurec, 2007, str. 38). Ta spoznanja so kazala 

potrebo po vključevanju otrok s teţavami v razvoju v za njihov razvoj spodbudnejše okolje, 

kot je posebna šola. V slednji otroke vzgajajo in izobraţujejo na način, ki, kolikor je mogoče, 

upošteva razvojne posebnosti in teţave otrok. Vendar pa posebni šoli očitajo, da otroci v njej 

ne razvijajo dovolj danih potencialov in da ne najdejo take socialno-emocionalne izkušnje, ki 

bi jim omogočila poznejše vključevanje v vse vrste druţbenega in poklicnega ţivljenja. 

Vedno bolj se poudarja, da posebne šole otroke popeljejo na stranske tirnice ţivljenja in jih 

usposabljajo za ţivljenje v skupinah samo njim enakih. Otroci s teţavami v razvoju se ob 

odraščanju in druţenju v skupini sebi enakih ne naučijo prepoznavati in spoštovati različnosti 

in skritih zmogljivosti teh oseb niti jih ne sprejemati kot partnerjev v dejavnostih. Kot pravi 

Sekulič-Majurec (1983, 1997; povzeto po 2007), zaradi nevednosti proti njim oblikujejo niz 

negativnih stališč in predsodkov. Za uspešno socializacijo so odločilna ţe zgodnja leta, zato bi 

bilo smotrno te otroke vključiti v redne šole in jim s tem omogočiti, da bi ţe od najzgodnejših 

dni pridobivali socialne izkušnje v svetu večine. Temu procesu pravimo integracija.  

   Danes se v večini evropskih drţav namesto »integracija« vse pogosteje uporablja termin 

»vključevanje«. Integracija pomeni zdruţevanje delov v celoto, pri čimer nastane nova 

entiteta. V primeru vzgoje in izobraţevanja pomeni zdruţevanje rednega in posebnega 

šolstva. Tako bi nastale vzgojno-izobraţevalne ustanove, ki bi ohranjale najboljše posebnosti 

obeh sistemov in tako omogočile boljšo socializacijo, v vzgojno-izobraţevalnem delu pa bi 

bolje upoštevale razvojne posebnosti, zmoţnosti in potrebe učencev. Pri vsem tem pa je treba 

poudariti, da ideje o skupnem šolanju otrok s teţavami v razvoju in otrok brez takih teţav ne 

smemo uresničevati za vsako ceno, ampak le takrat, ko je mogoče objektivno presoditi, da je 

taka oblika šolanja primernejša moţnost za otroka. Ko vidimo, da se bo otrok zaradi te 

odločitve uspešneje razvijal na različnih področjih, uspešno napredoval v procesu šolanja, 

dosegal večjo akademsko uspešnost, se uspešneje socializiral (Sekulić-Majurec, 1988; 

povzeto po Sekulić-Majurec, 2007). Ne smemo torej pozabiti, da je glavni cilj integracije 

takih učencev pridobiti primerno izobrazbo v okviru njihovih individualnih zmoţnosti, potreb 

in sposobnosti, se pravi tisto, kar ga bo najbolje pripravilo na socialno integracijo. Otrokom z 

MAS moramo zagotoviti ustrezno pomoč in terapijo, da bodo tako laţe vzpostavi odnos z 

okolico, kar pa vpliva na njihovo kvalitetnejše ţivljenje. 
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1.2  NADARJENI OTROCI 

   V literaturi pojem »nadarjenost« ni povsem enotno opredeljen. Vemo, da se le-ta pokaţe 

navzven, pri čemer pa moramo upoštevati velike individualne razlike med nadarjenimi 

osebami. Najširše sprejeta definicija nadarjenosti je Wittyjeva: »Nadarjen je tisti, ki je 

konsistentno superioren na katerem koli področju dejavnosti« (Glogovec, Ţagar 1990, str. 9). 

V tej definiciji je razvidno, da mora oseba nadpovprečne rezultate večkrat ponoviti, da jo 

lahko označimo kot nadarjeno. Witty opozori tudi na potencialno nadarjenost, kar pomeni, da 

ne moremo vedno zanesljivo oceniti nadarjenosti samo na podlagi trenutno doseţenih 

rezultatov. Upoštevati moramo, ali obstajajo v okolju ustrezni pogoji, da posameznik sploh 

lahko nadarjenost izrazi. Vsaka nadarjenost zahteva od okolja spodbude in priloţnosti, da se 

lahko pokaţe. 

   V sodobni psihološki literaturi »nadarjenost« pogosto zamenjujejo s pojmom 

»ustvarjalnost«. Včasih je nadarjenost temeljila predvsem na uporabi testov inteligentnosti, 

danes pa se vse bolj uveljavljajo in uporabljajo tudi testi ustvarjalnosti. Razlika med testoma 

je v tem, da prvi meri predvsem konvergentne sposobnosti. V poštev pridejo pri reševanju 

problemov, kjer je mogoča smo ena pravilna rešitev. Drugi test pa meri divergentne 

sposobnosti, ki omogočajo odkrivanje različnih in izvirnih rešitev. Za resnično ustvarjalnost 

sta seveda potrebni obe vrsti sposobnosti, zato moramo pri odkrivanju nadarjenih otrok 

uporabljati oba testa, tako test inteligentnosti kot test ustvarjalnosti (Glogovec, Ţagar 1990). 

   Glogovec in Ţagar (1990) ločita med specifično in splošno nadarjenostjo. Otroci, ki so 

delno nadarjeni, dosegajo nadpovprečne rezultate samo na enem področju (umetniška 

nadarjenost, motorična ali gibalna nadarjenost, socialna nadarjenost itd.). Splošno nadarjeni 

otroci so uspešni na več področjih hkrati, kar se v šoli kaţe v uspešnosti pri večini ali celo 

vseh učnih predmetih. Nekateri psihologi le slednjo, splošno superiornost imenujejo 

»nadarjenost«. Za nadpovprečnost na specifičnem področju se jim zdi bolj smiseln izraz 

»talentiranost«. 

  Prvi znaki kasnejše nadarjenosti se lahko pojavijo ţe zelo zgodaj, kmalu po rojstvu otroka. 

Pri novorojenčkih se, kot pravi Brownova na opazovanju vedenja deklice Felicie,  to odraţa v 

širini in bogastvu čustvenega odzivanja, v večjem odzivanju na slušne in vidne draţljaje, v 

odklonilnem odnosu do vsiljenih draţljajev (sedenje v posteljici, tesno objemanje, duda), 

nenavadnem izrazu obraza (obrazna mimika) in sposobnosti samostojnega odzivanja na 

draţljaje neodvisno od drugih oseb (Glogovec, Ţagar, 1990). Za nadarjene otroke je torej 

treba začeti skrbeti dovolj zgodaj. Spodbujanje se mora začeti ţe v druţini ter se sistematično 
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nadaljevati v vrtcu in šoli. Da bi nadarjenim otrokom lahko zagotovili ustreznejše pogoje za 

razvoj, jih moramo znati prepoznati. Ti otroci potrebujejo – prav tako kot manj sposobni – 

posebne spodbude in podporo. Če jim okolje (starši, vrtec, šola) tega niso zmoţni zagotoviti, 

lahko svojo nadarjenost zgubijo in se zlijejo v povprečje ali pa bodo imeli celo teţave na 

učnem in socialno-čustvenem področju.  

   Da bi nadarjene otroke dovolj zgodaj prepoznali, si lahko pomagamo z naslednjimi 

značilnostmi, ki jih omeni psiholog Torrace (Glogovec, Ţagar, 1990): dolgotrajna pozornost, 

sposobnost organiziranja in opaţanja stvari z različnih vidikov, postavljanje raziskovanja pred 

formalna navodila nalog, ţelja po natančnem spoznavanju stvari, uporabljanje domišljije pri 

reševanju problemov in sposobnost pripovedovanja zgodb. Pri  nalogah, ki predšolskemu 

otroku omogočajo manipuliranje s predmeti, interakcijo med odraslimi in otroki, 

eksperimentiranje ipd., so otroci zmoţni dolgotrajne pozornosti. Nered jih moti, čutijo močno 

potrebo po organizaciji stvari na svoj način. Ponavljanje iste zgodbe otroka ne dolgočasi, saj o 

njej razmišlja na različne načine, jo gleda z različnih vidikov. Majhni otroci ţelijo stvari 

raziskovati sami, šele nato so pripravljeni slediti formalnim navodilom. Otrokovo ustvarjalno 

mišljenje oziroma spoznavanje hitro mine, če mu ne damo moţnosti opazovati stvari od blizu, 

se je dotikati. Domišljija je eden najbolj priljubljenih načinov učenja in reševanja problemov 

pri predšolskem otroku. Glogovec in Ţagar (1990) pravita, da so pri otrocih med drugim in 

šestim letom starosti najboljši pokazatelji nadarjenosti poleg ţe naštetih še naslednje lastnosti: 

močno razvite jezikovne sposobnosti (zahtevno in obseţno besedišče, kompleksna tvorba 

stavkov), znajo brati ţe pred vstopom v šolo, so široko razgledani, dojemajo odnose vzrok-

posledica in znajo uvideti bistvo (razlikujejo med dolgo-kratko, zgoraj-spodaj, levo-desno) , 

so dobri in hitri opazovalci, so zelo radovedni ter imajo široke, močne in izrazite interese, 

dober spomin in so zelo samostojni. 

   Ko govorimo o odkrivanju nadarjenih otrok, moramo biti pozorni tudi na njihove izdelke. 

Dober pokazatelj nadarjenosti so zlasti otrokove risbe. Risbe nadarjenih oz. ustvarjalnih otrok 

so bolj oddaljene od zgodbe (pojav elementov, ki jih v zgodbi ni), so vsebinsko bogatejše, 

bolj dinamične in igrive. Pozorni moramo biti tudi na oblikovanje različnih materialov, ki jih 

otrokom ponudimo za ustvarjanje. Nadarjeni predšolski otroci se zlasti odlikujejo v raznih 

improvizacijah, kar pomeni, da znajo znane predmete uporabiti na neobičajen, nov način. Ti 

otroci radi izdelujejo igrače iz vsakdanjega materiala in odpadkov, delajo »inovacije« iz teh 

predmetov, te običajne predmete uporabljajo kot pomoţno sredstvo v umetniškem izraţanju 

ipd.  
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2. UČNE URE – METODA 

   Likovne delavnice obiskuje 12 otrok s posebnimi potrebami (nadarjeni otroci) različnih 

starosti – od predšolskih (4) pa do šolskih otrok (5-13).Vsak teden se izvaja nova učna naloga 

z drugačnimi materiali, pri čemer vsi otroci rešujejo enako nalogo. Seveda so učne ure še 

toliko zahtevnejše, saj moramo paziti, da niso preveč dolgočasne za starejše in prezahtevne za 

najmlajše. Določene prilagoditve nalog so seveda nujne. Tako kot se nadarjeni otroci lahko 

začnejo dolgočasiti, če jim učne ure ne prilagodimo, tako je tudi z nadarjenimi otroki različnih 

starosti. Nadarjeni otroci, ki so v šoli uvrščeni v običajne povprečno zahtevne razrede, se 

popolnoma odrečejo učnoizzivnim aktivnostim. Tak otrok v razredu ne izve nič novega niti ne 

kaţe zanimanja, čeprav doseţe visoke rezultate pri ocenjevanju in na testih znanja. Učno 

neuspešen nadarjen otrok se upira dolgočasju. Naloge, ki zanj niso dovolj zahtevne, mu ne 

predstavljajo izziva in mu zato ne prinesejo nobenega zadovoljstva (Ferbeţer, 2008). V 

likovni šoli individualno in starostno razliko nadarjenih otrok jemljemo kot izziv, vendar pa je 

zaradi razlik v starosti priprava učnih ur zahtevnejša. Zavedamo se, da so vsi otroci med seboj 

različni, ne le nadarjeni. K vsakemu posamezniku pristopamo drugače in ga obravnavamo na 

način, ki je zanj najprimernejši.  

   Kot sem ţe omenila, se otroci ne razlikujejo le po starosti, pač pa tudi po svojih 

individualnih lastnostih. Zaradi integracije otrok s teţavami v razvoju v redne šole imamo tudi 

v naši likovni takšne primere. Najprej bom analizirala eno od likovnih nalog na likovnih 

delavnic in ponazorila, kakšne so prilagoditve otrokom različnih starosti in kakšni so končni 

izdelki. V nadaljevanju pa bom posebno pozornost posvetila dvema učencema, ki se med 

seboj razlikujeta po spolu, starosti, teţavah, ki jih imata pri svojem razvoju, in  področjih 

likovne umetnosti, ki ju obvladata, ter le-te analizirala. Prva ja nadarjena deklica Lea, ki je v 

likovno šolo vstopila pred tremi leti kot predšolski otrok, star štiri leta, sedaj pa ima šest let. 

Drugi otrok s posebnimi potrebami je avtistični učenec Luka, ki je bil leta 2012 star osem let, 

zdaj pa jih ima deset. Pri njem me je zanimalo predvsem, kako uspešna je bila njegova 

integracija, socializacija v skupini in njegov napredek/nazadovanje v treh letih (od šolskega 

leta 2011/12 do 2013/14). 
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3. ANALIZA LIKOVNE NALOGE – KOLAŢ ZUNAJ 

PRAVOKOTNEGA OKVIRA  

   V omenjeni skupini sem v okviru prostorskega oblikovanja načrtovala likovno nalogo 

»oblikovanje kolaţa zunaj pravokotnega okvira«. Ustvarjali so torej v tehniki kolaţa. 

Otrokom sem dala na razpolago različne barvne papirje, odpadne slike in revijalni papir, ki so 

ga kombinirali z barvnimi flumastri. Kot orodje sem jim dala na razpolago škarje in lepilo. 

Likovnega motiva jim nisem določila, saj so imeli na razpolago res veliko likovnega 

materiala, kar se je izkazalo za odlično spodbudo domišljije. Ker so otroci imeli ogromno idej, 

jih z motivom nisem ţelela omejevati. Za metodo dela sem uporabila razlago in pogovor, 

oblika dela pa je bila individualna in skupinska. Kot učna sredstva sem uporabila konkretna 

likovna dela. Učna ura je bila kombinirana, tako teoretična kot praktična. Na koncu smo 

napravili manjšo razstavo, na kateri je vsak učenec predstavil svoje delo. Cilji naloge so bili: 

razvijanje smisla za načrtno in projektno delo, spoznavanje povezave med zamislijo in njeno 

grafično predstavitvijo, razvijanje občutka za ploskovno (barvno) kompozicijo. Eden od ciljev 

je bil tudi navajanje starejših otrok na kritično vrednotenje lastnega dela in dela drugih otrok, 

pri mlajših pa razvijanje odnosa do lastnega likovnega dela. 

   Kot sem omenila, so bili v moji skupini otroci različnih starosti. Tako kot vse naloge je bila 

tudi tu potrebna prilagoditev posameznikom. Pri izvajanju naloge sta bila navzoča dva 

predšolska otroka. Slednjima je bilo treba pomagati predvsem z orodjem, torej s škarjami, kar 

je bilo zanju zelo zahtevno. Kljub zahtevnosti pa sta vztrajala in oblike ţelela izrezovati sama. 

To jima je bil izziv. Seveda sta potrebovala več pomoči in pozornosti kot starejši otroci, sta pa 

zato imela prednost pri drzni uporabi materialov. Predšolski otroci so do neke mere celo bolj 

spontani in drzni kot tisti, ki so ţe v osnovni šoli. Predšolska otroka sta za začetek dela 

potrebovala več časa in motivacije kot starejši, saj je bila naloga zanju res zahtevna. Sprva 

nista vedela, kako bi se naloge lotila oziroma kako z ustvarjanjem začeti. Zato sem jima prav 

na začetku morala nameniti več pozornosti kot drugim. Individualno sem z vsakim 

posameznikom pregledala material, prelistala revije in mu pomagala začeti ustvarjati. Odločili 

smo se, da napravimo travnik. Najprej smo »zgradili« travnik, potem pa, ob pogovoru, kaj na 

travniku najdemo; dodajali smo posamezne elemente, ki so bili bodisi narisani, izrezani in 

prilepljeni na travnik, bodisi najdeni in izrezani iz revije.  

   Predšolska otroka, stara štiri leta, bom v nadaljevanju poimenovala deček A in deklica B. 

Deček A je s flomastrom narisal metulja, roţo, tulipan in čebelo, jih izrezal in prilepil na 
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travnik. V ozadje je prilepil narisano in izrezano drevo, pri katerem se ni obremenjeval s 

prvotno izbranim formatom. Ozadje je dopolnil z drevjem, ki ga je našel v reviji, in dodal 

ţuboreči potok z ribami (slika 129).  Deklica B pa je travniku dodala močvirje, ki ga je našla 

v reviji (grafika vode), nanj prilepila narisanega krokodila s polnimi usti rib, v močvirje pa 

dorisala še več rib, da krokodil ne bo lačen. Na travnik je prilepila s flomastrom narisano in 

izrezano ţirafo, dodala pa je še travo v drugačnem odtenku zelene in travnik posejala s 

cvetlicami (slika 130). 

    

       Slika 129: Travnik dečka A (4 leta)                               Slika 130: Travnik deklice B (4 leta) 

   Šolski otroci so laţe začeli z likovno nalogo, saj zanje ni bila preteţka. Z ustvarjanjem so 

začeli brez teţav, tudi z motivom se niso obremenjevali, saj so imeli veliko navdiha v 

ponujenem materialu. Tudi tehničnih teţav niso imeli, delo s škarjami jim ni predstavljalo 

problema. Pri ustvarjanju so potrebovali le spodbudo – to je bila pohvala ali odobritev, da 

delajo dobro in dosegajo ţeleni cilj. Pri spodnjih dveh delih pa lahko vidimo določeno 

podobnost v izbranem motivu (sliki 131 in 132). 

    

           Slika 131: Kolaţ  dečka C (12 let)                                Slika 132: Kolaţ  dečka D (12 let) 
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   Vsi otroci so uspešno naredili in končali izdelek v dveh šolskih urah z večjimi ali manjšimi 

spodbudami. Pri manjših otrocih je bil izziv seveda večji, kar je porodilo zanimiv odnos do 

končanega dela. Sploh mlajši otroci imajo največje veselje z delom samim, manj z izdelkom. 

Ko je delo končano, se praviloma za izdelke ne zanimajo več in jim navadno ni ţal, če jih 

morajo oddati ali celo podreti (Gerlovič, 1968). Tu pa sta bila, sploh najmlajša, ponosna na 

svoj izdelek in sta ga ţelela odnesti domov. Bila sta ponosna nase. Delo sta pokazala staršem, 

z navdušenjem razloţila, kaj smo počeli, kaj sta se naučila in kako super smo se imeli. Starejši 

tega navdušenja niso kazali v taki meri. Bolj kot končani izdelek so jim dale zadoščenje moje 

odobravanje in pohvale v procesu ustvarjanja.  

 

4. ANALIZA BARV, RISBE, PLASTIČNEGA 

OBLIKOVANJA, MOTIVA IN MATERIALA 

   Pri teh analizah se bom osredotočila na dva učenca, predšolsko učenko, staro štiri leta, in 

šolskega učenca, starega osem let. Dela so nastala 2011/2012, torej sta učenca v tem šolskem 

letu stara šest in deset let. Analizirala bom njun razvoj in njune pridobitve na likovnem 

področju v treh letih. 

4.1  ANALIZA BARV 

   Lea je ţe kot štiriletna deklica kazala izredno likovno nadarjenost. Ţe takrat je raziskovala, 

kakšen učinek da mešanje posameznih barv med seboj. V nasprotju s svojimi vrstniki ni 

zmešala vseh barv, ki jih je imela na razpolago, ampak le posamezne pare (slika 133). Otroci 

med drugim in četrtim letom starosti z barvami najprej packajo. Večina ima najrajši rdečo in 

rumeno, za njima pa modro in rumeno. Lea je bila za svojo starost zelo drzna, spontana in 

sproščena pri uporabi barv in materialov nasploh. Otroci še pri šestih letih barv praviloma ne 

mešajo med seboj, vsaj ne zavestno. Mešane barve jim nastanejo po naključju, ker sta 

umazana čopič ali barva. Otroci začno barve mešati šele z devetim ali desetim letom starosti 

(Gerlovič, 1968).  

 

   

Slika 133: Leina barvna paleta (4 leta) 
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   Otroci pri desetih letih imajo še vedno najraje pestre, nasičene in nasprotne barve. Šele pri 

teh letih barv ne uporabljajo samo po posebnem nagnjenju do določenih barv, ki nimajo 

zveze z resnično barvo motiva, pač pa slikajo s takimi, ki so za predmete značilne (Gerlovič, 

1968). Na Leini sliki vidimo, da je ţe pri njenih štirih letih krokodil zelen, voda modra, trava 

zelena in ţirafa oranţna (slika 134). 

   
Slika 134: Lea (4 leta) – krokodil in trava zelena, voda modra, ţirafa oranţna 

   Lea je pri šestih letih ţe razumela, da niso vse zelene enake, in to tudi v praksi dokazala 

(slika 135). V primeru zgornjega kolaţa vidimo, da ţirafa je temnejšo travo, kot je tista na 

travniku (Slika 134). Tam, predvidevam, je šlo bolj ali manj za naključje raznolikih in 

obseţnih materialov, v spodnjem primeru slike na steklu pa vidimo, da je z istim materialom 

travo upodobila v dveh različnih odtenkih.  

 

Slika 135: Lea (6 let) – različni odtenki zelene barve 

   Lea je bila, kot sem ţe dejala, od samega začetka, še pred vstopom v osnovno šolo, 

izredno nadarjena za barve in je zanje kazala izredno zanimanje. Do šestega leta ni le 

dodelala in izpilila občutka za barvne harmonije, pač pa tudi barvno mešanje. Pri nanosih 

barv se nikdar ni ozirala na pretirano natančnost. Njen izraz je bil ţe v osnovi zelo 

ekspresiven. Ni se drţala strogih, jasnih mej, v naključnem mešanju barv direktno na 

podlagi je prav uţivala (kolaţ slik 136).  
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Kolaţ slik 136: Lea (6 let) – mešanje barv in barvna harmonija 

   Učenec Luka je bil leta 2011 star osem let. Pri izbiri barv je bil nekoliko bolj zadrţan. 

Barv ni mešal med seboj, uporabil je takšne, kot jih je iztisnil iz tube (kolaţ slik 137). 

Potrebe po mešanju barv torej ni čutil, rdeča je bila zanj pač rdeča in nič drugega. Navadno 

je izbiral vedno enake ali vsaj podobne barve, predvsem rdečo in rumeno. Lukov odnos do 

mešanja barv lahko poveţem z značilnostmi njegove »diagnoze«. Za otroke z MAS je 

značilna ţelja po redu, ustaljenosti, predvidljivosti, »točnosti«. To jim predstavlja potrebno 

varnost, ki jim pomaga, koristi in jih pomirja. V okolju, ki te njihove značilnosti upošteva, in 

z nalogami, ki od avtističnih otrok ne terjajo stvari, ki jim niso kos, se bodo ti otroci z vso 

vnemo in tudi zelo uspešno lahko posvetili tistemu področju (lahko tudi likovnoizraznemu 

mediju), na katerem so močni. 

   Kot pravi Gerlovič (1968), še nekateri sedemletni otroci uporabljajo barve po svojem 

nagnjenju do barve in ne po dejanski barvi predmetov. Gre prej za izjemo kot pravilo.  

Morje je tako lahko rdeče, drevo modro, sonce zeleno. Osemletni otroci se navadno ne  

izraţajo več tako z barvo. Za enake stvari začno uporabljati vedno enake značilne barve – 
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modro nebo, zelena trava, rumeno sonce ipd. V njihovi predstavi zastopa neka modra barva 

vse modre, saj njihovi pojmi o različnih modrih barvah še niso dovolj ločeni. 

      
Kolaţ slik 137: Lukova barvna paleta (8 let)   

   Dve leti kasneje je Luka v barvi napredoval. Kot desetletni učenec je razvil občutek za 

barve, barvne kompozicije in barvno mešanje (Kolaţ slik 138, slika 139). Če otroci do 

enajstega ali dvanajstega leta niso bili vajeni mešanja barv, uporabljajo le ozko lestvico barv, 

ki jih imajo na paleti po naključju. Z njimi niso sposobni ustvariti barvnih kontrastov, ţivih in 

bogatih barv kot otroci do osmega leta. Barve sestavljajo v surovih sestavah, kot so pariško 

modra, citron rumena, karmin rdeča. Uporabljajo jih vedno na enak način, brez domiselnosti 

in domišljije. Tisti otroci, ki so bili do enajstega leta pod dobrim pedagoškim vodstvom, pa 

ravno nasprotno – vse bolje mešajo številne barvne odtenke in sestavljajo bogate barvne 

sklade (Gerlovič, 1968). Prav pri Lukovem napredku na področju barve od osmega do 

desetega leta vidimo, kako mu je dobro, njemu prilagojeno pedagoško vodstvo izostrilo čut za 

barve. Iz monotonih barvnih sestavov, vedno istih barv, je v roku dveh let usvojil pestrost 

različnih barvnih sestavov, barvne kontraste in harmonije ter barvno mešanje, pri čemer pa se 

je v večji ali manjši meri drţal reda in kar se da jasnih, zamejenih oblik in linij. 

            
       Kolaţ slik 138: Lukov premik od rdeče in rumene barve             Slika 139: Lukov barvni napredek 
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4.2  ANALIZA RISBE 

  Otroci med drugim in četrtim letom starosti začno najprej čečkati, tudi likovna orodja mu 

predstavljajo le eno od igrač. Prehod iz čečkanja v likovno izraţanje se začne tako, da se 

otroci s svojo »čačko« igrajo. Enake vrste čačk začno vedno znova dobivati isti pomen, dokler 

ne začnejo otroci risati nekaterih oblik z namenom, da bi prikazali določene stvari. Tako 

preidejo v predmetno upodabljanje (Gerlovič, 1968). Lea več kot očitno ne spada v povprečje 

svojih vrstnikov. Njeni vrstniki za upodobitev človeka navadno uporabljajo simbol kroga, za 

hišo pravokotnik. Sestavne dele razvrščajo prosto po vsej ploskvi ne glede na to, ali so med 

seboj v kakšni vsebinski zvezi ali ne. Na začetku še nimajo jasne predstave, kaj je spodaj in 

zgoraj, vsi robovi so zanje enakovredni. Če papir pri risanju ni pritrjen, ga poljubno obračajo. 

Za Leo pač ne moremo reči tega, saj so si vse ţivali, ki jih je upodobila, dejansko podobne, 

dejansko lahko razberemo, za katero ţival gre; ima vse svoje specifične lastnosti, kot so lise 

na trupu ţirafe, razberemo lahko, da ima ţirafa dolg vrat in krokodil kratke noge ter bodice na 

hrbtu. Prav tako so si oblike, ki jih upodablja, zelo različne in izvirne. Uporablja veliko 

detajlov, kot so ribe v močvirju in krokodilovih ustih (kolaţ slik 140). Otroci še pri petih ali 

šestih letih s svojo risbo zajamejo širši krog sorodnih predmetov in ţivali. Tako je vedno 

enaka hiša lahko zdaj domača, sosedova ali pa gre celo za mestno stolpnico (Gerlovič, 1968). 

Pri teh letih se ne drţijo proporcev realnih predmetov, pač pa rišejo večje tisto, kar se jim zdi 

pomembnejše. Lea se je proporcev do neke mere zavedala ţe pri svojih štirih letih starosti. 

Kot sem omenila, je ţirafi narisala dolg vrat, majhne lise po trupu, tanke noge. Otroci med 

petim in šestim letom se rajši izraţajo z manjšim številom oseb in predmetov kot s 

pripovednimi podobami, na katerih je upodobljenih veliko detajlov (Gerlovič, 1968). Tudi to 

za Leo ne velja. Kot lahko razberemo z njenih risb, so končna dela polna detajlov, pa naj 

gledamo njena dela, ko je bila stara štiri ali pa šest let (sliki 141 a in 141 b).  

    

Kolaţ slik 140: Lea (4 leta) – specifične lastnosti različnih ţivali in veliko detajlov 
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        Slika 141 a: Lea (6 let) – Samorogi                   Slika 141 b: izsek iz slika 141 a – veliko detajlov 

   Otroci šele s sedmim letom starosti ločujejo posamezne stvari med seboj. Namesto »ţivali« 

nasploh narišejo kravo, petelina, muco, konja. Če rišejo motiv po opazovanju, sicer ne 

dobimo risb »po naravi«, so pa likovni »simboli« bogatejši s podrobnostmi. Ţivali večinoma 

rišejo s strani, še vedno pa so zelo pogoste podobe ţivali s človeškim obrazom, narisanim od 

spredaj (Gerlovič, 1968). Pri Lei vidimo, da je ţe pri petih letih znala dobro opazovati in risati 

po opazovanju (slika 142). Rekla bi, da je bila Leina risba ţe pri njenih petih letih v nekaterih 

pogledih na razvojni stopnji devet- ali celo desetletnih otrok. Pri teh letih še zmeraj ne dobimo 

pravega likovnega dela po naravi, vendar pa ima določen motiv dovolj značilnosti, da ga 

lahko prepoznamo. Narisano podobo razčlenjujejo in dajo drevesu mnogo listov, travniku 

mnogo cvetlic in ga ne upodobijo le z zeleno ploskvijo. Tudi sorazmerja med predmeti in 

znotraj njih se sorazmerno pribliţajo naravnim (Gerlovič, 1968). 

 

Slika 142: Lea (5 let) – risanje po modelu 

    Luka je bil izredno nadarjen v risbi in detajlih nasploh. Slike se je lotil od leve strani proti 

desni, kot računalniški skener. Narisal je tudi detajle, kot so vijaki, pipa, ploščice ipd. Motiv 

je vedno znova ponavljal – bodisi kopalnico ali hišo, skratka, vedno nekaj arhitekturnega in 

vedno nekaj, kar se nam sicer ne zdi tako pomembno kot njemu. Za risbo je navadno izbral 

črn flomaster ali svinčnik in format napolnil le z linijami. Potrebe po vnosu barve v risbo ni 
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čutil, saj mu je črno-bela risba zadostovala. Poleg vseh detajlov je na Lukovi sliki zelo 

presenetljiva perspektiva, ki jo je razumel ţe pri osmih letih (slika 143). Otroci še pri devetih 

in desetih letih narisane stvari v prostoru določajo s talno črto. Razvoj iz ploskovitega 

upodabljanja prostora v navidezno poglabljanje ne gre skokoma. Posebno devetletni otroci še 

vedno zvračajo prostorske pojave na ravnino slike. Prikazovanje prostora na ploskvi se 

navadno začne z vnosom poševnice. Z desetim letom otroci nagnejo poševno navzgor večino 

ploskev, ki stremijo v globino prostora, in jih tako poglobijo v prostor. Vendar pa bi bilo 

zmotno misliti, da gre za začetek risanja v perspektivi oz. centralni projekciji. Pri slednji se 

poševnice, usmerjene v globino, med seboj pribliţujejo. Perspektivičen način risanja najdemo 

pri desetletnih otrocih le izjemoma, to je takrat, kadar posnemajo poenostavljene 

perspektivične risbe reke, ceste ipd. (Gerlovič, 1968). 

    
Slika 143: Luka (8 let) – perspektiva in veliko detajlov 

  Pri enajstih letih se izdelki otrok ţe zelo pribliţajo videzu motiva. Otroci to doseţejo 

predvsem z izraţanjem podrobnosti. Likovni izdelki so vse bolj razčlenjeni in razdrobljeni na 

sestavne dele. Otroci te starosti še niso sposobni opaziti vseh smeri črt in sorazmerij med 

velikostmi na motivu. Čar otroške risbe teh let izvira iz bogatih podrobnosti, iz domišljije in 

likovnega pripovedovanja s številnimi poslopji, ţivalmi, predmeti itd. (Gerlovič, 1968). V 

Lukovi risbi vidimo napredek predvsem v spremenjeni podobi hiše (slika 144). Pri osmih letih 

je vedno znova ponavljal isto hišo, pri devetih pa je razvil občutek, da so si hiše med seboj 

različne in da ni potrebe, da bi risal vedno isto hišo.  
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        Slika 144: Luka (9 let) – stolpnica                   Slika 145: Luka (10 let) – hiša 

   Pri devetih letih se je še vedno najraje izraţal s črto, torej z risbo, in ohranil vse detajle, kot 

so opeka na strehi, dim, ki se vije iz dimnika, okna, jabolka na drevesu, leseni ograji ipd., in 

to ohranil do danes. Na sliki 145 vidimo celo, da risbo ţe senči s črtnim rastrom različnih 

smeri. Otroci navadno pri enajstih ali dvanajstih letih deloma ţe začno izraţati prostornino 

predmetov s črtno risbo, vendar risbe še ne senčijo. »Senčenje« izvira predvsem iz 

posnemanja senčenih risb odraslih in s tem nedoločenim čečkanjem še ne izraţajo osvetljave 

ali prostornine predmetov. Navidezno globino nakaţejo z medsebojnim prekrivanjem in z 

zmanjševanjem stvari z oddaljenostjo, ki pa jih ne zmanjšajo toliko, da bi ustrezalo dosledni 

linearni perspektivi. Perspektivičnih skrajšav otroci te starosti še ne razumejo (Gerlovič, 

1968). Luka pri desetih letih ţe razume, da niso vse sence enako temne, niti ne upodobi vseh 

narisanih črt enako močno. Na sliki 145 je videti, kot da ţe razume proporce in se zaveda 

perspektivičnih smeri in skrajšav. 

 

4.3  ANALIZA PLASTIČNEGA OBLIKOVANJA 

   Luka je pri nalogi »napraviti okvir iz odpadnega in najdenega materiala« ustvaril spodnji 

izdelek (sliki 146). Otroci so najprej izrezali podlago iz kartona ter jo polepili s školjkami in 

kamenčki. Na voljo so torej imeli material: karton, školjke, kamne, lepilo, tempera barve. 

Luka se je dela kot vedno lotil sistematično. Najprej je skrbno izbral kamne in školjke, ki so 

mu ustrezali. Šel je celo do drugih učencev (na začetku ure smo naključno razdelili školjke in 

kamne vsakemu učencu) in pri njih iskal tiste podolgovate školjke, ki so mu bile všeč. Slednje 

je na podlago zalepil v skrbno premišljenem redu, bodisi vertikalno, horizontalno ali poševno. 

Red je mogoče opaziti še pri nanosu lepila na kartonsko podlago. Luka je nalogo končal v 

dveh šolskih urah. Potrebe po vnosu barve (tempera) v svoje delo tudi tokrat ni čutil.  
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Slika 146: Luka (8 let) – red                        Slika 147: Lea (4 leta) – barve 

   Lea je pri omenjeni nalogi imela povsem drugačen pristop. Material je izbirala naključno. 

Lepilo je na podlago nanašala, kot bi slikala z belo barvo, ter ga nato posula s kamni in 

školjkami, ki jih je nanašala z vidnim navdušenjem in zanosom. Nekega logičnega reda ni 

mogoče najti, celota deluje kaotično in ekspresivno. Tako kot vedno je v svoje delo vnesla 

barvo, še preden se je lepilo utegnilo posušiti (slika 147).  

   Otroci med petim in šestim letom starosti oblikujejo gnetljive materiale (glina, plastelin) z 

gnetenjem in s svaljkanjem. Najprej naredijo posamezne dele kipca in jih nato sestavijo. 

Kipec je torej sestavljen in ne oblikovan z gnetenjem. Detajle v osnovno obliko vreţejo in jih 

še ne izbočijo (Gerlovič, 1968). Tako je ustvarjala tudi Lea pri petih letih. Zanimivo pa je, da 

je, tako kot vidimo v njeni risbi, tudi v kiparjenju vnesla polno elementov, ki delujejo kot 

detajli. Seveda  barve spet ni izpustila (slika 148). 

 

Slika 148: Lea (5 let) – kiparstvo 

   Sedem- in osemletni stari otroci začnejo iz gnetljivega materiala oblikovati podrobnosti 

izbočeno, jih ne vrezujejo več. Oblikovanih podrobnosti pa ni toliko, da bi razbile osnovno 

obliko kipa. To velja tudi za izdelke med devetim in desetim letom starosti, kjer pa glino ţe 

gnetejo, jo odvzemajo in dodajajo ter na tak način oblikujejo kipce bolj scela (Gerlovič, 

1968).  
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   Luki je bilo prostorsko oblikovanje privlačno ţe od samega začetka. Tudi njegova mama mi 

je zaupala, da tudi doma izredno rad ustvarja z glino in s plastelinom. Morda mu je bilo 

kiparjenje zaradi veščin, ki si jih je pridobil doma, tako blizu. Videlo se je, da je pri 

ustvarjanju z glino zelo samozavesten. Pri kiparski nalogi je zgradil hišo, ki se je je lotil enako 

sistematično kot risbe. Na tla je lepil steno za steno z vrati in okni. Celo znotraj hiše je 

napravil steno z vrati. Šel je še dlje. V kopalnici je v steno vrisal ploščice, kot lahko to vidimo 

v njegovih risbah, na steno postavil umivalnik in wc-školjko, na vrh hiše pa postavil streho z 

dimnikom. Detajlov torej še ni izbočil, opeko na strehi in ploščice v kopalnici je v glino vrisal 

(kolaţ slik 149). Pri tem delu se lepo vidi ponavljajoči se element hiše, ki smo jo prej videli v 

tehniki tempere, in sicer v rdeče-rumeni kombinaciji. Tudi glineno hišo je pozneje pobarval v 

enakih barvah (skrajno desna slika kolaţa 137). Mislim, da tega ni storil zato, ker je čutil 

potrebo po vnosu barve v svoje delo, ampak zato, ker so to naredili vsi drugi učenci.  

       

   

Kolaţ slik 149: Luka (8 let) – sistematična graditev hiše 

   Pri devetih letih je napredoval v uporabi materiala. Posameznih detajlov, kot so polkna na 

oknih in opeke na strehi, ni le vrisal (slika 150), pač pa jih je izbočil (kolaţ slik 151). Napravil 

je še več detajlov kot v izdelku leto poprej. Napravil je ţleb, polkna na oknih, v notranjost 

hiše je celo vgradil radiatorje (kolaţ slik 152). Čeprav se notranjost le steţka vidi ali sploh ne, 

njemu ne predstavlja ovire, da se z njo pač ne bi ukvarjal. Pomembno mu je vse. Tudi pri 

barvi je naredil korak naprej. Hišo je ţelel pobarvati, ni pa uporabil le rdeče in rumene barve, 

kot sem bila pri njem navajena. Rumeno barvo je celo zmešal s kančkom rdeče in uporabil le 

njeno oranţno mešanico.  
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Slika 150: Luka (8 let) – vrisani detajli               Kolaţ slik 151: Luka (9 let) – izbočeni detajli 

   

 Kolaţ slik 152: Luka (9 let) – detajli v hiši  

   Pri desetih je napravil naslednjo hišo. Zanimiv preobrat je, da se je podoba hiše spremenila. 

Na strehi ni več opeke, dimnika, ţlebov, prav tako ni sten znotraj hiše, kjer lahko najdemo 

kopalnico, radiatorje ipd. Take detajle je opustil in se posvetil sami arhitekturni graditvi. 

Oknu je tako dodal kriţ, slemena ni napravil trikotne oblike z okroglim oknom, pač pa je iz 

njega izrezal trikotnega. Hiša deluje bolj zračno in svetlo, bolj skeletno, notranjost ni več tako 

skrita, zaprta (kolaţ slik 153).  

     
 

Kolaţ slik 153: Luka (10 let) 
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   Otrokom se pri trinajstih in štirinajstih letih še okrepi posluh za prostorsko oblikovanje 

gmote. Pri kiparskih nalogah jim moremo vzbuditi posluh za prostorsko oblikovanje celega 

kipa, tako da opustijo nepotrebno obilico podrobnosti, ki ruši celoto kiparskega izdelka 

(Gerlovič, 1968). Kot je lahko razbrati iz Lukovih del, gre za izredno nadarjenega otroka, zato 

specifične opredelitve likovnega otroka večine otrok zanj ne veljajo. Luka je ţe pri osmih 

letih, ko sem na likovnih delavnicah imela priloţnost spoznati njegove sposobnosti, kazal 

izredno zanimanje za oblikovanje prostorske gmote in jo tudi uspešno uprizarjal. 

 

4.4  ANALIZA IZBIRE MOTIVA IN MATERIALA 

   Navadno je prva stvar, ki jo otroci upodobijo, človek. Človeku podobna znaka sta tudi drevo 

in ţival, ki sta v otroški risbi takoj za človeško podobo. Otroci med drugim in četrtim letom 

za ţival upodobijo »glavonoţca« (krog predstavlja glavo in trup), torej sebe samega 

(Gerlovič, 1968). Lea je v svoji risbi, ko je bila stara štiri leta, sicer veliko upodabljala ţivali, 

vendar ne specifičnih za svoja leta. Z njene risbe se je ţe pri štirih letih (morda celo prej) dalo 

razbrati, za katero vrsto ţivali gre, ali je to krokodil, riba, ţirafa ali jelen. Od četrtega pa do 

šestega leta starosti je nisem nikdar zalotila, da bi risala človeško podobo, čeravno naj bi bila 

ravno ta najbolj priljubljen otroški motiv. To je mišljeno za naloge, kjer motiv ni bil določen, 

v nasprotnem primeru se je seveda drţala danih omejitev in sledila navodilom. Pri šestih letih 

si je kot poljubni motiv pogosto izbrala samoroga (ang. unicorn). Za trinajst- in štirinajstletne 

deklice je značilno, da si kot motiv izberejo modne lepotice ali kraljične (Gerlovič, 1968), 

nekaj pravljičnega se jim zdi privlačno. Lei sicer tudi, vendar znova ne pravljična oseba, pač 

pa pravljična ţival. Skozi analizo nekaterih njenih del lahko razberemo, da so ji ţivalski 

motivi bolj pri srcu kot človeški. Pri izbiri materiala je bila tako kot pri izbiri motiva zelo 

poslušna. Rada je spoznavala nove materiale, vse je jemala kot izziv. Četudi je bil motiv zanjo 

prezahteven, sama tega ni mislila. Lotila se je prav vsega in prav posod me je vedno znova 

pozitivno presenetila s svojo iznajdljivostjo in kreativnostjo. 

   Dečkom priljubljeni motivi med trinajstim in štirinajstim letom so gusarji, princi, vojaki, 

kavboji, vitezi, skratka junaki, z odločnimi obrvmi in čeljustmi ter izredno širokimi rameni 

(Gerlovič, 1968). Lukov priljubljeni motiv pri desetih letih so bili omenjeni junaki, vendar jih 

je navadno upodobil od strani, tako da širokih ramen ne zasledimo, zasledimo pa močne obrvi 

in brke ter zanje značilno oroţje, ki ga uporabljajo v bojih. Vidimo tudi razlike v njihovih 

oblačilih, in sicer do take mere, da lahko vemo, kdaj gre za vojaka in kdaj za gusarja (sliki 
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154 in 155). Za Luka največji napredek je bil, da se je sploh začel drţati zastavljene naloge in 

motiva. Ko sem ga pri osmih letih spoznala, je navadno ponavljal vedno isti motiv, to je hiša 

v slikah in kiparskih delih ter kopalnica pri risbah. Na vsaki likovni delavnici smo imeli novo 

nalogo, novo temo in nove materiale. Če se mu material ni zdel privlačen, iz njega ni ţelel 

izdelovati, navadno si je nato izbral znan in ljub material. Silili ga seveda nismo, saj naš cilj ni 

bil nekaj otroku vsiliti, pač pa mu zbuditi interes do določenega materiala in motiva. 

Najpomembnejše seveda je, da se otrok med ustvarjanjem zabava. Luka se je pač zabaval z ţe 

znanimi materiali, ki jih je poznal in obvladal. Vedno znova isti materiali ga niso dolgočasili, 

v njih je uţival. Seveda je bil poseben primer, saj so se zastavljene naloge drţali vsi razen 

njega. Bil je nekoliko drugačen zaradi motenj avtističnega spektra, zato nam je bil še toliko 

večji izziv. Kot sem rekla, se je znalo zgoditi, da je material zavrnil, prav tako se nikdar ni 

drţal zastavljenega motiva, zato smo mu puščali prosto pot. Izkazalo se je, da vedno znova 

ponavlja tako kot materiale tudi motive. Navadno smo ob določenem motivu in materialu, ko 

smo ga poskusili motivirati k delu, naleteli na odgovor: »Ne, hvala.« Ali: »Ne bom.« 

Praviloma bi to vzeli kot nevljudnost ali celo predrznost, vendar je šlo tu za poseben primer. S 

profesorjem sva vedela, da deček s tem ni ţelel biti nesramen, saj sva se zavedala njegovih 

posebnosti. Z zavračanjem motivov in materialov ter obnašanjem je izredno izstopal iz 

skupine. Po enem letu likovnih delavnic nam je uspelo, v večji ali manjši meri, da se je začel 

zanimati za materiale, ki jih ni poznal, in z njimi ustvarjati. Prav tako se je pogosto drţal 

navodil in izbranega motiva. S tem se je čutil bolj povezanega s skupino in njej bolj enak. 

Zmeraj manj je izstopal s svojimi posebnostmi, s tem pa se je njegova »genialna« risba 

nekoliko izgubila. V ospredju mu ni bilo več ustvarjanje, ta njegov varni prostor, pač pa je 

varni prostor postala skupina, ki je obiskovala likovne delavnice. Okrepile so se predvsem 

njegove komunikacijske sposobnosti, postal je bolj socialen. Oslabitev risbe je bila logična 

posledica, saj je več svoje energije vlagal v odnose s sošolci in ne toliko v svoje delo, ki mu ni 

bilo več na prvem mestu kot pred letom dni. Sama tega nimam za negativno, nasprotno, 

mislim, da je bilo to zanj in njegovo nadaljnje ţivljenje veliko pomembnejše. Pri desetih letih 

mu je uspelo uskladiti likovne sposobnosti in pridobljene socialne veščine. Naučil se je, kako 

ohraniti svojo kvalitetno risbo in jo nadgrajevati, naredil je velik korak naprej pri barvi, pri 

tem pa še ustvaril sebi prijetno okolje za ustvarjanje v krogu prijateljev.   
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                   Slika 154: Luka (10 let) – junaki                                Slika 155: Luka (10 let) 
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SKLEPNI DEL 

Jane de Sausmarez (2008) v svoji praktični knjigi Basic color izpostavi problematiko 

preučevanja in učenja barv. Pravi, da so nekateri ljudje zaskrbljeni, da bi z učenjem o barvah 

in barvni teoriji razvadili svojo instinktivno uporabo le-teh. Verjame, da ni tako, saj bi se 

potemtakem tudi pisatelji morali bati, da si bodo s povečanjem besednega zaklada oslabili 

instinktivno izbiro besed. Ţe Itten je svojim učencem govoril: »Če barvne mojstrovine lahko 

ustvarjate nevede, potem je vaša pot neznanje! Če pa s svojim neznanjem tega ne zmorete, 

potem si pač morate pridobiti znanje!« (Itten, 1970, str.7.) Nasprotno je Delacroix v knjigi 

Umetniki, moji sodobniki zapisal, da se osnov o barvah v njihovih umetnostnih šolah ne 

poučuje niti ne analizira. Tam je namreč veljalo, da se teh zakonitosti ni treba učiti, saj so se 

drţali reka: Risar se naredi, kolorist se rodi (Itten, 1970). Čeprav sta si ta pogleda do neke 

mere kontradiktorna, lahko v obeh razberemo ljubezen do barv. Strast do barv je Itten izrazil z 

naslednjimi besedami: »Barve razkrivajo svojo lepoto in lastno naravo le tistim, ki jih ljubijo. 

Uporablja jih lahko kdorkoli, vendar bodo svoje najgloblje skrivnosti razkrile samo 

nesebičnim zaljubljencem« (Itten, 1970, str. 13). Na podlagi teh besed je razvidno, da za 

razumevanje barv ni zadostna le njihova uporaba. Prav tako ni dovolj le prirojen čut za barve 

niti to, da si znanje o barvah pridobimo pozneje. Itten je ţe leta 1964 v japonski izdaji svoje 

knjige Umetnost barve v uvodu zapisal: »Kdor hoče postati mojster barve, mora vedeti, čutiti 

in doţiveti vsako posamezno barvo in brezmejne moţnosti kombinacij z drugimi barvami.« 

(Itten, 1970, str. 6). Barve moramo imeti v prvi vrsti radi, šele nato jih lahko uporabljamo v 

vsej njihovi lepoti in neštetih moţnostih, ki nam jih ponujajo.  
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PRILOGA – PODROBNI PODATKI IN VIRI SLIK 

LIKOVNOTEORETIČNI DEL 

 Slika 1: Claude Oscar Monet, Dekle bere knjigo, 1872.  Zasebna zbirka 

Vir: http://hoocher.com/Claude_Monet/Monet_A_Woman_Reading_1872.jpg 

 Slika 2: Edgar Degas, Ura plesa, 1873–76. Olje na platnu, 75 x 85 cm. Musée D'Orsay 

(Pariz)  

Vir: Lastna zbirka 
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platnu, 207.6 x 308 cm. The Art Institute (Chicago) 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/A_Sunday_on_La_Grande_Jatte%2

C_Georges_Seurat%2C_1884.jpg 
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103 cm. Van Gogh Museum (Amsterdam) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 6: Vasilij Kandinski, Rumena, rdeča, modra, 1925. Olje na platnu, 127 x 200cm. 

Georges Pompidou (Pariz, Francija) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 7: Vasilij Kandinski, Improvizacija 26 – Oars (Improvisation 26), 1912. Olje na 

platnu, 97 x 107,5 cm. Galerija Städtische im Lenbachhaus (München) 

Vir: http://hoocher.com/Wassily_Kandinsky/Yellow-Red-Blue_1925.jpg 

 Slika 8: Georges Braque, Le Portugais, 1911. Olje na platnu, 117 x 81 cm. Kunstmuseum 

Basel 

Vir: http://www.shafe.co.uk/crystal/images/lshafe/Braque_Le_Portugais.jpg 

 Slika 9: Pablo Picasso, Trije muzikanti, 1921. Olje na platnu, 201 x 223 cm. Muzej 

moderne umetnosti (New York) 

Vir: http://www.pablopicasso.org/images/paintings/three-musicians.jpg 

 Slika 10: Giacomo Balla, Deklica, ki teče čez balkon (Bambina che corre sul balcone), 

1912. Olje na platnu, 125 x 125 cm. Museo del Novecento (Milano, Italija) 

http://en.wikipedia.org/wiki/A_Sunday_Afternoon_on_the_Island_of_La_Grande_Jatte
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Art_Institute_of_Chicago
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Vir: Lastna zbirka 

 Slika 11: Carlo Carra, Rdeči jezdec (Il cavaliere rosso), 1913. Tuš in tempera na papirju, 

26 x 36 cm. Museo del Novecento (Milano, Italija) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 12: Kazimir Malevič, Črni kvadrat, 1915. Olje na platnu. Galerija Tretjakov 

(Moskva) 

Vir: http://www.russianpaintings.net/articleimg/malevich/malevich_black.jpg 

 Slika 13: Piet Mondrian, Kompozicija v rdečem, rumenem in modrem (Composition C (no. 

III), with Red, Yellow and Blue), 1935. Olje na platnu, 56 x 52,2 cm. Zasebna zbirka 

Vir: http://patternsthatconnext.files.wordpress.com/2012/02/6-mondrian-composition-c-no-

iii-with-red-yellow-and-blue-1935.jpg?w=560&h=562 

 Slika 14: Victor Vasarely, Figi majus MC, 1967. Galerie Lahumière (Pariz) 

Vir: http://www.fondationvasarely.fr/vasa2008/images/image3vasarely.jpg 

 Slika 15: Barvna paleta zelene barve 

Vir: http://blog.paintquality.com/wp-content/uploads/green-color-card-600x399.jpg 

 Slika 16: Zeleni barvni odtenki 

Vir: http://nauticalcottageblog.com/wp-content/uploads/2012/08/LimeTones.png 

 Slika 17: Olafur Eliasson, Barvna sfera Berlina, 2006. Sammlung Boros  (Berlin, začasna 

razstava 2008–2012) 

Vir: Cantz H. (2009), Boros Collection/Bunker Berlin, str. 73 

 Slika 18: Dan Flavin, Inštalacija brez naslova, 1996. Richmond Hall (Houston) 

Vir: Flavin D. (2005), A Retrospective, str. 127 

 Slika 19: Rastlinske barve poznajo čas – drevo v različnih letnih časih 

Vir: http://ljubincic.com/wp-content/uploads/2013/10/4-seasons-1-tree_4321667_lrg.jpg 

 Slika 20: Rdeča češnja v zeleni krošnji            

Vir: http://www.pxleyes.com/images/contests/fruit-in-tree/fullsize/Cherry-Tree-

4e0fbdd8ac475_hires.jpg 

 Slika 21: Zelen avokado v zeleni krošnji 

Vir: http://newsolio.com/wp-content/uploads/2012/08/How-to-Grow-an-Avocado-Tree-

from-a-Seed.jpg 

 Slika 22: Poročni tatu Khana – človek uporablja barve  

Vir: http://1.bp.blogspot.com/-

d8W4V0lunBw/UMAD8HolORI/AAAAAAAAAZs/5ZjDRTSYqEo/s1600/Arabic+Hand

+And+Foot+Mehndi+Design.jpg 

http://blog.paintquality.com/wp-content/uploads/green-color-card-600x399.jpg
http://nauticalcottageblog.com/wp-content/uploads/2012/08/LimeTones.png
http://www.artnet.com/artists/olafur-eliasson/
http://ljubincic.com/wp-content/uploads/2013/10/4-seasons-1-tree_4321667_lrg.jpg
http://www.pxleyes.com/images/contests/fruit-in-tree/fullsize/Cherry-Tree-4e0fbdd8ac475_hires.jpg
http://www.pxleyes.com/images/contests/fruit-in-tree/fullsize/Cherry-Tree-4e0fbdd8ac475_hires.jpg
http://newsolio.com/wp-content/uploads/2012/08/How-to-Grow-an-Avocado-Tree-from-a-Seed.jpg
http://newsolio.com/wp-content/uploads/2012/08/How-to-Grow-an-Avocado-Tree-from-a-Seed.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-d8W4V0lunBw/UMAD8HolORI/AAAAAAAAAZs/5ZjDRTSYqEo/s1600/Arabic+Hand+And+Foot+Mehndi+Design.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-d8W4V0lunBw/UMAD8HolORI/AAAAAAAAAZs/5ZjDRTSYqEo/s1600/Arabic+Hand+And+Foot+Mehndi+Design.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-d8W4V0lunBw/UMAD8HolORI/AAAAAAAAAZs/5ZjDRTSYqEo/s1600/Arabic+Hand+And+Foot+Mehndi+Design.jpg
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 Slika 23: Modro nebo – primer ploskovne barve 

Vir: http://www.garden-mind.com/wp-content/uploads/2010/11/blue-sky.jpg 

 Slika 24: Barvne krogle – primer površinske barve, ki se ukrivlja po prostoru  

Vir: http://good-wallpapers.com/wallpapers/21653/Colored%20Balls%20for%20Golf.jpg 

 Slika 25: Kristal – primer prostorninske barve 

Vir: http://www.yourpowercentre.com.au/wp-content/uploads/2012/02/crystals.jpg 

 Slika 26: Daljica z mešanicami barv, ki jih ni v vidnem spektru 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 27: Daljica, osnovana na vidnem spektru 

Vir: http://profmattstrassler.files.wordpress.com/2011/11/rainbowline.png 

 Slika 28: Goethejev akvarelni barvni krog  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Goethe%2C_Farbenkreis_zur_Symb

olisierung_des_menschlichen_Geistes-_und_Seelenlebens%2C_1809.jpg  

 Slika 29: Goethejeva zvezda 

Vir: Lastna zbirka – narejeno po shemi iz knjige Butina M. (1997), Prvine likovne prakse, 

str. 191 

 Slika 30: Transformacija Goethejeve zvezde v »Goethejev trikotnik«   

Vir:  Lastna zbirka –  shema, narejena na podlagi http://www.colorsystem.com/wp-

content/uploads/14goe/01goe.jpg     

 Slika 31: Albersov »Goethejev trikotnik« 

Vir: Lastna zbirka – narejeno po shemi iz knjige Albers J. (1975), Interaction of color, str. 

67 

 Slika 32: Primarne, sekundarne in terciarne barve v »Goethejevem trikotniku« 

Vir: Lastna zbirka – narejeno po shemi iz knjige Albers J. (1975), Interaction of color, str. 

67 

 Slika 33: Z mešanjem komplementarnih barv dobimo terciarne barve. 

Vir: Lastna zbirka – narejeno po shemi iz knjige Albers J. (1975), Interaction of color, str. 

67 

 Slika 34 a: Svetljenje oz. temnjenje z barvami 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 34 b: Odvzem barvnosti barvi 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 35: Svetljenje z belo in temnjenje s črno barvo  

Vir: Lastna zbirka 

http://www.yourpowercentre.com.au/wp-content/uploads/2012/02/crystals.jpg
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 Slika 36: Če kromatični barvi dodajamo črno, belo ali sivo, ji zmanjšujemo nasičenost. 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 37: Prosojnost     

Vir: http://image.architonic.com/img_pfm2-2/203/3769/satin-gal2.jpg                          

 Slika 38: Prozornost 

Vir: http://image.architonic.com/img_pfm2-3/203/3771/flour-gal3.jpg 

 Slika 39: Voda 

Vir: http://thumbs.dreamstime.com/x/glass-juice-lemon-white-background-33764269.jpg                      

  Slika 40: Pomarančni sok      

Vir: http://cdn.entwellbeing.com.au/wp-content/uploads/2013/08/drink-calories-orange-

juice1.jpg 

 Slika 41: Smuti 

Vir: http://pinnedproject.files.wordpress.com/2014/02/joe-mean-green_1721_web2.jpg 

 Slika 42: Sonce  

Vir: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/The_Sun.jpg                 

 Slika 43: Luč   

Vir: http://c1greenbuildingelementscom.wpengine.netdna-

cdn.com/files/2011/03/firstgreen-led-light-bulb-review-photo-08.jpg              

 Slika 44: Plamen 

Vir: http://1.bp.blogspot.com/-

KNdmYOb0Dmo/UFCpgfRun3I/AAAAAAAAJwA/DTaCsxchfxQ/s1600/Fire+Wallpaper

s+5.jpg 

 Slika 45: Bleščanje   

Vir: http://www.complexplastics.com/balls/metal/HollowAluminum.jpg                    

 Slika 46: Zrcaljenje 

Vir: http://media.catmoji.com/post/yuh/reflection-in-the-mirror.jpg 

 Kolaţ slik 47: Različni vtisi modre barve 

Viri: - http://bgfons.com/upload/velvet_texture1608.jpg  

  http://www.colourbox.com/preview/3091133-169165-smooth-elegant-blue-silk-

can-use-as-background.jpg 

 http://www.wholesalersusainc.com/media/catalog/product/cache/1/image/b38cf51e

c77170b109c5e310157197eb/v/2/v2362-dark-blue-opaque-large-glass-gems.jpg 

 http://mcdowelldesigns.files.wordpress.com/2010/03/blue-back-yard.jpg  

 http://eofdreams.com/data_images/dreams/ice/ice-06.jpg  

http://media.catmoji.com/post/yuh/reflection-in-the-mirror.jpg
http://bgfons.com/upload/velvet_texture1608.jpg
http://www.colourbox.com/preview/3091133-169165-smooth-elegant-blue-silk-can-use-as-background.jpg
http://www.colourbox.com/preview/3091133-169165-smooth-elegant-blue-silk-can-use-as-background.jpg
http://www.wholesalersusainc.com/media/catalog/product/cache/1/image/b38cf51ec77170b109c5e310157197eb/v/2/v2362-dark-blue-opaque-large-glass-gems.jpg
http://www.wholesalersusainc.com/media/catalog/product/cache/1/image/b38cf51ec77170b109c5e310157197eb/v/2/v2362-dark-blue-opaque-large-glass-gems.jpg
http://mcdowelldesigns.files.wordpress.com/2010/03/blue-back-yard.jpg
http://eofdreams.com/data_images/dreams/ice/ice-06.jpg
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 Slika 48 a: Via dell`Amore I 

Vir: Lastna zbirka                         

 Slika 48 b: Via dell`Amore II  

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 49 a: Siena I  

Vir: Lastna zbirka                                      

 Slika 49 b: Siena II 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 50: Povezovanje po obliki ali barvi? 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 51: Anja Habič, Točka, 2011. Mešana tehnika kolaţa, akrila in tuša, 60 x 45 cm. 

Zasebna zbirka (Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 52: Piet Mondrian, Kompozicija II v rdečem, modrem in rumenem, 1930. Olje na 

platnu, 46 x 46 cm. Kunsthaus (Zürich) 

Vir: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fe/Mondrian_Composition_II_in_Red%2C_Bl

ue%2C_and_Yellow.jpg 

 Slika 53: Paul Klee, Požar v večernih urah, 1929. Olje na kartonu, 37 x 36 cm. Muzej 

moderne umetnosti (New York) 

Vir: 

http://www.wikiartis.com/media/cache/4d/94/4d94af15b5bfb23f573bab6e77ad703b.jpg 

 Slika 54 a: Paul Klee, Cvetlični vrt, 1920. Olje na karton, 49 x 42,5 cm. Lenbachhaus 

(München) 

Vir: http://www.artchive.com/artchive/k/klee/rose_garden.jpg 

 Slika 54 b: Črno-bela različica slike 54 a 

Vir: Narejeno po sliki 54 a 

 Slika 55: Svetla in temna stran barvnega kroga (levo kromatičen, desno akromatičen) 

Vir: Lastna zbirka – izpeljano iz Newtonovega dvanajstdelnega barvnega kroga 

 Slika 56 a:  Lori Hersberger, Široko odprt, 2005. Akril na platnu, 183 x 148 cm. Galerija 

Nettie Horn (London)  

Vir: http://www.nettiehorn.com/images/Exhibitions/The%20Hidden%20Land/Wide-

Open_2005-_1831664482.jpg 

 Slika 56 b: Črno-bela različica slike 56 a 
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Vir: narejeno po sliki 56 a 

 Slika 57: Hladna in topla stran barvnega kroga 

Vir: Lastna zbirka – izpeljano iz Newtonovega dvanajstdelnega barvnega kroga 

 Slika 58: Marc Chagall, Amoureux de vence, 1957. Olje na platnu. Zasebna zbirka 

Vir: http://media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/31/5d/15/315d154c9e56c85d0fc88b066caa0f96.jpg 

 Slika 59: Marc Chagall, Ljubimca v mesečini, 1887–1985 

Vir: 

http://3.bp.blogspot.com/_CvDCiEFbNy8/TLrX1SCJ0lI/AAAAAAAAa4U/pBpzBP8Bh9c

/s1600/Marc+Chagall+(1887-1985)+Lovers+in+the+Moonlight.jpg 

 Slika 60: Komplementrarni barvni pari 

Vir: Lastna zbirka – izpeljano iz Newtonovega dvanajstdelnega barvnega kroga 

 Slika 61: Vincent van Gogh, Vaza z dvanajst sončnicami, 1888. Olje na platnu, 91 x 72 

cm. Nova Pinakoteka (München) 

Vir: http://www.judaica-art.com/2666-thickbox_default/vase-with-twelve-sunflowers-by-

vincent-willem-van-gogh-oil-painting-art-gallery.jpg 

 Slika 62: Henri Matisse, Maroška pokrajina (Acanthus), 1911–1913. Olje na platnu.  

Muzej moderne umetnosti (Stockholm) 

Vir: http://www.abcgallery.com/M/matisse/matisse44.JPG 

 Slika 63: Henri Matisse, Okno (Interior with Forget-Me-Nots), 1916. Olje na platnu, 146,1 

x 116,8. The Detroit Institute of Arts (Detroit) 

Vir: http://uploads8.wikipaintings.org/images/henri-matisse/the-window-

1916.jpg!Blog.jpg 

 Slika 64: Svetlostni simultani kontrast  

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 65: Glede na barvo, ki je v ozadju, delujejo barvni kvadrati ene barve enake svetlosti. 

Svetlejši oranţni kvadrat deluje enako svetel kot sicer temnejši oranţni kvadrat, ki je 

postavljen na temno modro ozadje. 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 66: Migotanje na robovih v komplementarni barvi 

     Vir: Lastna zbirka 

 Slika 67: Kako lahko barvi spremenimo kvaliteto  

Vir: Lastna zbirka 

http://uploads8.wikipaintings.org/images/henri-matisse/the-window-1916.jpg!Blog.jpg
http://uploads8.wikipaintings.org/images/henri-matisse/the-window-1916.jpg!Blog.jpg
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 Slika 68: Henri Matisse, Radosti življenja (Le bonheur de vivre), 1905–1906. Olje na 

platnu, 176,5 cm × 240,1 cm. The Barnes Foundation (USA) 

Vir: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b9/Bonheur_Matisse.jpg 

 Slika 69: Henri Matisse, Gola modra (Blue Nude), 1907. Olje na platnu, 92,1 x 140,3 cm. 

Baltimore Museum of Art (USA) 

Vir: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b5/Matisse_Souvenir_de_Biskra.jpg 

 Slika 70: Harmonični kvantitativni krog primarnih in sekundarnih barv 

Vir: Itten, J. (1970), Umetnost barve, str. 61 

 Slika 71: Joan Miró, Larkovo krilo, obkroženo z zlato modro (Rejoins the Heart of the 

Poppy Sleeping on a Diamond-Studded Meadow), 1967. Zasebna zbirka  

Vir: http://media.mutualart.com/Images/2009_03/11/0007/75661/75661_ba1e87c2-a33f-

4dc3-8e66-4c9d93fb354a_-1_570.Jpeg 

 Slika 72: Joan Miró, Glava moža, 1935. Olje na lepenki, 104,5 x 74,2 cm. Centre Georges 

Pompidou (Pariz) 

Vir: http://uploads2.wikipaintings.org/images/joan-miro/head-of-a-man.jpg!Blog.jpg 

 Slika 73: Formati pravilnih geometrijskih oblik 

Vir: Lastna shema – narejeno po shemi iz knjige Butina M. (1982) Elementi likovne 

prakse, str. 226 

 Slika 74: Poševnica pravokotnega formata 

Vir: Lastna shema – narejeno po shemi iz knjige Kandinski V. (1985),  str. 196 

 Slika 75: Inducirana struktura ortogonalnega formata 

Vir: Shema iz knjige Arnheim R. (2004 b), Art and visual perception, str. 13 

 Slika 76: Razmerje med inducirano strukturo oblike in inducirano strukturo formata 

Vir: Lastna shema – narejena po sliki 83 

 Slika 78: Ko oblike prestopijo format  

Vir: Lastna shema 

 Slika 79: Format sestavimo iz več oblik 

Vir: Lastna shema 

 Slika 80: Čim več (različnih) oblik sopostavimo, tem bolj je oblika kompleksna. 

Vir: Lastna shema 

 Slika 81 a: Frank Stella, Conway I iz serije Irregular polygons, 1966. Muzej umetnosti 

Toledo  

http://en.wikipedia.org/wiki/Barnes_Foundation
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b5/Matisse_Souvenir_de_Biskra.jpg
http://www.abcgallery.com/M/miro/miro70.html
http://www.abcgallery.com/M/miro/miro70.html
http://uploads2.wikipaintings.org/images/joan-miro/head-of-a-man.jpg!Blog.jpg
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Vir: http://www.toledomuseum.org/wordpress/wp-content/uploads/Conway-1web.jpg 

 Slika 81 b: Preboj ortogonalnega formata – shema, narejena po sliki 88 

Vir: Lastna shema 

 Slika 82: Jasper Johns, Zemljevid (1976–1971), 1976. Pastel in kolaţ na platnu, 500 x 1000 

cm. Ludwig Donation 

Vir: http://www.mutualart.com/Artwork/Map/F31E9989005DBE43 

 Slika 83 a: Format in njegova orientiranost v prostoru 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 83 b: Enak format lahko interpretiramo različno 

Vir: Lastna shema 

LIKOVNOPRAKTIČNI DEL 

 Slika 84: Anja Habič, Mavrica, 2012. Kolaţ, 70 x 40 cm. Zasebna zbirka (Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 85: Anja Habič, Karo, 2013. Akril na platnu, 50 x 50 cm. Zasebna zbirka (Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 86: Stella, Die Fahne Hoch, 1959. 309 x 185 cm                  

 Vir: http://www.theslideprojector.com/images/1970s/stella/diefahnehoch.jpg 

 Slika 87: Frank Stella, Benjamin Moore Series, 1961 

Vir: https://s-media-cache-

ec0.pinimg.com/736x/7d/96/31/7d9631eacd1d8ea92acca7aaa7a57066.jpg 

 Slika 88: Frank Stella, Abra Vatiation l, 1969. MoMA (New York) 

Vir: http://www.moma.org/collection_images/resized/229/w155h170/CRI_159229.jpg 

 Slika 89: Frank Stella, Madinat as-Salam I, 1970. Frederick R. Wisman Art Foundation 

(Los Angeles) 

Vir: http://www.visual-arts-cork.com/images-modern-era/stella-madinat.jpg 

 Slika 90: Frank Stella, Sinjerli III, 1968. MoMA (New York) 

Vir: http://www.moma.org/collection_images/resized/427/w500h420/CRI_118427.jpg 

 Slika 91: Kazimir Malevič, Suprematism with Blue Triangle and Black Square, 1915 

Vir: http://4.bp.blogspot.com/-SvtmzTOzyhk/UBktzpjUb4I/AAAAAAAABSE/a4-

iCvXzuL8/s400/suprematism-with-blue-triangle-and-black-square-1915.jpg!Blog.jpg 

 Slika 92: Frank Stella, Chocoura IV iz serije Irregular polygons, 1966. Dartmouth 

http://www.toledomuseum.org/wordpress/wp-content/uploads/Conway-1web.jpg
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Vir: http://37.media.tumblr.com/tumblr_m9luq2ByFG1rpvjjio1_1280.jpg 

 Slika 93: Frank Stella, Tuftonboro lll iz serije Irregular polygons, 1966. Alkidne in 

epoksidne barve na platnu, 280 x 280 x 3 cm. New York  

Vir: http://hoodmuseum.dartmouth.edu/images/tuftonborolarge.jpg 

 Slika 94: Frank Stella, Union 1 iz serije Irregular polygons, 1966. Muzej umetnosti Toledo  

Vir: http://media.cleveland.com/ent_impact_arts/photo/9494816-large.jpg 

 Slika 95: Frank Stella, Sanbornville III iz serije Irregular polygons, 1966 

Vir: http://www.lettere.unimi.it/Spazio_Filosofico/leparole/duemila/dfcorn21.jpg 

 Slika 96: Frank Stella, »Multicolored Squares, State II: Cato Manor 1973«, 1973. Zasebna 

zbirka 

Vir: 

http://www.artbrokerage.com/artthumb/stella_31544_2/500x500/Frank_Stella_Multicolore

d_Squares_State_II_Cato_Manor_1973_.jpg 

 Slika 97: Frank Stella, Kastura, 1979. Olje in epoksi na aluminij in ţico, 292,1 x 233,7 x 

76,2 cm. MoMA (New York) 

Vir: http://www.moma.org/collection_images/resized/813/w500h420/CRI_165813.jpg 

 Slika 98: Howard Hodgkin, The Sky`s The Limit, 2003 

Vir: http://en.amorosart.com/image-work-hodgkin_the_sky_s_the_limit-29601-450-

450.jpg 

 Slika 99: Howard Hodgkin, Sad flowers, 1979–1985 

Vir: http://4.bp.blogspot.com/-

Hc81DAH_xgQ/T9IRbGxYbQI/AAAAAAAABLw/f44RJdqEp6w/s640/Sad+Flowers.jpg 

 Slika 100: Howard Hodgkin, Red bermudas, 1978–1980. Muzej moderne umetnosti (New 

York)  

Vir: http://images.tate.org.uk/sites/default/files/styles/grid-normal-8-

cols/public/images/hodgkin_redbermudas.jpg?itok=vFHf3_cy 

 Slika 101: Howard Hodgkin, Design for The British Council at Kasturba Gandhi Marg 

 (arhitekt Charles Correa), 1992. New Delhi 

Vir: http://www.howard-hodgkin.com/photos/1992%20British%20Council_Delhi.jpg 

 Slika 102: Lori Hersberger, Untitled Pieces II, 2002. Akril na platnu/steni, 36 x 36 cm 

vsako platno. Galerija Spencer Brownstone (New York) 

Vir: http://www.spencerbrownstonegallery.com/Artists/Lori_Hersberger/2002_show/2-

Untitled-Pieces.jpg 

http://www.artbrokerage.com/Frank-Stella
http://images.tate.org.uk/sites/default/files/styles/grid-normal-8-cols/public/images/hodgkin_redbermudas.jpg?itok=vFHf3_cy
http://images.tate.org.uk/sites/default/files/styles/grid-normal-8-cols/public/images/hodgkin_redbermudas.jpg?itok=vFHf3_cy
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 Slika 103: Lori Hersberger, Take Me where You want , 2003. Akril na platnu in zrcalu, 260 

x 570 cm. Galerija Thaddaeus Ropac (Marais, Pariz) 

Vir: Hersberger L. (2005). Coeur Synthetique, str. 137  

 Slika 104: Lori Hersberger, pogled na Spencer Brownstone Gallery, 2002. Galerija 

Spencer Brownstone (New York) 

Vir: http://www.rolublog.com/wp-content/uploads/blogger/-

DnwArsHFPeM/Uao_Z6EOrPI/AAAAAAAAHgE/PTgMtJE_xhw/s640/mob215_1191767

020.jpg 

 Slika 105: Lori Hersberger, Beautful occupation, 2007. Galerija Vystavy (Češka) 

Vir: http://www.c-budejovice.cz/imagePreview.ashx?img=%2fcz%2fturistika-a-volny-

cas%2fducb%2fvystavy%2f2007%2fPublishingImages%2fLori%2520Hersberger%2fhers

berger_0992.jpg&w=200 

 Slika 106: Lori Hersberger, Brez naslova, 2007. Mešana tehnika, 50 x 50 cm. Courtesy 

Galerie Thaddaeus Ropac (Salzburg-Pariz) 

Vir: http://artnews.org/files/0000031000/0000030379.jpg/Lori-Hersberger_Hersberger-

Untitled-2007-COL070930_007-.jpg 

 Slika 107: Lori Hersberger, Brez naslova, 2007. Mešana tehnika, 50 x 50 cm. Courtesy 

Galerie Thaddaeus Ropac (Salzburg-Pariz) 

Vir: http://artnews.org/files/0000031000/0000030380.jpg/Lori-Hersberger_Hersberger-

Untitled-2007-COL070930_009-.jpg 

 Slika 108: Lori Hersberger, Brez naslova z razstave The Show, 2005. Galerija Thaddaeus 

Ropac (Pariz)  

Vir: 

http://ropac.net/image/resize/exhibition_slideshow_1027/homothetic?resource=/uploads/i

mages/exhibition_photo/exhibition_photo8b211c93e945b111deaade2c6277bd1b.jpg 

 Slika 109: Anja Habič, La complementarità, 2012. Kolaţ, 75x 50 cm. Zasebna zbirka 

(Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 110: Anja Habič, Il Collage, 2011. Trgani kolaţ, 50 x 40 cm. Zasebna zbirka 

(Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

http://ropac.net/exhibition/take-me-where-you-want
http://ropac.net/contact/paris-marais
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 Slika 111: Anja Habič, I rettangoli, 2012. Rezani kolaţ, 60 x 35 cm. Zasebna zbirka 

(Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 112: Anja Habič, Silhueta, 2012. Fotografija, 10 x 15 cm. Zasebna zbirka (Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 113: Anja Habič, Moi, 2012. Fotografija, 10 x 15 cm. Zasebna zbirka (Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 114: Anja Habič, Silhueta, 2012. Akril in posrebritev na platnu, 20 x 50 cm. Zasebna 

zbirka (Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 115: Anja Habič, Le labbra, 2012. Akril in posrebritev na platnu, 20 x 30 cm. 

Zasebna zbirka (Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 116 a: Anja Habič, Shape, 2012. Akril in posrebritev na platnu, 50 x 40 cm. Zasebna 

zbirka (Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 116 b: Črno-bela različica slike 116 a 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 117 a: Lepilo 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 117 b: Posrebritev 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 118 a: Anja Habič, Lei, 2013. Akril in posrebritev na platnu, 30 x 45 cm. Zasebna 

zbirka (Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 118 b: Detajl slike 117 a 

Vir: Lastna zbirka  

 Slika 119: Anja Habič, Il triangolo, 2013. Kolaţ, 60 x 50 cm. Zasebna zbirka (Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 120 a: Anja Habič, Dali v modrem in rumenem, 2012. Kolaţ, 70 x 55 cm. Zasebna 

zbirka (Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 
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 Slika 120 b: Trikotna struktura formata slike 120 a 

Vir: Lastna shema – narejeno po sliki 120 a 

 Slika 121 a: Anja Habič, Rosso e blu, 2012. Kolaţ, 70 x 55 cm. Zasebna zbirka (Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 121 b: Struktura formata 121 a 

Vir: Lastna shema – narejeno po sliki 121 a 

 Slika 122: Anja Habič, Laura, 2013. Akril in posrebritev na platnu, 45 x 30 cm. Zasebna 

zbirka (Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 123 a: Anja Habič, Moi, 2012. Akril in posrebritev na platnu, 60 x 45 cm. Zasebna 

zbirka (Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 123 b: Črno-bela različica slike 123 a 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 124 a: Anja Habič, Ona, 2011. Akril in posrebritev na platnu, 60 x 45 cm. Zasebna 

zbirka (Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 124 b: Črno-bela različica slike 124 a 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 125 a: Anja Habič, Nina, 2014. Akril na platnu, 50 x 50 cm. Zasebna zbirka 

(Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 125 b: Črno-bela različica slike 125 a 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 126: Anja Habič, Azzuro, 2012. Akril in posrebritev na platnu, 30 x 40 cm. Zasebna 

zbirka (Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 127 a: Vmesna faza slike 127 b 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 127 b: Anja Habič, Amore, 2014. Akril in posrebritev na platnu, 60 x 75 cm. Zasebna 

zbirka (Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 
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 Slika 128 a: Anja Habič, La passione, 2013. Akril na platnu, 60 x 75 cm. Zasebna zbirka 

(Ljubljana) 

Vir: Lastna zbirka 

 Slika 128 b: Izsek iz slike 128 a 

Vir: Lastna zbirka 

EMPIRIČNI PEDAGOŠKI DEL 

 Slika 129: Travnik dečka A (4 leta) 

Vir: Lastna  zbirka 

 Slika 130: Travnik deklice B (4 leta) 

Vir: Lastna  zbirka  

 Slika 131: Kolaţ dečka C (12 let)  

Vir: Lastna  zbirka 

 Slika 132: Kolaţ dečka D (12 let) 

Vir: Lastna  zbirka 

 Slika 133: Leina barvna paleta (4 leta) 

Vir: Lastna  zbirka 

 Slika 134: Lea (4 leta) – krokodil in trava zelena, voda modra, ţirafa oranţna 

Vir: Lastna  zbirka 

 Slika 135: Lea (6 let) – različni odtenki zelene barve 

Vir: Lastna  zbirka 

 Kolaţ slik 136: Lea (6 let) – mešanje barv in barvna harmonija 

Vir: Lastna  zbirka 

 Kolaţ slik 137: Lukova barvna paleta (8 let)   

Vir: Lastna  zbirka 

 Kolaţ slik 138: Lukov premik od rdeče in rumene barve             

Vir: Lastna  zbirka 

 Slika 139: Lukov barvni napredek 

Vir: Lastna  zbirka 

 Kolaţ slik 140: Lea (4 leta) – specifične lastnosti različnih ţivali in veliko detajlov 

Vir: Lastna  zbirka 

 Slika 141 a: Lea (6 let) – Samorogi                         
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Vir: Lastna  zbirka 

 Slika 141 b: izsek iz slika 141 a – veliko detajlov 

Vir: Lastna  zbirka 

 Slika 142: Lea (5 let) – risanje po modelu 

Vir: Lastna  zbirka 

 Slika 143: Luka (8 let) – perspektiva in veliko detajlov 

Vir: Lastna  zbirka 

 Slika 144: Luka (9 let) – Stolpnica                    

Vir: Lastna  zbirka 

 Slika 145: Luka (10 let) – Hiša 

Vir: Lastna  zbirka 

 Slika 146: Luka (8 let) – red                                 

Vir: Lastna  zbirka 

 Slika 147: Lea (4 leta) – barve 

Vir: Lastna  zbirka 

 Slika 148: Lea (5 let) – kiparstvo 

Vir: Lastna  zbirka 

 Kolaţ slik 149: Luka (8 let) – sistematična graditev hiše 

Vir: Lastna  zbirka 

 Slika 150: Luka (8 let) – vrisani detajli              

Vir: Lastna  zbirka 

 Kolaţ slik 151: Luka (9 let) – izbočeni detajli 

Vir: Lastna  zbirka 

 Kolaţ slik 152: Luka (9 let) – detajli v hiši 

Vir: Lastna  zbirka 

 Kolaţ slik 153: Luka (10 let) 

Vir: Lastna  zbirka 

 Slika 154: Luka (10 let) – junaki                               

Vir: Lastna  zbirka 

 Slika 155: Luka (10 let) 

Vir: Lastna  zbirka 


