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POVZETEK
Glasba in slikarstvo sta dve najbolj razširjeni in prepleteni področji umetnosti. Prihaja do
medsebojnega vpliva teh dveh zvrsti in ne nazadnje - tudi poimenovanje likovno teoretskih
pojmov izhaja iz glasbenih. V svoji diplomski nalogi bom skušala raziskati vplive glasbe na
slikarstvo v preteklosti in sedaj.
Prvi teoretski del raziskuje predvsem različne povezave med slikarstvom in glasbo. Sprva sem
se osredotočila na človeške čute, ki nam omogočajo zaznavanje okolice in dojemanje
umetnosti. Brez njih bi bile informacije, ki jih dobivamo iz okolja za nas nedostopne. Prav
čutila nam omogočajo, da zaznavamo barve, zvene, vonjave, okuse in dotike. Iz čutil sem
prešla na barvo in zvok, saj me je zanimalo kako sploh nastaneta, v čem sta si podobna in v
čem različna.
Naslednji del teoretičnega dela govori predvsem o različnih avtorjih, ki so se ukvarjali tako s
slikarstvom, kot tudi glasbo. Zanimala so me različna dela, ki so jih ustvarili s pomočjo obeh,
prav tako pa tudi njihovo dojemanje povezav in skupnih točk med njima. Izpostavila sem
avtorje, katerih raziskovanja so se mi zdela najpomembnejša in najzanimivejša. Opisala sem
tudi nekaj del, v katerih so vidna njihova povezovanja in asociacije. Pri tem me je posebej
zanimal tudi pojem sinestezija, ki raziskuje nevrološko mešanje čutov in kako sinesteti
skladno doživljajo odtenke barv, zvočne senzacije, jakost okusov in podobno.
Na koncu sem izpostavila še likovno terapijo, ki je s slikarstvom in glasbo zelo povezana.
Zanimali so me predvsem njeni pozitivni vplivi in uporaba v različnih ustanovah.
V empiričnem delu, sem se odločila za izvedbo dveh različnih vaj, pri katerih je sodelovalo 6
ljudi. Prva vaja je bila sestavljena iz štirih različnih glasbenih del, ki jih je upodobilo šest
različnih ljudi. Druga vaja je temeljila na področju sinestezije. Izvedla sem vajo, kjer sem
sodelujočim predvajala različne tone, ki so jih nato po svojem doživljanju upodobili. V vaji
sem vključila 5 posameznikov, ki imajo tako z glasbo kot tudi s slikarstvom različne izkušnje,
šesti sodelujoči pa sem bila sama. Trije od sodelujočih se ukvarjajo z likovno umetnostjo, dva
z glasbo, eden pa razen vsakdanjih nenamernih stikov v življenju, nima posebnih srečanj z
nobeno od teh dveh umetnosti. Slike, ki so nastale na izbrane glasbe in tone sem analizirala,
med seboj primerjala in iskala različne podrobnosti ter razlike.
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Diplomsko nalogo sem zaključila s pedagoškim delom, v katerem sem naredila učno pripravo,
ki je namenjena otrokom osnovne šole. V tej pripravi sem tudi sama povezala področji
slikarstva in glasbe ter želela spodbuditi pri otrocih odkrivanje različnih kulturnih področij, pa
tudi dojemanje lastnih čutenj in zaznav.

KLJUČNE BESEDE: Zvok, glasba, harmonija, barva, sinestezija, slikarstvo, umetnost
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ABSTRACT
Music and painting are two of the most widespread and intertwined fields of art. The
interaction between the two of them is very common, which can be observed in the names of
theoretical painting concepts that derive from music. The thesis explores the influence that
music has had on painting both in the past and in the present.
The first part of my theoretical section largely deals with the connections between music and
painting. I focused on different human senses which allow us to perceive and comprehend
both the environment and art. Without them, information, which is obtained from the
environment, would prove inaccessible to us. Furthermore, I explored the colour and sound,
their origin and their similarities and differences.

The next part of the theoretical section deals mostly with different authors that play an
important role in the development of both painting and music. I was mostly interested in their
works of art that were created with the help of both painting and music. What also interested
me was their way of perceiving the connections and common ground between them. I focused
on those authors whose research seemed the most important and interesting to me.
I also described some of their works that shows us how they intertwined music with painting.
I was especially interested in synesthesia, a neurological phenomenon of linking different
senses. I observed how synesthetes simultaneously experience various shades of colour, sound
sensations and intensity of flavours.

The last part of the theoretical section deals with art therapy that is closely linked with music
and painting. I was especially interested in its positive effects and its use in different
institutions.

My empirical part consists of two different exercises that six people have taken part in. The
first exercise consists of listening to four different songs that the participants then have to
paint. The second exercise focused mainly on synesthesia. I was the first participant, and the
other five people included in the research have different experience with both music and
painting. While three of them study fine arts and two of them are familiar with music, the last
one is not completely familiar with either of them. I analyzed the paintings made during the
exercises in order to compare them and find their similarities and differences.
4

I finished my thesis with a pedagogical section by making a lesson plan for pupils in primary
schools. In this lesson plan, I also linked the arts of painting and music, and so wanted to
encourage the pupils to discover various cultural areas and embrace their own sensations and
perceptions.

KEY WORDS: Sound, music, harmony, colour, synesthesia, painting, art
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1. UVOD
Umetnost je ena od najbolj temeljnih in prodornih človeških aktivnosti. Zajema veliko število
različnih form in sveta brez nje si ni mogoče predstavljati. Poleg likovne umetnosti me v
mojem življenju veliko spremlja tudi glasba. Prav zaradi tega sem želela podrobneje raziskati
povezanost teh dveh področij. To besedilo se skuša dotakniti interakcije med njima in skuša
raziskati tudi druga pomembna področja kamor segata, na primer terapijo in pa
medpredmetno povezovanje v šolah.
Povezanosti teh dveh področij se marsikdaj ne zavedamo. Vsaka ima svoje lastne značilnosti,
vendar se prepletenosti in interakciji ne moremo izogniti. Vsaka zase obstajata že tisočletja in
različni umetniki so se skupnih točk zavedali že v daljni preteklosti, pa vendar so s
pospešenim raziskovanjem povezav začeli šele v 19. stoletju. Takrat so se namreč začele
razvijati nove smeri, za katere ni bila več značilna neka stalna tradicija, ampak odklon od
vsega ustaljenega. Kompozicije postanejo bolj svobodne in pogosto lahko zasledimo, kako se
te osvobojene glasbene in slikarske kompozicije prepletajo med seboj.
Glasba in likovna umetnost pa imata tudi zdravilno moč. V okviru delovne terapije je pomoč
večkrat nudena v obliki glasbene ali likovne terapije. Tako pri pacientih spodbudimo
ustvarjalnost in številne načine izražanja ter spodbujamo aktivno obliko zdravljenja. Pacienti
izboljšajo občutek lastne vrednosti in to jih pripelje do večje kakovosti njihovega življenja.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1 VID IN SLUH
Vsem čutom je skupno, da nam pomagajo pri prepoznavanju sveta okoli nas in nam
posredujejo informacije, ki so za nas pomembne. Med seboj se prepletajo in dopolnjujejo.
»Običajno govorimo o petih čutih: o vidu in sluhu, vonju, okusu in tipu. Vendar zaznavamo
tudi toploto in mraz ter čutimo bolečino, znamo držati ravnotežje in imamo »notranji
občutek«, s katerim občutimo lastno telo celo v tišini in temi.« (Landa, 1997, str. 6)
Vid je čut, ki nam lahko največ pove o zunanjem svetu, saj z njegovo pomočjo sprejemamo
kar polovico podatkov, ki pridejo do naših možganov. Predpogoj za delovanje vida je
svetloba. Svetlobni žarki potujejo skozi prozorno roženico, zenico, lečo in steklovino vse do
mrežnice. Ko grejo svetlobni žarki skozi te očesne dele, se lomijo, tako, da nastane na
mrežnici slika, ki je pomanjšana in obrnjena ter realna. Zenica, ki deluje kot zaslonka,
uravnava prepuščeni svetlobni tok. Ob močni svetlobi se zenica razširi, v mraku pa zoži.
Ostro in jasno vidimo le predmet, čigar slika nastane točno na mrežnici. Pravilno zgrajeno
človeško oko vidi ostro predmete, ki so oddaljeni več kot pet metrov, ne da bi bilo potrebno
oko prilagajati in takrat oko počiva. Ko gledamo v daljavo pa je leča sploščena in posledično
manj lomi svetlobne žarke. Bližje kot gledamo predmet, bolj se leča zaobli in taka leča
močneje lomi svetlobo. To prilagajanje leče na gledanje na bližino imenujemo akomodacija.
(http://fizika.marcus.si/wp-content/uploads/2012/08/referat_oko.pdf, 2.8.2014)

Prikaz 1: Zgradba očesa (http://optimist-optika.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=651,
Pridobljeno 7.8.2014)
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Podobno kot se podnevi lahko s pogledom razgledamo po okolici, lahko ponoči, ko ni
potrebne svetlobe za uporabo vida, s prisluškovanjem dobimo občutek prostora in dogajanja.
Že stari Grki so ugotovili, da slišimo zato, ker prihajajo v ušesa tresljaji zraka, pojava
poslušanja samega zase pa niso znali razložiti. S seciranjem so kasneje ugotovili, da vodi iz
ušesa v možgane obsežni slušni živec. (Adlešič, 1964, str. 82) »Kar merimo kot zvok in
čutimo kot zven, so nihanja v zraku. Nihanja se prenašajo na bobnič. Zračni delci ritmično
udarjajo na napeti kožnati delček pred srednjim ušesom. Zapleten mehanski sitem nihanja
ojači in jih v notranjem ušesu prevede v živčne impulze, ki jih možgani končno predelajo.«
(Landa, 1997, str. 12)
Zunanje uho oziroma uhelj samo lovi zvočne valove. Ti potem potujejo po sluhovodu,
ukrivljeni lijakasti cevi. Zvočni valovi nato zadenejo ob bobnič, ki je na koncu sluhovoda.
Bobnič je čvrsto napeta kožna membrana. Valujoče zračne molekule prenesejo svojo
kinestetično energijo na bobnič ter ga zatresejo skladno s frekvencami (višino) in amplitudami
(jakostjo) zvočnih valov. Zvočni valovi, ki se v trdnih snoveh spremenijo v tresljaje, potujejo
vzdolž teh koščic, imenovanih kladivce, nakovalce in stremence. Te prenašajo tresljaje v
polža, s tekočino napolnjen organ, ki leži globoko v glavi, za očesom. V občutljivi tekočini v
polžu se fizični tresljaji spremenijo v električne živčne dražljaje, ki potem potujejo po
slušnem živcu do možganov. Možgani dražljaje razporedijo, jih primerjajo s tistimi v svoji
bazi slušnih podatkov, prepoznajo in določijo. To večinoma poteka nezavedno. Vzorci
zvokov, ki jih podzavest oceni kot pomembne, pridejo v našo zavest – in tako slišimo.
(Dewhurst –Maddock, 1999, str. 26)

Prikaz 2: Zgradba ušesa (http://www.kvarkadabra.net/article.php/Kako-deluje-sluh,
Pridobljeno 3.8.2014)
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2.2 BARVA IN ZVOK
»Barve vidimo kot odbito svetlobo. Snovi, ki so barvno različne, imajo različno molekularno
zgradbo in njihova lastnost se spreminja tako, da vselej zadržijo (vsrkajo) le del barvnega
spektra, preostalo barvno svetlobo pa odbijejo (emitirajo). Bela površina je tako tista, ki
svetlobo v celoti odbija, črna pa vso svetlobo vpije.« (Gorjup, 2007, str. 132)
Zaznavanje barv je za vsakega posameznika subjektivna izkušnja, vendar imajo kljub temu
barve nekatere značilnosti, ki jih vsi ljudje doživljamo enako. Tople barve tako povzročijo iste
fiziološke učinke, vendar pa na to individualno različno psihološko reagiramo. Barve nam
tako povzročajo telesne in čustvene odmeve, ki niso lastnost barv, ampak posledica naše
psihe. Nekatere nam dajejo občutek hladnosti, druge toplote. Tople in svetle naše telo
aktivirajo, medtem ko ga hladne in temne pasivizirajo. (Butina, 2000, str. 30 in 31)
Zvok nastane z nihanjem ali tresenjem telesa, to nihanje pa se prenese na okoliško snov.
Motnja potuje v obliki razredčin in zgoščin. Razširja se v vseh smereh in ne samo po plinih
ampak tudi kapljevinah in trdnih snoveh.
(http://botanika.biologija.org/spoznavamonaravo7/Spoznavamo-naravo-7-vzorcna-poglavja02.pdf, 29.7.2014)
»Čeprav občutimo barve povsem drugače kakor tone ali zvene, obstajajo med dojemanjem
barv in tonov vendarle mnoge zveze. Med seboj podobni načini fizikalnega in fiziološkega
nastajanja barv in tonov povzročajo, da zaznavamo razne valovne dolžine ali frekvence na
področju sluha različno visoko, na področju vida pa različno obarvano. Pri tem naraščajo
občutki barv in tonov z amplitudo valov, kar zveča pri barvah svetlost ali ob določenih
pogojih barvni ton, pri tonih pa jakost glasnosti.« (Adlešič, 1964, str. 154)

2.3 SINESTEZIJA
»Beseda sinestezija izhaja iz dveh grških besed syn (skupnost, druženje) in aisthesis
(občutek).« (Drenovec, 1994)
Kot piše psiholog Pečjak (2006) je sinestezija draženje ene čutne modalnosti, ki povzroči
jasno predstavo druge modalnosti. Gre za doživljanje več čutnih kvalitet hkrati, čeprav je
vzdražen le en organ, pri tem pa se obe zaznavi zdita enotna lastnost dražljaja.
11

Poznamo razne vrste sinestezij. Najbolj znani in preučevani sta barvno slišanje (sinopsija) in
tonsko videnje (fonopsija). Gre za primere videnja zvokov, slišanje barv in zaznavanje črk ter
števil v barvah. Pojav je »nenormalen« samo v tem, da je statistično redek.
»Dejstvo je, da barve nikoli ne doživljamo enoznačno, čutenjsko poenoteno, temu pa se
pridruži še osebna doživljajska izkušnja s preostalih (ne-vizualnih) čutnih področij (tip, vonj,
sluh, okus). Sinestezija je torej prekrivanje čutnih zaznav iz vseh perceptivnih področij, ki
tako povezana dajejo celovito doživetje. Barve tako lahko npr. tudi okušamo, slišimo,
vonjamo, čutimo njihov taktilni značaj (ostrina, toplost, mehkoba ipd.).«
(Gorjup, 2007, str. 172)
»Med sinestetičnimi izkušnjami različnih oseb obstaja kar dobro soglasje. Simpson je
pregledal 995 otrok fonoptikov in ugotovil podobnosti njihovih fonopsij. Rumena in zelena
barva sta bili tipični za visoke tone, rdeča in oranžna pa za nizke. Skupini fonoptikov so v
temni sobi predvajali različne zvoke klarineta, nato pa so narisali svoje fotizme. Najbolj
preprost dražljaj je bil zvok, ki je postajal glasnejši in potem tišji. Poskusna oseba A je
narisala črto v sredini bolj debelo. Poskusna oseba B je narisala zobato črto z velikimi
amplitudami v sredini. Druge poskusne osebe so narisale razne like z največjim premerom v
sredini. « (Pečjak, 2006, str. 80)

Prikaz 3: Risbe 11 fonoptikov, ki so poslušali zvok klarineta. (Pečjak, 2006, str.81)
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V začetku 20. stoletja so se po svetu oblikovale različne umetniške skupine, kot na primer
Modri jezdec, Futuristi in Flexus. To so bile skupine umetnikov z različnih področij. Prav
tako so bila njihova dela sestavljanke in prepleti različnih medijev in tako so dosegali
sinestetične učinke. Danes so nekateri od najbolj znanih in poznanih sinestetikov na primer
Franz Liszt, ki je ob poslušanju tonov videl barve, slikar Vasilij Kandinsy, ki je skušal na
svojih slikah upodobiti glasbo in skladatelj György Ligeti, ki je ob črkah doživel barvno
senzacijo. (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_with_synesthesia, 29.7.2014)

3. POVEZANOST GLASBENEGA IN LIKOVNEGA
SVETA
V vsakdanjem govoru najdemo mnogo izrazov iz sveta zvokov in barv, ki jih vzajemno
sposojamo z namenom, da bi bolj doživeto opisali stanja, vsebine in lastnosti sosednjega
jezikovnega območja. Tako na primer primeri kot so kričeče barve, barve zapojejo,
harmonične barve, svetli toni ipd. govorijo o povezanosti glasbe in likovnosti.
Med likovnim in glasbenim svetom obstajajo povezave:
 Na ravni izposoje pojmov
 Na ravni sorodnega občutenja – analogij
 Na ravni nepravega zaznavanja, sinestezij
 Na ravni mehaničnega prevajanja (sonar, ultrazvok…)
 Na ravni kreativnega prevajanja (slikanje na glasbeno temo, skladanje na slikovne
predloge)
 Na ravni kodacijsko – dekodacijske konvencije (narisana glasba)
 Na ravni nekonvencionalne notacije (sodobne partiture so podobne risbam, slikam)
(Frelih, 2000)
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LIKOVNI ELEMENTI IN IZRAZILA

GLASBENE ANALOGIJE

barvna svetlost

visoka, nizka lega tona, valerski ključi

barvna intenzivnost

jakost zvoka

akromatske: črna
bela
siva

pavza
tišina
šum

točka

stakato, kratki, prekinjani zvoki

linija

legato, dolgi, povezani zvoki

prostor

čas, trajanje, prostorskost zvoka

kompozicija

kompozicija (v času)

Prikaz 4: Analogije med likovnimi elementi in glasbenimi fenomeni (Frelih, 2000)

3.1 SLIKARSTVO IN GLASBA
Različni čuti so prepleteni med seboj in jih ne dojemamo vsi enako. Tako lahko nek dražljaj
pri nekom stimulira popolnoma drugačne občutke, kot jih bo pri drugem. To je odvisno od
naših izkušenj, interesov in drugih dejavnikov. Tako slikarstvo kot tudi glasba lahko pozitivno
ali negativno vplivata na nas, odvisno od našega dojemanja.
Slikárstvo -a s (â) likovna umetnost, pri kateri je glavno izrazno sredstvo barva: proučevati
slikarstvo; kiparstvo in slikarstvo / ukvarjati se s slikarstvom / ljudsko slikarstvo; portretno
slikarstvo ◊ um.abstraktno slikarstvo ki ne upodablja, ampak samo oblikuje; baročno
slikarstvo; miniaturno slikarstvo; stensko, tabelno slikarstvo (SSKJ)
Glásba -e ž (â) 1. umetnost, katere izrazno sredstvo je zvok: gojiti, proučevati glasbo; biti
dovzeten za glasbo; festival sodobne glasbe / baletna, cerkvena, filmska, plesna glasba;
klasična, ljudska glasba; lahka, resna, zabavna glasba; instrumentalna, vokalna glasba /
profesor glasbe; akademija za glasbo // glasbeno delo: napisati glasbo za film; avtor glasbe k
drami je znan komponist (SSKJ)
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Ljudje glasbo prilagajamo svojemu počutju in razpoloženju. S pomočjo glasbe vzpostavljamo
in ohranjamo primerno psihično, emocionalno in intelektualno kondicijo. Moč glasbe, da
izzove čustveni odziv, je osnova vseh čustveno obarvanih slovesnosti in življenjska sila
vsake igre, predstave ali nastopa. Glasba lahko obide logične in analitične filtre uma ter
vzpostavi neposreden stik z močnimi čustvi in strastmi zasidranimi globoko v spominu in
duhu. (Dewhurst –Maddock, 1999).
Poslušanje in posnemanje glasbe v njihovih delih je umetnikom omogočalo odmik od
konvencionalnih tehnik. Glasba jih je privedla do drugačnih pristopov in odkrivanja novih
načinov nanašanja barv.

3.2 VIZUALIZACIJA GLASBE
Izraz vizualen prihaja iz latinske besede visualisatio oz. visualis, ta pa korenini v izrazu
videre, videti in ima več pomenov:
 Viden, zaznaven z vidom, npr. vizualna poezija, vizualna navigacija


Vizualen tip v psihologiji pomeni osebo, pri kateri spomin in mišljenje temeljita
poudarjeno na vidnih vtisih



Optičen, ki se nanaša na vidnost pri tehnologijah, kot so vizualna fotometrija, vizualna
kalorimetrija.

(Veliki slovar tujk, Cankarjeva založba,, Ljubljana 2006)
Beseda vizualizacija označuje dva osnovna pomena:
 Dejavnost, proces ali metodo nastanka nečesa vidnega.
 Nekaj, kar je vizualizirano, se pravi rezultat, končni produkt procesa
nastajanja vidnega.
(Veliki slovar tujk, Cankarjeva založba,, Ljubljana 2006)
Poudarek vizualizacije je na konkretni rešitvi, na končni sliki ali podobi, ki je lahko risba,
slika, kip, ilustracija, fotografija, animacija itd.
»Vizualizacija glasbe ima svoje korenine v antiki, ko so nastanek glasbenih lestvic spremljala
razmišljanja o odnosu le-teh do barv. Slednje so nekateri imeli za vizualno manifestacijo
zvoka (Aristoksen), medtem ko je Aristotel Pitagorova dognanja na tem področju zaznamoval
s svojo barvno-glasbeno lestvico, sestavljeno iz odtenkov bele in črne barve.
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Čeprav so bila Aristotelova dognanja vse do 17. stoletja splošno prepoznana kot pravilna, je v
srednjem veku zanimanje za to temo upadlo, dokler ni z renesančnim vzponom slikarstvo
ponovno stopilo v ospredje.« (http://www.podoba-glasba.si/jedrnata-zgodovina-vizualizacijeglasbe/, 28.7.2014)

3.3 ZGODOVINA IN USTVARJALCI
Leta 1676 je Isaac Newton vzpostavil novo teorijo barve, ki je temeljila na zakonih fizike.
Dokazal je, da barve ne pripadajo obarvanim telesom, temveč svetlobnim žarkom. Belo
sončno svetlobo lahko s pomočjo tristrane prizme razlomimo v barvni spekter. Spekter, ki ga
dobimo na ta način, vsebuje vse glavne barve, razen škrlatne. (Itten, 1999, str.15)

Prikaz 5: Barve v fiziki (Itten, 1999, str. 15)

Johann Wolfgang von Goethe je leta 1799 v Temperamentrose barve primerjal s
temperamenti – rdeča/oranžna za kolerično, rdeča/vijolična za melanholično, rumena/zelena
za sangvinično in modra/vijolična za flegmatično stanje. In le nekaj let kasneje, 1808,
je Philipp Otto Runge objavil barvno lestvico, ki je temne barve povezala z nižjimi oktavami,
svetlejše pa z višjimi, in prav ta pogled je imel znaten vpliv na subjektivno percepcijo glasbe
od romantike naprej.
(http://www.podoba-glasba.si/jedrnata-zgodovina-vizualizacije-glasbe/, 1.8.2014)
Večji premik pri asociacijah barv in glasbe se je zgodil leta 1915 v New Yorku, ko je ruski
skladatelj, filozof in pianist Aleksander Nikolajevič Skrjabin uprizoril prvo vizualizacijo
glasbe pred večjim občinstvom.
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V tretjem delu simfoničnega cikla »Prometej« ali z drugim imenom »Poem Ognja«, ki je bil
namenjen za orkester, klavir, orgle, svetleči klavir in zbor, je skušal z novimi izraznimi
sredstvi pričarati predstavo ognja. Skrjabin se je posluževal novih instrumentalnih in
barvnih efektov. V tej simfonični skladbi je zasnoval tako imenovan svetleči klavir, ki je
oddajal poleg zvoka tudi žarke.
Barvne snopi so se spremljali in barvno interpretirali določene akorde. Skrjabina je tudi
nasploh mikal prikaz ognjenih predstav; v klavirskih skladbah tako lahko najdemo
naslove »Vers la flamme«, »Flammes sombres« in tako dalje.
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Nikolajevi%C4%8D_Skrjabin, 1.8.2014)

Prikaz 6: Skrjabinova preslikava tonov v barve
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Nikolajevi%C4%8D_Skrjabin, 1.8. 2014)
Dvajseto stoletje zaznamuje velik tehnični napredek in mnoge družbenopolitične spremembe.
Posledično pride do novih načinov in razmišljanj v ustvarjanju. Tako v glasbi kot tudi
slikarstvu se odmikajo od klasicistične umetnosti. Oddaljujejo se od naukov harmonije.
Pomembnost pridobivajo čustva, domišljija in podzavestno dojemanje. Ideja o povezanosti
glasbe in vizualnega je v 20. stoletju bistvena za abstraktno umetnost. Umetniki iščejo nove
načine kako pridobiti moč barve, ki v nas zbuja podobne občutke kot glasba. To dosežejo s
postavljanjem jasnih kontrastnih barvnih ploskev ene ob drugo – ne gre več za bežno
impresijo ampak jasno kompozicijo.

3.3.1 KANDINSKI
Ruski umetnik Vasilij Kandinski na začetku 20. stoletja začne z aktivnim raziskovanjem
vpliva glasbe na vizualno umetnost.
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2. januarja 1911 je Kandinski s Franzem Marcom in nekaj prijatelji obiskal koncert Arnolda
Schönberga. Na tem koncertu marsikateri poslušalec zaradi nove vrste tonalnosti ni užival.
Med drugimi se je izvajal I. godalni kvartet, opus 11. Kandinskega je glasba navdušila.
Spodbujena s tem koncertom, je nastala slika »Impression III« (Impresija III).
Za njega je Schönberg utelesil ustvarjalca nove, čiste glasbe. To je tudi nekaj dni kasneje v
pismu napisal Schönbergu:
» …v svojih delih ste uresničili to, kar sem seveda v nedoločenih oblikah v glasbi zelo
pogrešal. Trenutno je v slikarstvu veliko nagnjenje na konstruktiven način najti novo
harmonijo, pri kateri se zgradi ritmična, že skoraj geometrična oblika. Zdi se mi tudi, da
današnje harmonije ni moč najti na geometričen način, temveč na negeometričen nelogičen
način. In ta način je disonanca v umetnosti, tako kot v slikarstvu tudi v glasbi.«
(Hrvatin Jazbec, 2010, str. 52)

Slika 1: Vasilij Kandinski, Impression III, 1911, olje in tempera na platnu, 77,5 x 100 cm,
München, Städtische Galerie im Lenbachhaus.

Kandinskijevo razumevanje o povezavi med glasbo in slikarstvom pa je najbolj izhajalo iz
romantičnih oper Richarda Wagnerja. Wagner je imel nenavaden interes za usklajevanje
učinkov kulise, učinkov svetlobe in njegove glasbe, ki so se na odru združile v popolno
estetsko izkušnjo. Te so globoko vplivale na mnoge gledalce in umetnike. (Kandinsky, 1995,
str. 6)
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»Neomejeno rdečo si lahko zamislimo ali vidimo duhovno. Ko zaslišimo besedo rdeče, tedaj
nima ta rdeča v naši predstavi nobenih meja. Tako je treba na silo misliti nanjo, kadar je
potrebno. Rdeča pa, ki je ne gledamo snovno, ampak si jo predstavljamo abstraktno, zbuja po
drugi strani določeno natančno ali nenatančno notranjo predstavo, ki ima čisto notranji,
fizični zvok... Ta notranji zvok je podoben zvoku trobente ali glasbila, ki si ga predstavljamo
ob besedi trobenta itd.« (Kandinsky, 1985, str. 66)
Za Kandinskega je bilo primerjanje glasbe in slikarstva več kot le metafora. Zavedanje
njegovega globokega interesa za glasbo je ključno za razumevanje njegovih del. Uporaba
glasbenih terminov, kot sta Improvizacija in Kompozicija je značilna tudi za poimenovanje
njegovih slik in je v skladu s pojmom sinestezije, ki je bila temelj njegovega ustvarjanja.
(Kandinsky, 1995, str. 6)

Slika 2: Vasilij Kandinski, Composition VI, 1913, olje, 195 x 300 cm, The State Hermitage
Museum, St.Petersburg, Russia.
Kandinski je za sliko Kopozicija VI želel ustvariti delo, ki prikliče v spomin poplavo, krst,
uničenje in ponovno rojstvo, vse ob istem času. Najprej je predstavil delo na veliki leseni
plošči, a se kmalu zatem znašel v umetniški blokadi in ni mogel slikati. Gabrielle Munter,
njegova pomočnica v tem času, mu je povedala, da ima blokado in da se mora od slike
intelektualno oddaljiti. Predlagala je, da preprosto ponavlja besedo "uberflut", kar pomeni
"poplavo". Pri tem naj bi se osredotočil na zvok besede, ne pa njen pomen. Tako se je lahko
osvobodil bloka, saj se je osredotočil le na glasbo besede in dokončal sliko v treh dneh.
(http://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/composition-vi-1913, 2.8.2014)
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3.3.2 BOŽIDAR JAKAC
Na slovenskem je potrebno izpostaviti slikarja in grafika Božidarja Jakca. Glasba je bila v
njegovem ustvarjalnem procesu vseskozi prisotna. Zanj je bila glasba duhovna umetnost,
katere moč je to, da te lahko poveže z vesoljem. V mnogih njegovih delih je čutiti, kako je s
črto in ploskvijo sledil glasbenim frazam. Znana je njegova ekspresionistična grafika
»Koncert«, kjer sta upodobljena pianist in violinist med igranjem.
»V nekaterih pogledih se je podal prav na rob takratnih raziskovanj – posebej ko je začel
razmišljati o umetnosti kot področju, ki združuje različne svetove. Morda je slikovit in drzen
primer njegova zamisel o koncertnem glasbenem prizorišču, ki si ga je predstavljal kot lirično
in obenem skoraj abstraktno sceno, kjer govore valovite forme. Scenski osnutek pa je imel še
neko dimenzijo – deloval je namreč kot samostojna likovna stvaritev; danes se nam zdi, da je
naslov skice (Moja zamisel koncertnega odra, črna kreda, 1921) bolj pretveza za to, da je
lahko dal duška svoji fantaziji.« (Jakac, 1988, str. 94)
»Človek oziroma umetnik je tako naiven v svojem ustvarjanju, da je podoben detetu, ko gleda
velikega dirigenta in ga v svoji naivnosti posnema v njegovih gestah in si ustvari svoj poseben
svet, ki naliči pravemu, svet, ki je le odsev onega večnega.« (Jakac, 24.9.1922, str. 349)

Slika 4: Božidar Jakac, Moja zamisel koncertnega
odra, 1921, črna kreda.
Slika 3: Božidar Jakac, Koncert,
1921, lesorez.
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3.3.3 PAUL KLEE
Švicarski umetnik Paul Klee se je ukvarjal predvsem z raziskovanjem zakonov barvne
harmonije v povezavi z glasbeno harmonijo. Kot izkušeni violinist je Klee za svoj model pri
slikanju uporabil polifonijo ali usklajeno večglasje. Na majhnih formatih je upodabljal naravo
s pomočjo ponavljajočih se barvnih prehodov in oblik, da bi dobil občutek istočasnega
odvijanja glasbe. Na začetku tridesetih let je Klee ustvaril serijo del, ki jih je poimenoval
»Večglasje«. V tej seriji se je s plastenjem različnih struktur, ravnin in barv, ukvarjal
predvsem z vprašanjem o sočasnosti.
(http://www.sheldonartmuseum.org/photos/graphics/statewide06catalogue.pdf, 26.7.2014)
» Enostavno gibanje se nam zdi banalno, zato mora biti časovni element eliminiran. Včeraj in
jutri morata postati istočasna. Pri glasbi večglasje, polifonija¹ do neke mere pomaga
zadovoljiti to potrebo. Polifonična slika pa je v tem višja od glasbe, saj časovni element
postane prostorski element. Tako istočasnost postane še bogatejša.« (Klee, 1992)
V delu Swinging Polyphonic gre za igriv preplet črt, zank in vozlov ter njihovo srečanje po
prepotovani kompleksni trajektoriji². Naključna križanja in senčenja je poimenoval »pozitivno
notranje« in »negativno zunanje«. Z zavijanjem linije postane jasna usmeritev, vendar pa
izgine križanje. Druga različica te risbe ponuja opcijo igranja dvema ali več glasbenikom, ki
igrajo različne glasove.
(http://www.timeofencounter.org/wp-content/uploads/2012/10/Kathleen-Coessens-Paul-KleeSwinging-Polyphonic-programme-notes.pdf, 2.8.2014)

Leta 1932 je Klee naredil svoje delo »Polifonija«, ki je po njegovem mnenju dosegla pravo
slikarsko polifonijo. Gre za obarvan pravokotnik, v katerem se prelivajo različni toni,
predvsem modre in zelene barve.

¹ Polifonija - e ž (Ȋ) muz. večglasje, v katerem se vsi glasovi ritmično in melodično samostojno razvijajo:
vokalna polifonija (SSKJ)
² Trajektórija - e ž (o) 1. fiz. krivulja, ki jo opiše telo pri gibanju, tir: izračunati hitrost in trajektorijo poleta;
trajektorija izstrelka, rakete 2. geom. črta, ki seka sistem črt; prečnica: pravokotna trajektorija (SSKJ)
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Slika 5: Paul Klee, Swinging Polyphonic II, 1917.

Slika 6: Paul Klee, Polyphony, 1932, tempera, 66,5x106 cm, Basel, Kunstmuseum.

Po drugi svetovni vojni nastopi nov čas, ko se začne pojavljati prosta improvizacija,
osvobojena pravil, neomejene svobode – Miles Davis v glasbi, Jackson Pollock v slikarstvu.
S kulturno revolucijo šestdesetih pridejo underground zabave, hipiji, LCD, Velvet
Underground in barvne projekcije na stenah Factory Andyja Warhola in nešteto drugih
podobnih lokacij. (http://www.podoba-glasba.si/jedrnata-zgodovina-vizualizacije-glasbe/,
28.7.2014)
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3.3.4 JOHN CAGE

John Cage je svojevrsten glasbeni pionir. Je po mnenju mnogih najbolj vpliven skladatelj
20. stoletja in vplivna osebnost sodobne avantgarde. Za njegovo skladanje je značilno
zavestno zanikanje tradicije in spontane akcije, ki so polne domišljije. Glasbo je dojemal kot
osvobojen prostor, v katerem je dovoljeno eksperimentirati.
Najbolj znan je po svoji anti-kompoziciji iz leta 1952 z naslovom »4’33”«, ki se odvije v treh
stavkih, brez da bi kdorkoli zaigral kakšno noto. Gre za 4 minute in 33 sekund tišine.
Kompozicija je postala ena najbolj kontroverznih skladb prejšnjega stoletja. Delo je
omogočilo publiki, da je spoznala svojo vlogo v ustvarjanju hrupa.
Te zvoke hrupa so lahko poslušalci slišali kot glasbo. Člani publike so bili tako skladatelji in
poslušalci. (Hrvatin Jazbec, 2010, str. 70)
Ena njegovih najbolj znanih in najvznemirljivejših inovacij je gotovo tudi tako imenovani
»preparirani piano« oziroma predelani klavir, ki je postal standardni pripomoček skladateljev
sodobne resne glasbe. Leta 1938 je ugotovil, da lahko posebne zvoke ustvarja, če med strune
klavirja ali pod kladivca polaga različne predmete. Papir, kovina, les in drugi materiali med
strunami so mu nudil celo paleto potrkavajočih in podobnih zvokov namesto običajnih tonov.
Tako prirejen klavir mu je omogočal sprotno iskanje in prilagajanje zvokovnih barv, hkrati pa
že napeljuje k eksperimentiranju z zvokom, ki bo svoje mesto našlo šele z vpeljavo.
(http://zofijini.org/oddaje_ciklon_cage.html, 3.8.2014)
V zadnjem desetletju svojega življenja se je Cage veliko ukvarjal z vizualno umetnostjo, tako
z ustvarjanjem risb, slik, kot tudi grafik. Krožne oblike na njegovih slikah označujejo
praznino, vesolje, razsvetljenje, pa tudi potrtost. Večkrat je za pomoč uporabljal kamne, ki jih
je obrisoval na papirju, saj je zanj kamen pomenil »samotno osebo na svetu«. Prav tako so
značilni sledovi toplote in plamena, ki pripovedujejo o razgradnji in entropiji – postopni
degeneraciji sistema proti kaosu.
(http://www.capitalnewyork.com/article/culture/2012/09/6537208/stunning-chance-madevisual-art-john-cage-gets-its-centennial-due, 2.8.2014)
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Slika 7: John Cage, New River Rocks and Smoke, 1990, akvarel, 67 x 100 cm

3.3.5 PINK FLOYD
Britanska skupina Pink Floyd je bila ena prvih skupin, ki se je na svojih koncertih posluževala
laserske osvetljave. Dinamična tekoča svetloba se je projicirala na ogromnih zaslonih za
bendom, ki je igral na odru. Prav tako je bilo vključenih tudi veliko število reflektorjev, ki so
bili ročno vodeni pod nadzorom inženirja. Luči so imele učinek zasenčenosti članov benda, ki
so sence svojih teles izkoristili za vizualni spektakel, dosežen z gibanjem rok in telesa. Skozi
svoje delovanje so razvili mnogo različnih tehnik osvetljave v sodelovanju z umetnikom
Mikom Leonardom, ki je bil strokovnjak za svetlobne učinke.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd_live_performances, 2.8.2014)

Prikaz 7: Pink Floyd, Earls Court, Avgust 1980.
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Uporaba enega in istega koncepta se vleče od antike prav do današnjih dni. V dobi, ko ima
večina ljudi dostop do osebnega računalnika in ko se dobršen glasbe odvrti v obliki mp3, je
računalniško generirana uprizoritev zvoka nepogrešljiva. Praktično vsi programi za
predvajanje glasbe imajo svoje vizualizatorje – Windows Media Player, iTunes, Winamp.
Tehnologija je tako razširjeno uporabljana, da se zdi popolnoma samoumevna. In nekaj, kar je
nekoč bilo domena filozofije, fizike in visoke umetnosti, je tako postalo element človeške
identitete, z možnostjo personalizacije v neštetih preferencah danega trenutka.
(http://www.podoba-glasba.si/jedrnata-zgodovina-vizualizacije-glasbe/, 28.7.2014)

4. LIKOVNA TERAPIJA
4.1. KAJ JE LIKOVNA TERAPIJA?
»Likovno delo je proces, ki poteka med človekom in naravo; v njem likovni delavec stopa
naravi nasproti kot naravna sila, organsko telo; z delovanjem tega organskega telesa kot celote
in njegovih za likovno delo pomembnih organov (oči, rok, živčnega sistema itd.) posreduje,
uravnava in nadzoruje menjavo snovi med seboj in naravo.« (Butina, 1984, str. 9)
»Namen likovnega delovanja je lahko čisto ali vsaj deloma likovno terapevtski, in sicer kot
neizbežna likovna razelektritev, kot notranji narek, razrešitev stiske, iskanje pomiritve s
svetom in s samim seboj z vzpostavitvijo specifične likovne strukture; v nekem smislu je
učinek likovnih del torej tudi zdravilen, praviloma vselej vsaj osebno zavezujoč in
indikativen, predvsem pa rehabilitacijski, vzdrževalen, bodrilen, tako ali drugače stimulativen
in koristen, kar zadeva človekovo psihično in fiziološko korektnost ter ravnovesje.« (Gorjup,
2007, str. 87)
Fifolt (2005) meni, da terapije z uporabo izraznih sredstev različnih umetnostnih področij
predstavljajo interdisciplinarno področje. Čeprav obstajajo različne opredelitve in so tovrstne
terapije običajno opredeljene specifično glede na izbran umetnostni medij, lahko najbolj
preprosto povzamemo, da je to vrsta terapije, kjer poteka zdravljenje s procesom doživljanja,
izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi.
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Umetnostna terapija lahko poteka na različnih področjih, ta pa se med sabo večkrat tudi
prepletajo:
 likovno,
 gibalno-plesno,
 glasbeno in
 dramsko področje.

4.2 ZGODOVINA

»Kaj je pomoč z umetnostjo? Če pogledamo v zgodovino, se je ta metoda razvila naključno,
ko je Adrian Hill, umetnik, ki se je med drugo svetovno vojno zaradi tuberkuloze zdravil v
bolnišnici, začel risati iz dolgočasja. Posnemati so ga začeli tudi drugi in začutili pozitivne
učinke pri premagovanju stresa. Risali so tudi strašljive vojne prizore, slikanje so uporabljali
kot sredstvo za izpoved bolečine, strahu. Adrian Hill je to slikanje poimenoval »art therapy«.
Vrednost terapije je videl v popolni zaposlitvi duše in prstov in sprostitvi ustvarjalne energije
pogosto zavrtega bolnika.« (Meden-Klavora, 2008)
Sicer pa ustvarjalna likovnost sega že v pradavnino. Bila je del šamanskih obredov in najbrž
tudi jamskih slikarij. Kljub temu Edwards meni, da se je razvoj likovne terapije začel šele v
18. stoletju, ko je v likovnosti začelo veljati, da je dovoljeno prikazovati in posredovati svoja
čustva. V 19. stoletju, v času romantike pa je veljalo, da slika lahko izraža notranje življenje
umetnika, kar lahko smatramo kot začetek verovanja, da ima lahko umetniška izkušnja
naraven notranji potencial zdravljenja. Slikarji so že od začetka 20. stoletja delovali tudi v
psihiatričnih bolnišnicah, vendar so bili zadolženi bolj za sprostitev pacientov in preganjanje
dolgčasa za tiste, ki so bili dalj časa hospitalizirani. Za razvoj terapije je bil pomemben
umetnostni zgodovinar in zdravnik s heilderberške psihiatrične klinike Hanz Prinzhorn, ki je
leta 1922 objavil likovna dela duševno bolnih in jih označil s skupnim imenom kot »umetnost
neumnosti«. (Povzeto po: Gorjup, 1999)
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4.3 CILJI LIKOVNE TERAPIJE

»Če je umetnost v tradicionalnem usmerjena predvsem v estetsko komponento izdelka, torej v
končni izdelek, pa je za terapije z izraznimi sredstvi pomemben predvsem proces ustvarjanja.
Aktivnost v terapevtski postavitvi in v navzočnosti terapevta ima torej drugačne namene in
cilje. Najpomembnejši so uporabniki in proces ustvarjanja, v katerem obravnavajo
doživljanje, izražanje, in ustvarjanje z izraznimi sredstvi (gib, ples, glasba, likovno izražanje),
ob njih pa komunikacija, izmenjava mnenj s terapevtom oziroma s tovariši v skupini in
terapevtom, če je uporabnik vključen v skupino. Slike, kipi, petje, ples…so ustvarjalna
dejanja s terapevtskimi potenciali, projekcija in zunanja manifestacija interpsihičnega in
interpersonalnega dogajanja.« (Kosmatin, 2011)

Gorjup (1999) poudarja, da je potrebno cilje terapevtske obravnave natančno opredeliti in
narediti plan obravnave na podlagi zbranih podatkov o otrokovem psihofizičnem stanju.
Cilji terapevtske obravnave so:


normalizacija mišičnega tonusa,



senzomotorna integracija,



izboljšanje vizualno motorične koordinacije,



izboljšanje taktilnih sposobnosti,



izboljšanje perceptivnih in kognitivnih funkcij,



izboljšanje verbalne komunikacije.

4.4 GLASBA KOT TERAPIJA

Glasba je odprt medij za posameznikove razlage in lahko intenzivno prikliče ali obudi
resnične ali namišljene predstave. V kriznih razmerah pomaga miriti napetost, nam daje
pogum, pomaga izraziti občutke in se soočiti z vsakodnevnimi težavami.
(http://www.delo.si/clanek/74247, 30.7.2014)
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Dewhurst – Maddockova (1991) pravi, da glasba lahko obide logične in analitične filtre uma
ter vzpostavi neposreden stik z močnimi čustvi in strastmi, zasidranimi globoko v spominu in
duhu.
Pri glasbeni terapiji se zvok uporablja namerno. Namenjen je ljudem vseh starostnih skupin,
ki imajo duševne, telesne, čustvene ali duhovne težave. Je znanost uporabe glasbe kot
terapevtskega sredstva za izboljševanje kakovosti življenja in je edinstven proces, saj ponuja
alternativno obliko neverbalne komunikacije z glasbenim medijem, obenem pa združuje oba
vidika - verbalnega in neverbalnega. Temelji na tezi, da ima vsak človek, ne glede na starost
in izobrazbo, osnovno zmožnost glasbenega ustvarjanja in vrednotenja.
Glasbena terapija je neverjetno raznolika, saj lahko pomaga tako zdravim kot tudi bolehnim
ljudem. (http://www.delo.si/clanek/74247, 30.7.2014)

4.5 INTERAKCIJA MED LIKOVNO IN GLASBENO
TERAPIJO
Glasbena in likovna terapija se velikokrat povezujeta. Glasbo lahko uporabimo le kot zvočno
kuliso. Pri tem dosežemo povečanje občutka sproščenosti, poveča se samonadzor, pride do
lažjega izkazovanja čustev, poveča pa se tudi duhovna povezanost.
»Samo glasbo je moč uporabljati za zvočne podlage pri delavnicah: to je model Violete
Oacklander, ki je glasbo uporabljala kot kuliso pri slikanju in kiparjenju, občasno pa so
poskušali kakšno skladbo tudi upodobiti. Pri tem modelu je potrebno predvajati skladbo, ki je
mladostniku blizu, da jim prija, saj bo tako učinek pozitiven.« (Pepelnak, 1998, str. 26)
4.5.1 MEDPREDMETNO POVZOVANJE V ŠOLAH
V šolah se v zadnjih letih veliko govori o medpredmetnem povezovanju in interakciji
različnih predmetov.
Sicherl Kafol (2002) je mnenja, da medpredmetne povezave določajo skupni nameni različnih
predmetnih področij in da vključujejo procese učenčevega celostnega spoznavanja učne
stvarnosti. Prav tako zatrjuje, da medpredmetno povezovanje spodbuja prenos učnih
spretnosti in znanja na različna področja razvoja.
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Kot skupni imenovalec oz. rdečo nit, ki povezuje posamezne predmete, omenja transfer učnih
postopkov, podatkov, pojmov, zakonitosti, miselnih spretnosti, čustev, stališč in
komunikacije. Medpredmetno učenje spodbuja samostojno in aktivno pridobivanje učnih
izkušenj ter poteka v celostni dejavnosti učenca, vključujoč njegove spoznavne, čustvene in
telesne funkcije.
Medpredmetno povezovanje je eden od ključnih konceptov sodobnega likovnega
izobraževanja tudi pri likovni vzgoji. Učenci razvijajo kompleksno likovno mišljenje ob
povezovanju vsebin vseh predmetnih področij, saj ob tem razvijajo ključne kompetence
vseživljenjskega učenja.

Zaradi specifike predmeta likovna vzgoja obstajata dva načina povezovanja:
 Povezovanje likovnih pojmov s pojmi vsebin drugih predmetnih področij temelji na
besedni interpretaciji (ustni, pisni). V tem primeru znani pojem z drugega
predmetnega področja pripomore k doumevanju in globljemu razumevanju likovnega
pojma in obratno.
 Povezovanje likovnih pojmov s pojmi drugih predmetnih področij temelji na besedni
in likovni interpretaciji (izražanju). V tem primeru pojmi učnih vsebin drugih
predmetov spodbudijo intenzivnejše doživljanje likovnih pojmov in likovno
interpretacijo. Načrtovane naloge se realizirajo likovno, zasnovane pa so, glede na to,
kakšno je izhodišče za zasnovo likovnega problema.
(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni
_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf, 3.8.2014)
Medpredmetno povezovanje med glasbo in likovno umetnostjo je v šolah pogosta tema.
Največkrat je glasba uporabljena kot zvočna kulisa med ustvarjanjem, pogosto pa je glasba
del ustvarjanja in predstavlja likovni motiv. Učenci naslikajo sliko na izbrano glasbeno delo
ob poslušanju te skladbe in izberejo ustrezna izrazila. Pri tem si poglobijo znanje o povezavi
med glasbo in slikarstvom, glasbene elemente lahko primerjajo s slikarskimi, krepijo si
občutljivost za ustrezne povezave likovnosti in glasbe in spoznavajo teoretske osnove. Prav
tako s takšno povezavo spodbujamo pozornost na njihova občutja in mešanja le teh.
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5. EMPIRIČNI DEL
V empiričnem delu sem se odločila za izvedbo dveh različnih vaj, ki povezujeta glasbo in
slikarstvo. Pri obeh vajah je bilo šest sodelujočih. V vzorec sem želela vključiti ljudi, ki so si
različni. V vajo sem zato vključila sebe in dve prijateljici, ki se ukvarjamo z likovno
umetnostjo, dva znanca, ki imata izkušnje na področju glasbe ter eno osebo, ki nima posebnih
izkušenj niti s prvo niti z drugo smerjo umetnosti.

5.1 PRVA VAJA
V prvi vaji sem sodelujočim predvajala štiri različne skladbe. Njihova naloga je bila, da se
poskušajo vživeti v glasbo in naslikati tisto, kar ob njej vidijo in čutijo. Tako slike prikazujejo
njihov odziv na glasbo. Glasba naj bi postala del njihovega ustvarjanja in likovnih del ter ni
služila le kot zvočna kulisa. Glasbo sem predvajala večkrat, dokler poslušalci in hkrati
ustvarjalci niso končali svojih del. Na razpolago so imeli papirje različnih formatov, izbirali
pa so lahko med akrilnimi in akvarelnimi barvami.
Nastale slike sem po skupinah analizirala in primerjala med seboj. Kljub temu lahko opazimo
skupno karakteristiko vseh slik, ki so nastale po različnih glasbah, povsod gre namreč za
abstraktno izražanje. V nobenem od nastalih del se ne pojavi ilustrativen način dela ali
elementi, ki tvorijo jasno podobo. Gre torej za odmik od realnosti. Pomembna je predvsem
uporaba barve, kar nas spominja na ekspresionistično filozofijo 19. in 20. stoletja.

5.1.1 ARNOLD SCHÖENBERG, THREE PIANO PIECES, PIANO PIECE #1,
OPUS 11, 1909
Prva skladba, ki sem jo predvajala je klasična klavirska kompozicija Arnolda Schöenberga.
Gre za Opus 11, ki ga sestavljajo tri različna klavirska dela, originalno naslovljena z Drei
Klavierstücke. Predvajala sem prvo klavirsko delo poimenovano Mässige Viertel.
Izbrala sem ga zaradi svoje izvirnosti, gre namreč skoraj za neupoštevanje glasbenih
zakonitosti. Tonsko je obravnavana na poseben način in včasih ji je težko slediti.
Značilna je velika dinamičnost, menjavanje tempa in skrbno izbrane note, ki sestavljajo
včasih nelogično, a zanimivo kompozicijo.
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Kolaž 1: Slike nastale po: Schöenberg – Piano Piece #1
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Na vseh slikah lahko opazimo raznoliko uporabo likovnih prvin, ki jih lahko primerjamo z
različnimi toni, ki so bili uporabljeni v skladbi. Vidno je medsebojno vplivanje likovnih
elementov, tako kot so tudi toni v glasbeni kompoziciji odvisni med seboj. Ker ima skladba
veliko pavz in ritmičnih sekvenc, se to prevaja tudi v likovna dela, saj je prisotnih veliko točk,
ki ujamejo in zadržijo pogled, zato imajo posebno privlačno moč. To so oblike, katerih
gibanje je usmerjeno v njihovo notranjost, zato so to največkrat pravilne oblike (krog,
trikotnik, kvadrat…). Točke, ki si na papirju sledijo, tako lahko izražajo tudi ritmične
prehode. Za skladbo je značilna raznolika ritmičnost in prav tako se te razlike v ritmu kažejo
tudi na likovnih deli. Glede na nežnost ali grobost prehoda so tudi točke svetlejše, ostrejše ali
nežnejše. Z njihovim različnim gostenjem so v delih dosežena tudi različna področja svetlosti
in temnosti. Svetlo-temni kontrast in različne svetlosti barv lahko primerjamo z različno
glasnostjo igranja v Schöenbergovi umetnini.
Pri barvah opažamo precejšnje mešanje toplih in hladnih odtenkov. Zanimivo je, da je
največkrat uporabljena barva prav zelena, ki je mešanica modre in rumene barve. Prva je
hladna, druga pa topla. Zelena je barva harmonije in ravnotežja. Na nas deluje pomirjevalno.
Kar na treh slikah lahko zasledimo komplementarni kontrast, ki nastane s součinkovanjem
dveh komplementarnih barv – v tem primeru rdeče in zelene. Kadar komplementarni barvi
stojita druga ob drugi, krepita svoj koloristični učinek in sta v harmoniji.
Glasba deluje zelo igrivo in temu primerno so kompozicije urejene asimetrično. Tako izražajo
večjo dinamiko in občutek nemirnosti.

5.1.2 METALLICA, THE UNFORGIVEN, METALLICA, 1991
Gre za balado iz petega albuma ameriškega heavy metal benda Mettalica, izbrala pa sem ga
zaradi menjavanja težkih, energičnih verzov in mirnega, melodičnega refrena. Tisto kar prav
tako zaznamuje značaj skladbe, je menjavanje električne in akustične kitare in je pravzaprav
krivo spreminjanju udarnosti skozi celotno pesem. Glasbo spremlja tudi besedilo.
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Kolaž 2: Slike nastale po: Mettalica –The unforgiven
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V likovnih delih je prisotna aktivna linija, ki sledi predvajani melodiji. Nastane iz svojega
lastnega gibanja in vodi naše oči skozi prostor. Ponuja nam različne zaprte oblike in gradi
različno velike ploskve. Te potekajo v vse smeri, zato v dela vnašajo dinamiko, hkrati pa
nudijo trdnost kompoziciji. Mehke linije se prilagajajo nežnejšim delom skladbe in tvorijo
različne organske oblike.
Ponovno so pomemben element nastalih slik točke, ki v tem primeru na poseben način gradijo
celotno površino formata. Prehajajo ena v drugo in nas vodijo po celotni površini. Menim, da
to izhaja predvsem iz prehodov, ki so značilni za glasbo in so pomemben element te skladbe.
Prav tako je pomembno ravnotežje, ki se vzpostavlja med različnimi intenzitetami glasnosti,
udarnosti in obratno umirjenosti – med različnimi glasbili, ki si hkrati nasprotujejo, a kljub
temu kontinuirano prehajajo eden v drugega. Tako tudi različni kompozicijski deli
vzpostavljajo v slikah ritmično stabilnost in uravnoteženost.
Kot pričakovano so sodelujoči večinoma uporabljali temne barve. Prevladujeta črna in temno
modra. Ker črna pomeni odsotnost svetlobe, jo največkrat asociiramo z negativnimi pojavi in
občutji. Nosi tudi nek skrivnostni pridih nepoznanega. Medtem pa je modra barva
pomirjujoča in tiha. Pri treh slikah gre predvsem za mešanje bele in črne barve, ki nam tako
nudita različno svetle sive odtenke, pri katerih je značilno upadanje in naraščanje svetlostne
moči. Razen čiste črne in bele so vsi ostali odtenki sivi.

5.1.3 CARL ORFF, CARMINA BURANA, O FORTUNA, 1935-36
Carmina Burana je zbirka 254 srednjeveških posvetnih pesmi in dramskih besedil, ki so bila
največkrat pisana v latinščini. Nastala so v letih od 1220 do 1250. Njihovi avtorji so
anonimni, gre pa predvsem za ljubezenska in moralno-satirična besedila. Posamezne odlomke
iz te pesniške zbirke je uglasbil Carl Orff. Gre za scensko kantato, ki je namenjena
simfoničnemu orkestru, zboru in vokalnim solistom. Najbolj znan je prvi stavek, ki nosi
naslov O Fortuna. Glasba je oblikovana zelo neposredno in polifonija je odsotna, zato
harmonično ni zahtevna. Primarni in najpomembnejši element, ki ga v glasbi uporablja Carl
Orff je ritem, saj se ta stalno spreminja.
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Kolaž 3: Slike nastale po: Carl Orff, Carmina Burana, O fortuna.
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Opazimo lahko dve vrsti akcijskega slikarstva, pri katerih je gesta prikaz slikarskega
postopka. Pri tem so značilni tudi posebni barvni nanosi, ki so odraz spontanosti, hitrih potez
in impulzivnih gest. Ta način dela je v tem primeru verjetno prakticiran zaradi močne
izraznosti glasbe, ki jo zaznamujejo glasovi mešanega zbora in stopnjujoči ritem. Tako je
vidna v delih tudi posebna tekstura, ki je pri tej skupini slik enako prostorska, kot tudi
ploskovita. Pri prostorski varianti lahko teksturo tudi otipamo, saj prodira v prostor in pridobi
na tretji dimenziji.
Če opazujemo usmeritev likovnih elementov, ki zmorejo prikazovati smer vidimo, da na treh
slikah prevladuje navpična lega. Navpičnice izražajo dinamiko, hkrati pa tudi strogost in
ponos, ki se prav tako kaže v skladbi.
Zaznamo lahko tudi veliko gostoto različnih elementov na določeni površini. Ta gostota
določa kako močna je energija nekega prostora. Večja kot je gostota višja je energija. Tako
kot je glasba prežeta z različnimi kontrasti, lahko povsem enako razmerje opazimo tudi na
slikah, kjer so vidni različni kontrasti med barvami. Najbolj prisoten je kontrast barve v
odnosu do druge barve. Delovanje tega kontrasta je vedno pestro in koloristično.
V posameznih slikah je vidno tudi določeno zaporedje elementov, ki so organizirani, tako kot
je organizirana tudi skladba. Po drugi strani pa nekaj drugih slik deluje kaotično in so vse prej
kot organizirane. Linije, ki se pojavljajo so hitre, močne, aktivne, prav takšne kot je tudi
karakter predvajane skladbe.

5.1.4 COLDPLAY, MIDNIGHT, GHOST STORIES, 2014
Gre za elektronski eksperiment znane angleške skupine. Pri njej so me pritegnili vokali in
najrazličnejši zvoki, ki z naraščanjem in stopnjevanjem pridobijo na dinamičnosti in
harmoniji. Glasba prav zaradi tega dejstva sprva zveni minimalistično, vendar je tudi bogata z
različnimi instrumenti in elektronskimi dodatki. Skladba v sebi nosi nek občutek
skrivnostnosti in mističnosti. Ob poslušanju nam nudi pomirjujoč in lahkoten občutek. Prav
tako je glasbi dodano besedilo, ki tako kot tudi glasba sama izpostavlja kontrast med svetlobo
in temo.

36

Kolaž 4: Slike nastale po: Coldplay, Midnight.
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Tokrat je v delih bolj značilna pasivna linija, ki nastane ob postavljanju različnih barvnih
ploskev ene ob drugo. Glavno izrazno sredstvo je barva.
Prevladujejo tople barve, ki nas aktivirajo in so tako za nas psihološko bolj pomembne kot
hladne. Občutimo jih kot svetlejše in dajejo nam občutek bližine. Rumena barva deluje
živahno in seva, rdeča pa nam pomaga kompozicijo stabilizirati. Tople barve izražajo tudi
neko igrivost in skrivnostnost, ki veje iz skladbe. Kljub temu nam po drugi strani hladne barve
posredujejo mističnost in mirnost, ki nas spremljata ob poslušanju. Pri treh slikah je opazna
velika uporaba primarnih bar, hkrati pa je prav zaradi tega prisotnih tudi veliko sekundarnih
barv, ki nastanejo z mešanjem dveh primarnih. Značilna je ploskovita uporaba barv. Barva
tako ohrani svojo čistost in ostane zveneča.
Elektronsko predelan glas pevca v skladbi deluje kot večglasje in popolna glasovna ubranost.
Prav tako se to odraža tudi v likovnih delih, ki so zmes različnih barv in intenzitet, ki se med
seboj ujemajo in se počasi, harmonično pretakajo ena v drugo. V ozadju glasu je čutiti tudi
poseben odmev, ki se v slikah odraža kot transparentnost in nejasnost barv.
Celotna skladba deluje mehko, zato so tudi likovne oblike mehke in organske.

5.2 DRUGA VAJA
V drugi vaji sem sodelujočim predvajala tri kratke zvoke. Njihova naloga je bila upodobitev
tega zvoka, tako kot ga doživljajo in občutijo. Za realizacijo so imeli na voljo le nekaj sekund.
Pri tem so lahko uporabljali različna izrazna sredstva, ker sem želela, da imajo več možnosti
pri uporabi različnih tehnik in da bodo njihova doživljanja tona še bolje upodobljena. Tako so
lahko uporabljali akvarelne barve, akrilne barve, barvne svinčnike ali pa tudi barvne
flomastre.
Predvajala sem jim zvoke treh instrumentov. Prvi je zvok činele, ki spada med tolkala, nato
trobenta, ki je pihalo in zadnji zvok harfe, ki spada med brenkala.
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5.2.1 ZVOK ČINELE
Činele so medeninasti kovani krožniki orientalskega izvora. Po njih se udarja s tolkali drugih
glasbil, lahko pa se tudi udarja z enim delom po drugem. Dajejo zelo svetal in prodoren ton,
brez določene tonske višine. (http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cinele, 24.8.2014)
Gre za zelo izrazit in oster zvok. Činele so tako zelo odziven instrument. Prav zato so tudi
upodobitve tega zvoka zelo izrazne. Lahko vidimo kar tri primere, pri katerih gre za središčno
kompozicijo, kar pomeni, da sodelujoči ta zvok vidijo kot nekaj, kar se po prostoru širi
koncentrično. Izhaja iz nekega središča in se po prostoru širi v vse smeri. Dva primera kažeta
na to, da se zvok prične z nižjo intenziteto, doseže vrh na sredini dogajanja in potem spet
pada. Pri tem ima prvi diagonalno kompozicijo in izraža gibanje, nemir, dinamičnost, drugi –
diametralni, pa leži horizontalno in kaže na stabilnost, strogost. Barve, ki so bile uporabljene
za predstavitev teh zvočenj, so večinoma hladne, veliko je črnine. Zvok činele je tako
najverjetneje dojet kot nekaj negativnega, nekaj kar vliva strah in negotovost.
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Kolaž 5: Upodobljen zvok činele.
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5.2.2 ZVOK TROBENTE

Trobenta je kovinsko glasbilo, po tonskem obsegu je najvišje v skupini trobil. Sestavljena je
iz cilindrične cevi, ki je vodena vzporedno v dveh zavojih in se zaključuje z lijakastim
odmevnikom. Trobenta je imela dolgo le omejen obseg tonov, ki jih je bilo moč zaigrati. Šele
med leti 1818 in 1830 jo je izum ventilov spremenil v kromatični instrument in s tem povečal
njeno zmožnost uporabe. Način izvajanja na trobento je postajal vedno bolj virtuozen in je
konkuriral pihalnim in godalnim instrumentom v orkestru. Z jazzovskimi zasedbami se je
uporaba trobente razširila na vse zvrsti popularne in zabavne glasbe.
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Trobenta, 24.8.2014)
Trobenta oddaja bleščeč, prodoren zvok. Prav zato je prva stvar, ki jo opazimo na slikah
sproduciranih ob trobentnem zvočenju zagotovo velika uporaba rdeče barve. Gre za vpadljivo
barvo, ki jo je nemogoče zgrešiti. Je zelo privlačna, aktivna, dinamična in zato se sklada z
rezkim zvokom trobente. Naslednja barva, ki je pravzaprav edina, ki se še pojavlja je črna. To
je barva negacije življenja in svetlobe in jo mnogi povezujejo z žalovanjem, prav tako kot z
žalovanjem povezujemo tudi zvok trobente. Enako lahko vidimo tudi kombinacijo rdeče in
črne barve. Ta kombinacija velja za dramatično, močno. Največkrat je trobenta upodobljena z
aktivnim linijami, ki nastopajo kot krivulje. Krivulje so voljne, vzbujajo občutek napetosti in
kontinuiranosti.
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Kolaž 6: Upodobljen zvok trobente.
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5.2.3 ZVOK HARFE
Harfa je glasbilo s strunami in jo uvrščamo v družino brenkal. Spada med najstarejše
instrumente, dokaze za njen obstoj najdemo že 4000 let pr.n.št. v Mezopotamiji in Egiptu.
Skozi zgodovino se je oblika glasbil zelo spreminjala. Danes poznamo veliko različnih vrst
harf (ljudske, koncertne, zgodovinske, diatonične, kromatične, električne…) in vsaka ima
svojo funkcijo ter specifične značilnosti glede na zvrst glasbe, za katero se uporablja.
Navadno ima harfa 47 strun, ki so kombinacija sintetičnih, črevnatih in kovinskih strun, 7
pedalov, ki so namenjeni za vsak ton v lestvici. Pedalno harfo se igra sede, tako da jo
naslonimo na desno ramo in igramo z osmimi prsti, saj se mezinec ne uporablja.
(http://www.tanjavogrin.si/index.php?stran=oharfi, 24.8.2014)

Harfa velja za enega najbolj harmoničnih instrumentov. To se dobro odraža v upodobitvah. V
nasprotju z upodobitvami činel in trobente, je v teh vidna večja uporaba barv. Te nihajo v
razponu od toplih do hladnih barv. Gre za nekakšno harmonijo med njimi, saj nam nudijo
prijeten in ubran učinek. Največ je rdeče in modre barve, dveh primarnih barv. Zanimivo je,
da nikoli nista uporabljeni skupaj. Tako nekateri občutijo zvok harfe kot neko stanje miru in
harmonije, ki sta značilna za modro, drugi pa bolj energično in strastno, kakršno energijo
rdeča seva. Prav tako so tudi same oblike, ki so prisotne, bolj kompleksne kot pri trobenti in
činelah. Trije vidijo zvok kot neko zaporedje različnih elementov, zato so v uporabili
točkovne elemente različnih oblik. Ti hkrati zadržijo pogled na enem mestu, vendar pa se tudi
medsebojno povezujejo in tako nastaja nekakšno notranje gibanje. Pri ostalih treh slikah so
značilne predvsem aktivne linije, ki izražajo gibanje.
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Kolaž 5: Upodobljen zvok harfe.
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6. PEDAGOŠKI DEL

UČNA PRIPRAVA
OSNOVNI PODATKI
Šola: Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje
Razred: 7. razred
Datum: 2014
Predmet: Likovna umetnost
Število ur: 2
Likovno področje: slikanje
Likovna naloga: slikanje likovnega dela ob glasbi
Likovna tehnika: akvarel
Likovni motiv: glasba kot likovni motiv
Materiali in orodja: A4 listi, čopiči, lonček za vodo, akvarelne barve, časopisni papir
Učna sredstva in pripomočki:
Power point predstavitev, različne knjige z reprodukcijami umetniških del, predvajalnik
glasbe
Učne metode:
Razlaga, pogovor, demonstracija, metoda dela z zvočnim in slikovnim gradivom
Učne oblike:
- individualno delo
- frontalna oblika dela
Vrsta učne ure: kombinirana
Medpredmetno povezovanje: glasba
Novi pojmi:
-sinestezija
-barvne dimenzije – pestrost, nasičenost in svetlost
Viri in literatura:
-

-

Tacol, T. (2002). Likovno izražanje in likovno snovanje, Učbenik za likovno vzgojo in
likovno snovanje za 7. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana; Debora.
Pečjak, V. (2006), Psihološka podlaga vizualne umetnosti. Ljubljana; Debora.
Grohmann, W. (1985). Paul Klee. New York; H.N. Abrams.
Kandinsky, V. (1995). Kandinsky. New York; H.N. Abrams.
Učni načrt: Likovno snovanje, Dostopno na:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/
predmeti_izbirni/Likovno_snovanje_izbirni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BQeMxWjpr-Y&list=PLTeqgaQSW7OivnZBJ3w1Pu8b-_mphLIN&index=1, Pridobljeno: 10.8.2014
https://www.youtube.com/watch?v=xrjg3jzP2uI&index=3&list=PLTeqgaQSW7OivnZBJ3w1Pu8b-_mphLIN, Pridobljeno: 10.8.2014
https://www.youtube.com/watch?v=z9ypq6_5bsg&list=PLTeqgaQSW7OivnZBJ3w1Pu8b-_mphLIN&index=5, Pridobljeno: 10.8.2014
https://www.youtube.com/watch?v=2s97skzpj2k&list=PLTeqgaQSW7OivnZBJ3w1Pu8b-_mphLIN&index=2, Pridobljeno: 10.8.2014
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Cilji:
-

Učenci naslikajo slikarsko delo na izbrano glasbeno delo
Pojasnijo povezave med glasbenim in likovnim jezikom
Poiščejo likovna izrazila za glasbene sinonime
Pojasnijo pojem barvne dimenzije – pestrost, nasičenost in svetlost in jih uporabijo v
likovnih delih
Spoznajo teoretske osnove za ustvarjalno prevajanje glasbenega dela
v likovno delo
Spoznajo pojem sinestezija
Razvijajo slikarske in fine motorične spretnosti
Razvijajo domišljijo
Razvijajo delovno disciplino in vztrajnost
Kritično ovrednotijo lastne in tuje izdelke

POTEK UČNE URE

DEJAVNOST UČITELJA

DEJAVNOST UČENCEV

DIDAKTIČNA
PRIPRAVA
(oblike in
metode dela)

MATERIALI,
PRIPOMOČKI
(učila, učni
pripomočki)

Pogovor,
frontalna
razlaga

Predvajalnik
glasbe

UVODNA MOTIVACIJA
Učencem na začetku predvajam
odlomke štirih različnih skladb.
Povprašam jih po čem se skladbe
med seboj razlikujejo. Z učenci
ugotovimo, da se razlikujejo po
ritmu, glasnosti, hitrosti (tempu),
vsebujejo različne tone itd. Vsako
skladbo tako na hitro analiziramo in
tudi primerjamo z drugimi.

Učenci odgovarjajo, poslušajo,
povedo svoje ideje

Povprašam jih tudi kakšni so bili
njihovi občutki ob poslušanju in kaj
so si predstavljali ob posamezni
skladbi.
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PRIDOBIVANJE UČNE SNOVI
(posredovanje novih pojmov)
Preidemo na pojem sinestezija.
Razložim jim, da gre za nevrološko
mešanje čutov, soobčutje. Gre za
primere videnja zvokov, slišanje
barv in zaznavanje črk ter števil v
barvah
(pri nižjih zvokih lahko vidimo
močno rdečo, ali pa ob videnju
rdeče barve zaznamo sladek okus
itd.)
Pogledamo si rezultate raziskave na
57 študentih na oddelku za
psihologijo v Ljubljani, ki kažejo
kako ljudje dojemamo povezave
med barvami in okusi, barvami in
toni ter okusi in toni. (Priloga 1)

Učenci poslušajo, sprašujejo,
gledajo knjižna gradiva

Frontalna
razlaga,
diskusija

Power point,
priloga

Učenci poslušajo, opazujejo,
posredujejo svoje mnenje

Frontalna
razlaga

Power point,
priloga

Učenci poslušajo, pregledujejo
knjižno gradivo

Frontalna
razlaga,
pogovor

Power point,
knjižno,
slikovno
gradivo

Sinestezijo jim razložim in
pokažem na primeru psihologa
Simpsona, ki je pregledal 995 otrok
sinestetikov in ugotovil podobnosti
med njihovim dojemanjem.
Pojasnim, da so sinestetiki ljudje, ki
lahko doživljejo sinestezije.
Rumena in zelena barva sta bili
tipični za visoke tone, rdeča in
oranžna pa za nizke.
Pogledamo si primere znanih
sinestetikov. Učencem predstavim
slikarja Kandinskega in Kleeja.
Naokoli dam tudi knjižno gradivo,
kjer si lahko pogledajo njuna dela.
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Posebej izpostavim dve sliki in
predvajam tudi skladbi po katerih
sta sliki narejeni.
Z učenci se pogovorimo o tem kako
oni vidijo ti dve skladbi. Bi ju
upodobili drugače, kakšne barve in
oblike bi uporabili, zakaj bi ju
upodobili na takšen način?

Učenci sodelujejo, odgovarjajo

Diskusija

Učenci poslušajo, odgovarjajo

Razlaga,
pogovor

Povem jim, da je barva za nastanek
likovne kompoziciji ena
najpomembnejših spremenljivk,
zato si bomo pobližje pogledali
njene razsežnosti, ki jih imenujemo
barvne dimenzije.
Prva dimenzija je barvnost ali
pestrost. To je značilnost barv, ki
jih ločuje med seboj in jo
označujemo z besedami rdeča,
modra, zelena itd. Skupaj
naštejemo različne barve, ki jih
poznamo, s pomočjo barvnega
kroga.

Druga dimenzija je čistost ali
nasičenost. Barve, ki smo jih videli
v barvnem krogu so najbolj čiste in
nasičene. Če jih zmešamo z
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Slikovno
gradivo

drugimi barvami se njena
nasičenost spremeni. Več kot je
čiste barve v odtenku, bolj je barva
nasičena. Ko njeno nasičenost
zmanjšujemo se približujemo sivi.

Učenci poslušajo

Razlaga

Slikovno
gradivo

Učenci sprašujejo, odgovarjajo

Pogovor

Slikovno
gradivo

Učenci poslušajo

Razlaga

Zadnja dimenzija je svetlost. To je
značilnost, ki barvi določa njeno
svetlostno stopnjo. Tako na primer
ločimo temno modro in svetlo
modro. Barvi imata tako isti
odtenek, a drugačno svetlost.

Preverim če so razumeli nove
pojme in če imajo kakšna
vprašanja.

POSREDOVANJE LIKOVNE
NALOGE,
TEHNIKE IN MATERIALOV
Učencem povem, da bodo danes
slikali po glasbi. Pri tem je
pomembno, da se prepustijo
domišljiji in glasbi sami. Slikali
bodo ob štirih različnih glasbenih
predlogah na štiri liste A4 formata.
Za vsako skladbo bodo imeli na
voljo približno 15 minut. Med
ustvarjanjem bomo vsako glasbo
večkrat predvajali, zato da se bodo
lažje vživeli in se ji prepustili.
Pomembno je, da pri tem
upoštevajo barvne dimenzije –
uporabljajo različne barve,
spreminjajo barvne nasičenosti in
svetlosti.
Slikali bodo v tehniki akvarel.
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NAPOTKI ZA DELO
Učence opozorim, da bodo delali
individualno.
Rečem jim naj si pripravijo štiri
liste A4 formata, na mizo naj
pogrnejo časopisni papir za zaščito.
Vsak si vzame lonček z vodo,
čopiče in akvarelne barve.

Učenci poslušajo, pripravijo
delovno mesto

Razlaga

Pripomočki za
delo

Učenci ustvarjajo, individualno
delajo na svojem izdelku

Individualno
delo učencev

Predvajalnik
glasbe,
pripomočki za
delo

Preden začnejo z delom, preverim
ali so razumeli nalogo.
Z učenci skupaj oblikujemo tudi
kriterije, ki jih bomo upoštevali pri
vrednotenju:
- uporabljanje različnih barv
- spreminjanje svetlostnih
stopenj barv
- spreminjanje nasičenosti
barv
- izvirnost
PRAKTIČNO
DELO UČENCEV
Učenci začnejo z delom. Pred
predvajanjem glasbe učence
umirim. Spomnim jih na to, da
glasbo vsak dojema po svoje, zato
naj bodo pozorni na svoje delo,
primerjavo z drugimi pa bomo
naredili po koncu ustvarjanja.
Med delom se predvaja glasba.
Učencem pustim proste roke pri
delu, po potrebi jih spodbujam naj
se posvetijo lastnim občutkom in
izbirajo tista izrazna sredstva, ki
najbolj ustrezajo njihovemu videnju
slišanega.
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ZAKLJUČEK
LIKOVNO VREDNOTENJE (po
zastavljenih merilih)
Učenci razstavijo svoja dela po
mizah in vsi si jih ogledamo.
Skupaj z učenci ponovimo likovne
pojme, ki smo jih spoznali pred
začetkom dela. Nato ponovimo še
kriterije. Na podlagi teh kriterijev
se pogovorimo o izdelkih in jih
vrednotimo. Pogovarjamo se o tem
kakšne barve so izbrali posamezne
glasbene predloge, kakšne poteze
so uporabljali, v čem so si likovna
dela podobna in v čem se
razlikujejo Učence spodbudim k
temu, da pojasnijo ob kateri glasbi
so se izražali lažje, ob kateri težje
in čemu to prepisujejo.

Po koncu vrednotenja prosim
učence, da pospravijo svoje mize in
vse ostalo, kar ni na svojem mestu.
Ko je razred pospravljen se jim
zahvalim in se poslovim.

Učenci razstavijo dela, posredujejo
svoje mnenje, sodelujejo pri analizi

Diskusija

Učenci pospravijo razred

Pogovor

Dela učencev

Priloga 1: Pečjak, V. (2006), Psihološka podlaga vizualne umetnosti. Ljubljana; Debora, str.
83.
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7. ZAKLJUČEK
V svojem diplomskem delu sem skušala raziskati različne vidike povezanosti med slikarstvom
in glasbo. Ugotovila sem, da sta v nenehni interakciji in da so se številni ustvarjalci že od
nekdaj zanimali za njuno medsebojno vplivanje.
Povezavo med glasbo in slikarstvom sem sprva zaznala med svojim ustvarjanjem saj eno brez
drugega zame ni mogoče. Prav zato sem se odločila, da to temo obravnavam v svojem
diplomskem delu. Glasba mi vedno nudi največji navdih, zato sem želela raziskati kako to
doživljajo drugi. Tako sem prišla do ugotovitve, da je veliko ustvarjalcev sinestetov in čeprav
sama glasbe ne doživljam na nivoju sinestezije, so me fascinirala različna umetniška dela
tovrstnih avtorjev. Raziskovala sem tudi področje likovne terapije, saj je splošno znano kako
likovnost in glasba vsebujeta sprostitvene dejavnike in terapevtske učinke.
V empiričnem delu sem želela ugotoviti kako drugi dojemajo to povezanost glasbe in
slikarstva. Ob predstavljenih delih, pa tudi v zgodovini povezanosti teh dveh smeri, je opaziti,
da je glasba vsekakor vplivala na razvoj abstraktnega slikarstva. Slike, ki so nastale v
raziskavi, sem analizirala in tako opazila, da določena vrsta glasbe podobno vpliva na ljudi,
kar je najbolj vidno v podobnem izboru barv in barvnih odnosov. Diplomsko nalogo sem
zaključila z učno pripravo. Menim da je interakcije med različnimi predmeti v šolah premalo
in moja učna priprava spodbuja to interakcijo, saj s povezovanjem lahko dosežemo pri
učencih večjo motivacijo in s tem tudi boljše razvijanje sposobnosti ter možnosti za
vseživljenjsko učenje.
Kljub tej tesni povezanosti med glasbo in slikarstvom pa bi zaključila z mislijo, da nista
povsem odvisna eden od drugega in še vedno ohranjata sebi lastne značilnosti in fenomene.
Menim, da povezovanje spodbuja tako glasbo kot slikarstvo k rasti, vendar je prav da obe
področji ohranjata tudi svojo individualnost.
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