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POVZETEK 
 

Diplomsko delo obravnava modro barvo kot področje likovnega izražanja in uvajanja le-te v 

učne programe. V prvem sklopu sem raziskala likovno teoretični vidik modre barve, nato 

sledi pregled modre v umetnosti skozi posamezna zgodovinska obdobja. Nadaljujem z vlogo 

modre barve v tradiciji različnih kultur ter raziskujem njen simbolični pomen. Na koncu sledi 

še obravnava teme o fiziološkem učinku modre barve in njeni psihodiagnostični vrednosti ter 

razlaga modre barve na področju poučevanja.  

Pri razmišljanju o lastnem delu navajam postopek slikanja iz serije »Modra« od začetne ideje, 

postopka ustvarjanja, zgleda in vpliva tujega avtorja pa vse do razstave. Lastne izkušnje sem 

nato osmislila v teoretičnem in praktičnem delu na področju didaktike.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: modra, likovno-teoretični vidik, uporaba, simbolni pomen, 

psihodiagnostična vrednost, teorija modre barve v šoli 
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ABSTRACT 
 

The thesis discusses the blue colour as a field of artistic expression and introduction of it into 
the school curriculum. In the first part I have researched the theoretical aspect of blue in fine 
art and continued with the research of the use of blue in art throughout the historical time 
periods. Further on, the thesis outlines the role of blue in the tradition of various cultures and 
presents its symbolic meanings. Finally, the topic of physiological effect of blue colour and its 
psycho-diagnostic value is presented, and the theoretical part concludes with an explanation 
of blue in the education field.  

In the author part, the thesis shows my process of making a series of paintings named »Blue« 
from its first ideas, the creation process, the role model and the impact of a foreign author to 
the moment when the series was shown at a group exhibition. I generated my own experience 
in theoretical and practical work within the didactic area.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: blue, theoretical aspect of blue in fine art, use, symbolic meaning, psycho-
diagnostic value, theory of blue colour in the school  
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1 UVOD 
 

Barve že od nekdaj veljajo za medij,  ki spremljajo človekov obstoj. Z njimi so bile v stiku že 

stare civilizacije in skozi stoletja so ljudje živeli z barvami ter jih spoznavali v vseh njihovih 

lepotah in lastnostih, ki jih le-te ponujajo. Vse do danes smo ljudje že tako zelo vešči z njimi, 

da jih lahko obravnavamo celo po posameznih sklopih oziroma temah. Modro barvo, tako kot 

ostale, lahko opredelimo glede na njeno simbolno vrednost, likovno-teoretično vrednost, 

fiziološko vrednost in psihološko vrednost.  

Sama sem se odločila za raziskavo modre barve kot izziv zato, ker imam občutek, da je že vse 

življenje del mene. Med študijem sem raziskovala vlogo in pomen modre barve tako z likovno 

teoretičnega vidika kot tudi osebno prakso. Pri tem se nisem mogla izogniti zgodovinskim 

obdobjem, ki so na svoj način določala njeno vlogo ter raziskala še njeno fizično ali fiziološko 

moč – duhovni pomen na sodobnega človeka. 

Modra velja za eno najbolj priljubljenih barv. Je barva morja in neba, barva veličastnosti in 

božanskosti. Imeti modro, kraljevsko kri je bil nekoč privilegij, modra je v večini primerov 

veljala za nekaj več. Hkrati pa velja modra tudi za zelo globoko, spiritualno barvo, ki se 

dotika celo ezoteričnega sveta. Zato ni čudno, da modra že od nekdaj v nas vzbuja 

radovednost in nas spodbuja k razmišljanju in raziskovanju njene eksistence.  

Vsekakor mi je ustvarjanje z modro barvo pri mojem lastnem projektu, pri predmetu slikanja, 

odprlo nove poglede na barvo, kar je prav tako vplivalo na raziskovalno delo v diplomi. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Modra barva iz likovno teoretskega stališča 
Ko se vprašamo, kaj barva sploh je, ne moremo mimo dejstva, da je bela sončna svetloba 

zmes vseh spektralnih barv in da predmete vidimo pestro obarvane samo zato, ker ti nekatere 

spektralne barve vpijejo, druge pa odbijajo. Torej je morje modro zato, ker pretežno odbija 

svetlobo tistega dela spektra, ki zbuja vtis modre barve, druge svetlobe pa vpija. (Butina, 

2000) 

Za pestre in kromatične imenujemo barve, ki so pisane in vključene v mavrico. Ker je med 

njimi tudi modra, si lahko tudi sama prisvoji to identifikacijo, hkrati pa igra modra pomembno 

vlogo v barvnem spektru. (Butina, 2000) 

 

Slika 2.1: Razklon bele sončne svetlobe skozi stekleno prizmo v barvni spekter 

 

 

 

Vloga modre pri mešanju barv 

Ko je govora o aditivnem (seštevalnem) mešanju barv (barvni vtis nastane kot vsota različnih 

svetlobnih dražljajev), so tu prisotne osnovne barve, iz katerih lahko zmešamo vse ostale 

barve. Te barve so vijoličnomodra, zelena in oranžnordeča. V primeru, da mešamo vse tri 

osnovne barvne svetlobe, nastane bela svetloba. (Butina, 2000) 
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Slika 2.2: Barve pri aditivnem mešanju 

 

 

Modra je prisotna tudi pri subtraktivnemu (odštevalnemu) načinu mešanja barv (prekrivanje 

barvnih filtrov in snovno mešanje barv; absorbcija določene barvne svetlobe). Pri 

subtraktivnem mešanju so primarne (prvostopenjske) barve cyano modra, magenta rdeča in 

rumena. V primeru, da te tri barve mešamo na subtraktivni način, nastane s prekrivanjem 

barvnih filtrov črna barva. (Butina, 2000) 

 

Slika 2.3: Barve pri subtraktivnem mešanju 
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Če z barvnim filtrom beli svetlobi odtegnemo zelene in rdeče valove, nastane modra svetloba. 

(Butina, 2000) 

Slika 2.4: Shema selektivne absorbcije z optičnim filtrom 

 

 

2.1.1 Modra v barvnem krogu 

Ko je govora o barvnem krogu, govorimo o razporeditvi barv in protibarv na ploskvi, kjer so 

barve prikazane v svoji največji moči oz. nasičenosti in se po barvnosti stopnjujejo v krogu. 

Slikar Johannes Itten je za praktično uporabo v slikarstvu uredil barve v barvnem krogu, ki 

ima izhodišče v subtraktivnem mešanju barv. Modra je poleg ostalih dveh (rumena in rdeča) 

osnovna barva v Ittnovem krogu, hkrati pa vse tri psihološko doživljamo kot osnovne barve, 

ki niso zmešane z nobeno drugo barvo. 

Modra ima v barvnem krogu dve sosednji barvi (zeleno in vijolično) ter eno nasprotno 

(oranžno) barvo. (Butina, 2000) 

 

Slika 2.5: Snovni ali pigmentni barvni krog po J. Ittnu 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta    Ajda Skrbinšek; diplomsko delo 
 

- 5 - 
 

2.1.2 Modra v RGB in CMY barvnem sistemu 

Barve na računalniškem zaslonu se mešajo na aditivni način s svetlobnimi barvami. Barve so 

določene v odstotkih barvnih svetlob treh osnovnih barv, kjer zopet igra svojo vlogo modra 

barva (barvni sistem RGB – red, green, blue).  

Tiskanje poteka s tiskarskimi osnovnimi barvami, ki so hkrati tudi osnovne barve za 

subtraktivno mešanje: ciano modra, magenta rdeča in rumena (barvni sistem CMY – ciano, 

magenta, yellow). (Butina, 2000) 

Cyan se v barvnem modelu  nahaja med modro in zeleno, kar je komplementarna barva rdeče.  

V RGB barvnem modelu, ki se uporablja za ustvarjanje vseh barv na računalniku ali 

televizijskemu zaslonu, je cyan sestavljen z mešanjem enakih količin zelene in modre 

svetlobe.  Cyan svetloba ima valovno dolžino med 490 in 520 nanometrov. (Delamare, 2000) 

 

Slika 2.6: Cyan modra 

 

 

 

 

2.1.3 Odnos med obliko in barvo – modri krog 

Slikar Johannes Itten je bil mnenja, da ima vsaka oblika svojo izrazno vrednost. Kakor 

obstajajo tri primarne barve (modra, rumena in rdeča), obstajajo tudi tri osnovne oblike: 

kvadrat, trikotnik in krog, katerim je pripisal določene barve. Rdeči je pripisal kvadrat, rumeni 

trikotnik, modri barvi pa krog, ki je znamenje za večno gibajočega se duha, zato naj bi mu 

najbolje ustrezala modrina. (Butina, 2000) 

 

Slika 2.7: Modri krog 
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2.2 Pregled modre barve v umetnosti skozi zgodovinska obdobja 

2.2.1 Antični svet 

2.2.1.1 Modra v mezopotamski umetnosti 
Na področju slikarstva se modra barva pojavi v povezavi z arhitekturo že v mezopotamski 

kulturi kot na primer  simbol mestnih vrat – Ištarjeva vrata iz Babilona, ki so danes shranjena 

v Berlinskem muzeju. Gre za simbol plemenitosti in predanosti boginji Ištar, ki je ščitila svoje 

mesto.  

Slika 2.8: Rekonstrukcija Ištarjevih vrat v muzeju Pergamon, Berlin 

 
 

 

Leta 575 pred našim štetjem je dal  kralj Babilona Nebukadnezar zgraditi Ištarjeva vrata. Bila 

so osma vrata v mesto Babilon (v današnjem Iraku), hkrati pa so imele funkcijo glavnega 

vhoda v mestu. Veličastnost vrat je bila tako velika, da so le ta veljala za eno izmed sedmih 

čudes antičnega sveta. Vendar pa je kasneje njihovo mesto zamenjal svetilnik iz Aleksandrije. 

Kljub temu nekateri avtorji še dandanes gledajo na Ištarjeva vrata kot na čudo sveta.  

Vrata so dobila ime po boginji Ištar, saj so bila njej tudi posvečena. Vrata so morala dajati vtis 

božanskosti, to pa so dosegli tako, da so uporabili moder pigment za obarvanje glaziranih 

opek, ki je bil zelo redek v naravi. Na teh modrih, steklenih opekah, so bili na izmeničnih 

vrsticah upodobljeni biki in zmaji. 

Narediti modre glazirane opeke je bilo izziv, a so bile trpežne in na obiskovalce so naredile 

velik vtis. Narediti vtis pa je bil tudi eden izmed glavnih namenov. »Ravno te modre opeke so 

ustvarjale sijajne in barvite slike, hkrati pa so bile trpežne na vse vremenske razmere,« je 

zapisal Stephen Bertman, zaslužni profesor na univerzi Windsor, v svoji knjigi »Priročnik 

življenja v antični Mezopotaniji«.  (http://www.ancient.eu/Ishtar_Gate/, 5. 9. 2014) 
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2.2.1.2 Modra v egipčanski umetnosti 
Stari Egipčani so si nastanek sveta in ljudi razlagali z različnimi miti. V enem izmed njih ima 

osrednjo vlogo tudi boginja neba Nut, katero vedno spremlja modrina – modra barva. 

Legenda gre takole: 

»V začetku so bile na svetu le kaotične vode Nun. Globoko v teh vodah je bilo jajce, v 

katerem je bila iskra življenja. To jajce se je razpočilo in sredi voda je nastala gora, na kateri 

je sedel bog sonca Aton. Iz svojih telesnih tekočin je ustvaril otroka dvojčka, dečka in deklico 

– Šu in Tefnut. Srečno so živeli na gori, dokler otroka nista padla v vodo. Aton je iz svoje 

glave iztaknil oko in ga poslal iskati otroka. Oko je otroka našlo in ju vrnilo očetu. Ta se je od 

veselja razjokal in iz solz so nastali ljudje. Ob vrnitvi pa je Oko ugotovilo, da je njegovo 

mesto v glavi Atona že nadomeščeno z novim očesom. Da bi Aton oko pomiril, ga je 

spremenil v kačo in jo pritrdil na svoje obrvi. To je ˝uraeus˝, ki ga vsi egipčanski faraoni od 

prve dinastije dalje nosijo na kroni. Šu in Tefnut sta imela hčerko in sina – Nut in Geba. Nut 

je poročila svojega brata in rodile so se zvezde. Vendar je Nut svoje otroke pojedla. Geb je bil 

zaradi tega zelo jezen in da bi Nut pobegnila pred njim, se je povzpela visoko v nebo, tako da 

so bile njene roke na enem, noge pa na drugem obzorju. Postala je boginja neba. Geb je ostal 

na tleh in postal bog zemlje, med njima pa je bil Šu – bog zraka, ki je miril svoja otroka, da se 

nista še naprej prepirala. Vsa trojica je lovila ravnotežje v nepredvidljivih vodah Nun.«  

(http://en.wikipedia.org/wiki/Nut_(goddess), 25. 6. 2014) 

Slika 2.9: Boginja Nut uprizorjena v modrini zvezdnatega neba 

 

Ko so Egipčani upodobili ta mit skozi poslikavo in ga tako tudi ovekovečili, so se posledično 

srečali z modro barvo, saj je bila Nut boginja neba, katerega je bilo treba upodobiti z njegovo 

primarno barvo, da je poslikava dosegla svoj namen in prepoznavnost. Prav zaradi tega 

rečemo, da se je z mitom o rojstvu zemlje rodila tudi modra barva. (Delamare, 2000) 
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Modra barva je bila barva neba in je s tem predstavljala vesolje. Številni templji, sarkofagi in 

oboki so imeli globoko modro streho posuto z rumenimi zvezdami. 

Z modro so upodabljali tudi barvo vode in s tem njihovo sveto reko Nil. Rezultat tega je bila 

povezava modre barve s plodnostjo, ponovnim rojstvom ter močjo stvarjenja. Povodni konj iz 

modre keramike je bil priljubljen simbol reke Nil in stvarnik, bog Amon, pa je bil pogosto 

upodobljen z modrim obrazom. Po mitu naj bi bili lasje bogov iz modrega pigmenta 

imenovanega Lapis lazuli. Posledično naj bi se vsi egipčanski faraoni dali upodobiti z 

modrimi obrazi in lasmi, saj so tako kazali božansko mogočnost. (Delamare, 2000) 

 

Slika 2.10: Modri povodni konj 

 
 

 

Slika 2.11: Kipec faraona z modrim obrazom 
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2.2.2 Bizantinska umetnost in islamski svet 

Modra je pogosto služila kot okras v cerkvah bizantinskega cesarstva. Kristus in Marija sta v 

bizantinski umetnosti po navadi nosila temno modro in vijolično. Modra je po navadi 

predstavljala ozadje nočnega neba v mozaikih, ki so krasili bizantinske cerkve. (Schung, 

1979) 

V islamskem svetu je bila modra sekundarnega pomena v primerjavi z zeleno, saj je zelena 

barva veljala za najljubšo barvo preroka Mohameda. Včasih so v mavrski Španiji in drugih 

predelih islamskega sveta modra oblačila nosili zgolj judje in kristjani, ob muslimanih, ki so 

se odevali v zelene barve. Tudi svoje palače in mavzoleje so krasili s čudovitimi 

dekorativnimi keramičnimi ploščicami modre barve.  (Du Ry, 1971) 

 

Slika 2.12: Modri bizantinski mozaik, Nočno nebo 

 

 

2.2.3 Modra barva v srednjem veku 

V umetnosti in življenju Evrope v zgodnjem srednjem veku je modra barva igrala manjšo 

vlogo. Medtem ko so le revni nosili modro obleko, obarvano s poceni in manj kakovostnimi 

pigmenti, je plemstvo nosilo rdečo in zeleno barvo. Modra torej ni igrala pomembnejše vloge 

v bogatih kostumih duhovščine, arhitekture ali dekoraciji cerkva. Po obnovi bazilike Saint 

Denis je med leti 1130 in 1140 v Parizu, prišlo do drastične spremembe. Njena poslikana 

okna so v barvi kobalta, ki je v kombinaciji s svetlobo rdečega stekla napolnilo cerkev z 

modrikasto vijolično svetlobo. (Souchal, 1968) 
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Slika 2.13: Bazilika Saint Denis 

 

 

Za povečanje prestiža modre barve v 12. stoletju je kriv dejavnik čaščenja Marije in 

sprememba v upodobitvi barve njene obleke. Običajno so se njena oblačila v prejšnjih 

stoletjih obarvala v sivo, črno, temno zeleno, temno modro ali vijolično. V 12. stoletju  pa so 

njen plašč začeli upodabljati z bogato modro barvo, po navadi narejeno iz novega pigmenta, 

uvoženega iz Azije, imenovanega ultramarin. Od takrat je modra povezana s svetostjo, 

krepostjo in ponižnostjo. (Souchal, 1968) 

Kralj Ludvik IX iz Francije (1214,1270) je postal prvi kralj Francije, ki je bil redno oblečen v 

modro barvo. To pa so začeli posnemati tudi ostali plemiči. Grb francoskih kraljev je postal 

azurno ali svetlo moder ščit, posut z zlatimi lilijami. Tu se rodi pomembnost modre barve in 

njena pripadnost kraljestvu. (Souchal, 1968) 

 

2.2.4 Modra v renesančni Evropi 

V slikarstvu se je zgodila revolucija v času renesanse; umetniki so začeli slikati svet tak, kot 

so ga dejansko videli, perspektivično z globino in senčenjem. Pojavila se je modra barva pri 

slikanju za globino prostora. Uporabo modre barve so morali umetniki prilagoditi novim 

pravilom. Modro so v srednjeveških slikah uporabljali z namenom, da bi pritegnili pozornost 
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gledalca k Devici Mariji. V renesančnih slikah pa so umetniki skušali ustvariti harmonijo med 

modro in rdečo, ki so jo svetlili z belo barvo in ji dodajali sence. Mojster te tehnike je bil 

Rafael (1483,1520), saj je dosegel skrbno uravnoteženje modre in rdeče, tako da nobena od 

omenjenih barv ni prevladovala na sliki. (Wundram, 2006) 

V času renesanse je bila modra najbolj prestižna barva, saj so s tem pigmentom slikali plašč 

Device Marije. V veliko primerih so slikarji ali stranke rešili finančni problem tako, da so se 

odločili za uporabo cenejše modre barve iz pigmentov, iz azurita ali indiga. Že res, da so bili 

ti pigmenti lažje dostopni, a so čez čas potemneli in povlekli na zeleno barvo. Lep primer 

najdemo v Rafaelovi sliki, kjer uprizori Devico Marijo s svetniki. Njen plašč, naslikan z 

azuritom, je degradiran v zeleno-črni barvi. (Wundram, 2006) 

 

Slika 2.14: Madona in otrok na tronu s svetniki, Rafael, 1504 

 

 

Uvedba oljnega slikarstva je spremenila način izgleda barv in kako so bile le-te uporabljene. 

Ultramarin pigment je bil veliko temnejši pri uporabi oljnih barv v primerjavi s tempera 

barvami, ki so jih uporabljali pri slikanju fresk. K uravnoteženju barv je Rafael dodal belo za 

posvetlitev ultramarin modre. Prav zato je lahko mračno temno modri plašč Device Marije pri 

kasnejšem upodabljanju postal briljantno moder. Tizian (1488,1576) pa je ustvaril svojo 

bogato modro z velikim nanašanjem tankih glazur barve v različnih modrih in vijoličnih 
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odtenkih, kar je omogočilo pronicanje svetlobe ter je na koncu dajalo vtis obarvanega stekla. 

(Wundram, 2006) 

Giotto (1266,1337) je bil eden prvih italijanskih renesančnih slikarjev, ki je na svojih freskah 

uporabil ultramarin modro  in z njo upodobil modrino ter zračnost neba. (Wundram, 2006) 

 

Slika 2.15: Giotto di Bondone, Križanje, 1302–1305, Cappella Scrovegni, Padova 

 

 

2.2.5 Impresionistični slikarji in njihova uporaba modre barve 

V 19. in 20. stoletju je izumljanje novih sintetičnih pigmentov precej popestrilo in razširilo 

paleto slikarjev. Z novo kobaltno modro je eksperimentiral J. M. W. Turner (1775,1851). Ta 

barva je hkrati veljala za eno izmed 20-ih barv,  ki so jih impresionisti najbolj uporabljali, kar 

12 izmed njih je iz novih sintetičnih barvil. Kobalt modra, ultramarin in cerulean modra so 

bile prav tako med temi barvili. (Grimme, 2007) 

Na slikarstvo 19. stoletja je naredila velik vpliv uporaba teorije komplementarnih barv, ki jih 

je razvil leta 1828 Michael Eugene Chevreul (1786,1889), francoski kemik  in jo objavil leta 

1839. Teorija je v praksi pokazala, da je uporaba kombinacije komplementarnih barv, kot so 

modra in rumeno-oranžna ali ultramarin in rumena barva druga poleg druge povečale 

intenzivnost vsake barve do vrhunca svojih tonalitet. Slikar Claude Monet (1840,1926) se v 

svoji sliki Impression – sunrise poslužuje te teorije, komor je postavil zraven živo modre 

oranžno sonce. (Grimme, 2007) 
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Slika 2.16: Sončni vzhod 

 

 

Da so sence polne barv, so med prvimi ugotovili Monet in ostali impresionisti. Monet je v 

svoji sliki La Gare Saint – Lazare naslikal dim, paro in temne sence s sestavljeno mešanico 

pigmentov, med njimi so bili kobalt modra, sintetična ultramarin in Cerulean modra. 

Impresionistični slikarji so najraje slikali z modro barvo, saj z njo niso slikali le narave, 

temveč so z njeno uporabo ustvarjali različna čustva, razpoloženja in atmosfere. (Grimme, 

2007) 

 

Slika 2.17: Gare Saint Lazare, 1877 
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2.2.6 Dvajseto in enaindvajseto stoletje 

2.2.6.1 Picassovo in njegovo modro obdobje 
Za Picassovo modro obdobje vemo, da je trajalo med leti 1900 in 1904, v obdobju moderne. 

V tem času je slikal večinoma dvobarvne slike v odtenkih modre in modro-zelene, izjemoma 

pa je slike obarval še z drugimi nevsiljivimi barvami. Za ta mračna dela je dobil navdih v 

Španiji, čeprav jih je naslikal v Parizu. Danes posvečajo tem delom veliko pozornosti. Gre za 

raziskavo njegovega življenja. Leta 1904, v času bivanja v Parizu, je Picasso (1881,1973) 

preživljal težke čase brez svojega studia in brez večjih umetniških uspehov. Iz njegovega 

modrega obdobja v letu 1903 izhaja nekaj njegovih del, za katera se je zdelo, da izražajo 

njegove izkušnje z revščino ter nestabilnostjo, to pa prikazujejo prostitutke, berači, in 

kaznjenci. (Lieberman, 1952) 

Slika 2.18: Stari kitarist 

 

Negotovost poraja izhodišče tega modrega obdobja. Začelo naj bi se leta 1901 v Španiji ali pa 

v Parizu, v drugi polovici leta. Picassovo potovanje po Španiji in samomor njegovega 

prijatelja Carlosa Casagemasa naj bi vplivalo na Picassovo izbiro hladnih barv in upodobitev 

»zakotnih« likov, ki sem jih že prej omenila. (Lieberman, 1952) 

Na Picassovo modro obdobje je imel velik vpliv tudi obisk ženskega zapora imenovan St. 

Lazare v Parizu, kjer so imele nune vlogo stražnic. Od tu izhaja Picassova dovzetnost za to, da 

je mešal vsakdanjo realnost s krščansko ikonografijo. Kako je umetnik doživljal obisk zapora, 

nakazujejo drže in kretnje upodobljenih modrih žensk. Marijo, Mati božjo ter mater Janeza 

Krstnika je prav tako simbolizirala modra barva. (Lieberman, 1952) 

Vse to pa ni edina tema za odgovor na njegovo modro razpoloženje. Odgovor na to tiči tudi v 

duhu časa umetniških ter intelektualnih avantgard v začetku dvajsetega stoletja. (Lieberman, 

1952) 
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2.2.6.2 Yves Klein (1928,1962) in njegov modri odtenek – visoki modernizem 
Modra barva ni prevzela le Picassa. Nan Rosenthal v svojem članku, imenovanem »Into the 

Blue Yves Klein« v reviji Artforum navaja, da je omenjeni slikar ustvaril in si tudi prilastil 

svoj lastni odtenek ultramarin modre, imenovane »International Klein Blue« ali IKB. Le-ta je 

barvo izumil s pomočjo kemične opustitve čistega in suhega pigmenta v kristalno čisti 

sintetični smoli in z združenjem topil (eter in derivati). Ta topila za razliko od tradicionalnih 

veziv niso dala produkta dolgočasnih posameznih delcev pigmenta, saj jim je pustil izvirno 

svetlost in intenzivnost. (Rosenthal, 1995) 

Slika 2.19: International Klein Blue 

 
Ta nov medij je dovolj okreten, da se lahko brusi, zgosti, poškropi, valja ali celo zgradi na 

površini. V kratkem času se da posušiti do krhkega videza, a trajna mat površina kot žamet 

ponuja pliš, svetlo vpojno površino, za katero se zdi, da se raztopi v temno, žarečo globino 

tekočine. (Rosenthal, 1995) 

V letih, ki so sledila do 1960, se je Yves Klein ukvarjal s prečiščevanjem modre barve, saj je 

bila njegova želja dobiti odtenek, ki bi zajemal njegovo celotno izkušnjo – odpravljanje 

obzorja ter združitev zemlje in neba, sprostitev izkušnje z neskončno praznino prostora, 

vendar pa je bilo pravo modro težko najti. A kadarkoli je Klein našel moder pigment, ki ga je 

zadovoljil, je proces mešanja, s katerim koli sredstvom, ki je omogočalo uporabo barve na 

platnu, vedno spremenil senco in uničil učinek. (Rosenthal, 1995) 

Yves Klein modri barvi pripisuje posebno vlogo, ker le ta zanj pooseblja najbolj abstraktne 

vidike materialne in vidne narave kot sta nebo in morje. (Rosenthal, 1995) 

Posledično je naredil edinstveno delo, ki variira med organskim in anorganskim; na primer 

reliefne skulpture, ki upodabljajo morske spužve. 

Slika 2.20: Neimenovana modra spužva, 1960 
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Med drugim je Yves Klein v svojih telesnih poslikavah, v njegovem lastnem IKB odtenku,  

želel posneti telesno fizično energijo. Ti odtisi teles na platno so ga spominjali na veščino 

judo. Yves Klein je pri oblikovanju svojih odtisov uporabljal človeško telo kot »živi čopič«. 

Nastala dela pa niso le njegov končni produkt, gre tudi za njegov edinstven podpis, saj so 

ustvarjena z njegovo lastno barvo. Hkrati pa nastale slike niso le podobe teles modelov, gre 

tudi za predstavljanje njihove začasne fizične prisotnosti. (Rosenthal, 1995) 

 

Slika 2.21: Athropometry w/Male& Female figures, 1960 

 

 

2.2.7 Uporaba modre svetlobe v novodobnih umetninah 

Modro neon svetlobo so najprej uporabljali pri oglaševanju oglasov, danes pa jo uporabljajo 

umetniki tudi pri svojih umetninah. Eden izmed teh umetnikov je še danes živeči Bill Culbert, 

ki je mednarodno znan po svojem delu v neon in drugih svetlobnih oblikah. Eno izmed 

njegovih najbolj znanih del je množica skulptur, ki sodijo v skupni sklop, imenovana 

SkyBlues. Gre za 7 drogov, visokih 11 metrov, postavljenih na relaciji petih metrov. Sam 

avtor je o delu zapisal: »V dnevni svetlobi se neon modra svetloba bori z modrino neba in 

krhkostjo steklenih modrih žic. Toda nočna svetloba bo omogočila umetniškemu delu, da bo 

zavibriralo na povsem drugačen način, z močnim vertikalnim pretokom električne modre 

svetlobe pri polni moči, ki zbudi zanimanje opazovalca. Ta modra svetloba pa se tudi 

spreminja skladno z vremenskimi razmerami, kot so dež, veter in oblaki.« (spletni vir 1) 

((http://www.sculpture.org.nz/engine/SID/10007/AID/1156.htm), 1. 8. 2014) 
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Slika 2.22: SkyBlues, Post Office Square, Jervous Quay, 2006 

 

 

2.3 Vloga modre barve v tradiciji različnih kultur in njeni simbolični 
pomeni  

2.3.1 Tradicionalno pridobivanje modre barve 

A. N. Kovačev (1997) navaja, da so v zgodovini barv poznali dva temeljna modra tona: 

rastlinski indigo ter poldragi kamen lapis lazuli (lazurni kamen, lazurec, višnjevec). Koren 

arabskega izraza »al-nil« (indigo) izvira iz sanskrta (nili = indigo, nila = temno modra barva), 

njegova izpeljanka anilin pa je postala podlaga za večino petrolejskih barvil. 

Indigo pomeni »indijski« (/lat./ color indicus), uvažali so ga iz Indije. V tej deželi uspeva 

rastlina indigofera tinctoria, v njenih listih je zgoščenega več barvila kot v drugih barvilnih 

rastlinah. Rastlina uspeva povsod, kjer je vroče. Mumije, oblečene v blago, ki so ga pobarvali 

z indigom že pred 5000 leti, so našli v egipčanskih piramidah. Zanimivo je to, da je to blago 

ohranilo barvo vse do danes. (Kovačev, 1997) 

V antiki in v srednjem veku so pridobivali indigu podobno barvilo iz oblajsti oz. siline (isatis 

tinctoria). Tudi Kelti so si barvali z njo obraze, saj so hoteli zastrašili Cezarjeve čete. Njeno 

pridelavo je močno razširil Karel Veliki, hkrati pa so se ob poljih, na katerih so jih gojili, 

razvijala mesta. Njihov razcvet je bil odvisen ravno od prodaje modrega barvila. To je tudi 

razlog, da je še v 18. stoletju obstajalo mnogo vasi, ki so se preživljale s pridelovanjem 

oblajsti. (Kovačev, 1997) 

Ko je Vasco da Gama odkril morsko pot do Indije, po letu 1489, je oblajst v Evropi izpodrinil 

indigo – cenejše in lepše barvilo. Za svoj obstoj so se pridelovalci siline morali boriti. Indigo 

so v Franciji in Nemčiji celo prepovedali, leta 1654 pa ga je nemški cesar razglasil za 

hudičevo barvo. Vendar je bil indigo kvalitetnejši ter cenejši od oblajsti in razlike na blagu 

skoraj ni bilo mogoče opaziti. Uporabnikom indiga v Nemčiji so grozili celo s smrtno kaznijo. 
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Njegovega prodora pa kljub temu niso mogli ustaviti. Na koncu so ga morali legalizirati in iz 

t. i. »hudičeve barve« je postal »kralj barvil«. Odlikuje se namreč v tem, da ob pranju in ob 

izpostavljanju svetlobi ne zbledi, kar je med naravnimi barvili značilno le še za purpur in 

žafran. (Kovačev, 1997) 

V sredini 19. stoletja so začeli modro barvo umetno proizvajati. Svetlo lila je bila prva 

sintetična anilinska barva,  kasneje pa so uspeli umetno proizvesti tudi indigo. Kemik Adolf 

Baeyer ga je sintetiziral leta 1969. Vendar je bila njegova cena v primerjavi s pravim 

(naravnim) indigom tako visoka, da so ga še kar nekaj časa uvažali iz Indije. (Kovačev, 1997) 

 

2.3.2 Sociokulturne determinante sodobnih simboličnih pomenov modre barve 

Barva, ki ima vlogo simboliziranja najvišjih vrednot, nikakor ne sme biti cenena. Purpur, 

dragocenost, katero so po propadu bizantinskega cesarstva začeli nadomeščati z mešanico 

karmina in indiga, so morali ustrezno nadomestiti z dragocenejšo barvo. (Kovačev, 1997) 

Azurno modra ali »ultra marin« je bila najdragocenejša slikarska barva, pridobivali so jo 

»onkraj morja«. V sorazmerju z njeno svetlostjo je rasla tudi njena cena. V začetku so jo 

pridobivali iz neprozornega poldragega kamna lazurca (lapis lazuli). Uvoz je potekal 

predvsem iz Perzije in Hindukuša, kjer so ga vdelovali v zlato in srebro. V Egiptu je imel 

veljavo svetega kamna, modra barva je namreč v egipčanski religiji božanska barva. Za 

barvanje glaziranega emajla so uporabljali predvsem topljeni lazurec, iz katerega so izdelovali 

oči in brade faraonovih mask. (Kovačev, 1997) 

Lapis lazuli se je po ceni enačil z zlatom, ultramarin pa je bil še dražji. Prvega so (kot vse 

dragocene predmete) uporabljali za zdravljenje različnih bolezni ter kot sredstvo proti 

nespečnosti in melanholiji. (Kovačev, 1997) 

Z modro barvo so v krščanski umetnosti najpogosteje slikali Marijine plašče. Navadno je bil 

Marijin plašč širok kot nebo, zato je lahko ščitil vernike pred različnimi boleznimi (predvsem 

kugo)  ter tegobami. (Kovačev, 1997) 
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Slika 2.23: Madona z zaščitnim plaščem iz cerkve na Ptujski Gori 

 

Modra barva je kakor mesec atribut ženskosti, zato je »Celeste« (nebesno modra) 

tradicionalno žensko ime. Vendar velja modra v sodobni simboliki za pretežno »moško« 

barvo. Prav zato simbolizira tudi nekaj t. i. »moških« kvalitet: možatost, pogum, 

samostojnost, sposobnost, športnost in koncentracijo. Velja tudi za simbol kreposti, modrosti 

in duha, asociiramo pa jo tudi s točnostjo, natančnostjo in znanostjo. (Kovačev, 1997) 

 

2.4 Psihološko – simbolični učinki modre barve 
Z daljavo in neskončnostjo takoj povežemo modro barvo. Skoraj vsi predmeti dobijo z 

oddaljevanjem nekoliko modrikast odtenek, saj jih postopoma prekrijejo zračne plasti. Prav 

zaradi tega se nam zdijo močne barve bližje kot blede barve. Tudi zračno perspektivo je 

mogoče ustvariti zgolj z barvami. Tako smo namreč poimenovali slikarsko iluzijo prostora, ki 

nastane s kombinacijo bližnjih in oddaljenih, toplih in hladnih ter bolj in manj zasičenih barv. 

»Neskončna daljava« je bila v slikarstvu srednjega veka zelo priljubljena podlaga. Tako so 

označevali svetlo modro barvo, katero so uporabljali kot podlago za najrazličnejše 

upodobitve. Njena tovrstna uporaba temelji na njenih psiholoških učinkih, to dokazuje 

dejstvo, da jo pogosto doživljamo kot oddaljeno in hladno. (Kovačev, 1997) 

Vodo in zrak doživljamo kot modri kvaliteti, čeprav v realnosti nista taka. Le zaradi svoje 

prosojnosti dosegata videz rahle modrikavosti. 
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 Slika 2.24: Modrina neba (nad Zelenci) 

 

Slika 2.25: Modrina vode (jezero v Zelencih) 

 
 

Prosojna modrina poleg oddaljenosti simbolizira še velikost, saj optično povečuje predmete. 

Obe omenjeni lastnosti povezujemo z bogovi, prav zato nas ne preseneča, da pripisujejo 

nebesno modri barvi v različnih kulturah tudi številne atribute božanskosti. Bogovi namreč po 

tradicionalnem prepričanju živijo na nebu. Ker naj bi jih obdajala nebesna modrina, le-te 

pogosto upodabljajo kot ljudi z modrikasto kožo, ki nakazuje njihovo božanskost. Indijski bog 

Krišna in egipčanski bog Amon sta za to tipična primera. Celo koža plemičev je na nekaterih 

starejših upodobitvah rahlo modrikaste barve, saj je včasih veljalo prepričanje, da imajo 

plemiči »modro kri«. Ker so se le ti izogibali soncu, je bila namreč njihova koža tako 

prosojna, da je bilo mogoče skoznjo videti modrino njihovih žil. (Kovačev, 1997) 

Modra je bila tudi apokaliptična vizija božjega mesta iz glasnega safirja. Modra nakazuje 

najvišji red in logos – božjo prabesedo, ki vsebuje vse, kar se je nekoč že zgodilo. Torej 

povezuje začetek s koncem, hkrati pa vključuje tudi vmesno dogajanje in se povezuje z logiko 

najvišjega duha. Tudi v islamski arhitekturi ima podoben pomen. (Kovačev, 1997) Kot barva 

bogov, je tudi barva vere in vernikov. Prav zato jo H. Frieling (1981) označuje kot barvo, ki 

jo ljubi »homo religious«.  

 

Slika 2.26: Isfahan. Madrasa Sultani, minerati in kupola molilne dvorane (pogled z vhoda) 
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V starem Egiptu je bila modra barva boga Amona in božje besede, Judje pa so jo pripisovali 

Jahveju, božjemu razodetju in zakonu. Prav tako so bila modra vrhnja oblačila duhovnikov. V 

povezavi z božanskostjo in neskončnostjo simbolizira modra barva resnico, večnost, globino 

in najvišjo modrost. Jezikovna povezanost z besedama logos in pneuma razkriva še vrsto 

njenih dodatnih pomenskih implikacij. V modri sta namreč zajeta duša in duh, sanje in razum, 

oziroma sploh vse to, kar beseda človek (AUM = homo) resnično pomeni. Hkrati predstavlja 

pozitivno plat fantazije in različne utopične ideje, ki jih je mogoče uresničiti samo v daljni 

prihodnosti. (Kovačev, 1997) 

Pogosto povezujemo oddaljenost s hrepenenjem, zato se modra v romantiki (npr. pri 

Heinrichu von Ofterdingenu in Novalisu) večkrat pojavlja kot njegov simbol. Večno 

hrepenenje po nečem, kar je praktično nedosegljivo, je sila podobno zvestobi dosegljivemu. V 

obeh primerih vztrajamo v istem stanju, ne da bi poskušali v obstoječo stvarnost vnesti 

kakršen koli nov element. Prav zato modro cvetje (predvsem spominčice in vijolice) 

simbolizira zvestobo ter se ponaša z enako vlogo kot dragi kamen safir. Prav tako simbolizira 

modra barva še zanesljivost in zaupanje.  

Modra je kot barva daljnih dimenzij simbol hladnosti, brezčutnosti, trdote in ponosa. Med 

vsemi barvami svetlobnega spektra je namreč najhladnejša. Modro obarvani prostori so videti 

široki in prazni, ljudje, ki jih osvetlimo z modro barvo, pa bledi in bolehni. (Kovačev, 1997) 

Odvisnost simbolike modre barve sloni tudi na številnih kulturnih dejavnikih. Posledično ima 

pridevnik »moder« v frazah različnih jezikov zelo različen pomen. V nemškem jeziku pomeni 

npr. fraza »blau sein« (biti moder) isto kot »biti pijan«. Obstoj tega izraza se je ohranil še iz 

časov, ko so pridobivali modro barvo iz oblajsti. Takrat so namreč posode s posušenim listjem 

oblajsti postavili na sonce ter vanje »odtočili« sveži človeški urin. Kajti njegova kemična 

sestava je bila zelo primerna za sproščanje modre barve. Tako je mešanica na soncu zavrela in 

nastal je alkohol. Kasneje so prišli do spoznanja, da je pridobivanje uspešnejše, če dodajo 

mešanici alkohol že takoj na začetku. Prav zato so proizvajalci modre barve popili veliko 

alkohola, kar je še povečalo njihove zmogljivosti za odtekanje vode. Tako so začeli v 

nemščini uporabljati besedno zvezo »blau sein« v njenem sedanjem pomenu. Posledica 

močnega nemškega vpliva na slovensko kulturo je bila, da se je tudi med Slovenci uveljavil 

izraz »plavi ponedeljek«. Ta izraz uporabimo tedaj, ko delavec ne pride na delo zaradi 

prevelike zaužite doze alkohola prejšnjega dne. Velikokrat pravimo tudi, da je naredil 

»plavega«. Toda ta izraz se ni razširil prek meja srednjeevropskega kulturnega prostora. 

Francozi namreč označujejo ljudi, ki pogosto pijejo, s pridevnikom »gris« (siv), 

alkoholiziranega človeka pa s pridevnikom »noir« (črn). 
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»Blue« pomeni v angleščini »žalosten« oziroma »otožen«. Z izrazom »modri karakter« Rusi 

označujejo krotke in pohlevne ljudi, v francoščini pa je »Parbleu« (»po modrem« – Presneto!, 

Seveda!) vzklik začudenja. Za označevanje plahih deklic uporabljajo Nemci izraz 

»himmelblaues Madchen« (nebesno modro dekle). Posledično tudi za naivne ljudi pogosto 

pravijo, da gredo »blauaugig« (modrooko) skozi življenje. 

»Blue-stocking« (modra nogavica) so v preteklosti rekli pripadnicam ženskega spola, ki so 

zavračale tradicionalno vlogo žensk. Izraz je nastal leta 1750 v Londonu, kjer so se v salonu 

pisateljice Lady Elizabeth Montagu zbirale intelektualke. Takrat je bilo v navadi, da so 

ugledne dame igrale karte in obrekovale svojo okolico, pripadnice te skupine pa so 

razpravljale o umetnosti in literaturi. Izraz »Blue-stocking« se je zanje uveljavil zato, ker so 

bile obute v modre volnene nogavice. (Kovačev, 1997) 

 

2.5 Fiziološki učinek modre barve in njena psihodiagnostična vrednost 

2.5.1 Fiziološki učinek modre barve 

Ko vidimo modro ali modro vijolično svetlobo, takoj prepoznamo njen prijeten, miren značaj. 

Modra svetloba deluje posebno ugodno na hipnotike z nizkim krvnim pritiskom, saj ga rahlo 

zvišuje. Prav tako modra svetloba omogoča dobro koncentracijo, vendar lahko ob daljši 

izpostavljenosti taki svetlobi subjekt hitro zapade v sanjavost, ki pa mu ne povzroča kakšnega 

neugodja ali vznemirjenosti. (Kovačev, 1997).  

Celo ekceme zdravijo s pomočjo modre svetlobe, pod njenim vplivom se poveča tudi 

izločanje insulina in adrenalina, medtem ko število levkocitov izredno upade. (Kovačev, 

1997). 

Na subjektivno fiziološko stanje učinek same modre barve ni popolnoma jasen. Mnenje 

nekaterih avtorjev (Hassey, Podolsky idr.) temelji na tem, da povečuje krvni pritisk in zožuje 

kapilare, spet drugi (Wohlfahrt) pa trdijo, da umirja delovanje srca in zmanjšuje ritem dihanja. 

(Kovačev, 1997). 

Po Luscherju (1988) predstavlja temno modra barva popoln mir. Njeno opazovanje vpliva 

pomirjajoče na centralni živčni sistem, hkrati pa upočasnjuje dihanje ter znižuje krvni pritisk.  

2.5.2 Psihodiagnostična vrednost modre barve 

Sama sem prav tako kot avtorica Kovačev prepričana, da je modra barva med vsemi najbolj 

priljubljena. Namreč simbolizira vrednote, ki jih ljudje oblikujejo in pravilno doumejo šele v 

zrelih letih. Po Frielingu (1981) nakazuje izbira modre barve včasih celo objektivizirajoče, 
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racionalizirajoče tendence. Velikokrat jo povezujemo s subjektovo sposobnostjo za notranjo 

predelavo dražljajev ter za razumsko uravnavanje lastnih čustev. Priljubljenost te barve 

poraste pri dečkih nekoliko prej kot pri deklicah in sovpada s porastom njihovih tehničnih 

interesov, medtem ko pri odraslih ljudeh naklonjenost modri barvi nakazuje njihovo 

sposobnost za problemsko mišljenje in racionalnost v odnosu do sveta. (Kovačev, 1997) 

Po W. B. Gibson in L. R. Gibson (1966) je modra barva izredno močna in meša občutljivost z 

gorečnostjo. Modro je na primer nebo, vendar njegova barva variira od blagega azurnega 

odtenka pa vse do skorajda črne barve polnočnega neba. Skladno s prehajanjem od enega do 

drugega odtenka modre barve se spreminjajo tudi njene pomenske implikacije ter njen 

razpoloženjski ton. Upade lahko do globin otožne črnske glasbe (»blues«) ali pa se dvigne do 

stvari, ki se zgodijo le ob izjemnih priložnostih (»once in a blue moon«). (Kovačev, 1997) 

Modra barva nakazuje predanost določenim idealom ter sposobnost za hitro sklepanje 

prijateljstev. Vendar takšna prijateljstva ostanejo največkrat zgolj in samo na formalni ravni, 

saj ne moremo mimo dejstva, da je modra barva hladna barva in vključuje nekakšno 

samozadostnost. Kljub temu so osebe s privlačnostjo do modre barve naklonjene sodelovanju 

z drugimi. (Kovačev, 1997) 

Strinjam se z A. N. Kovačev, ki omenja, da modro povezujemo predvsem z morjem in 

nebesnimi globinami. Navadno prihaja inspiracija prav od tam. Tako je namreč doživljanje 

našega fenomena. Ravno zato izbira modre barve sovpada z iskanjem nečesa višjega in 

globljega. Značilna je za razmišljajoče ljudi. (Kovačev, 1997) 

Nebesno modro ali azurno običajno izbirajo tisti, ki so se pripravljeni odpovedati posvetnim 

užitkom ter se posvetiti višjim ciljem. Posledično bi jih lahko ocenili kot nesebične osebnosti, 

saj je želja po duhovnih dosežkih pri njih zasenčila osredotočenost na samega sebe. (Kovačev, 

1997) 

Ledeno modra barva v pomenu implicira na sprejemljivost za duhovnost in estetske dražljaje 

ter na spoštovanje tradicije. Njena priljubljenost je precej visoka v puberteti in adolescenci. 

Pri ženskem spolu doseže svoj vrh pri 13-ih, 14-ih letih, pri moškem spolu pa pri 17-ih, 18-ih 

letih. (Kovačev, 1997) 

Pastelno modra je precej bolj sentimentalna v primerjavi z bolj zasičenimi odtenki modre. Le- 

ta izraža hrepenenje po oddaljenih krajih in stvareh ter domotožje. Pastelna barva je glede na 

temno modro videti sila nežna, zato je priljubljena predvsem med ženskami. Nakazuje 

subjektovo naravnanost na osebno nego ter njegovo pričakovanje, da bo dobil od svojega 

okolja izpolnitve, katere ne morejo dobiti od svojega življenjskega sopotnika. (Kovačev, 

1997) 
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Mornarsko modra je temna in močna barva, ki simbolizira zaupanje, zvestobo in stalnost 

interesov. Za osebe, ki kažejo izrazito naklonjenost temno modri barvi, je značilna svojevrstna 

samozadostnost, zanesljivost in moč. (Kovačev, 1997) 

Temno modra je globoka in polna barva. Le-ta omogoča doseganje najvišjih idealov, enotnost 

ter združitev z materjo zemljo. Prav tako simbolizira globine primerne za meditacijo. 

Ponazarja tradicijo, trajne vrednote in tendenco k ovekovečenju preteklosti. (Kovačev, 1997) 

Če izbere subjekt temno modro barvo, je Frieing ( 1981) mnenja, da gre tu za izraz njegove 

potrebe po emocionalnem miru, harmoniji, umirjenosti in zadovoljstvu. Kot potreba po 

počitku, sprostitvi in okrevanju se izraža na fiziološki ravni. V primeru, ko jo nekdo izbira 

predvsem zaradi nje same in ne kot kakršno koli kompenzacijo, pomeni njegova odločitev 

duhovno pomirjenost, spokojnost ter željo po etičnem in intelektualnem delovanju. (Kovačev, 

1997) 

Luscher (1988) je mnenja, da predstavlja temno modra barva možnost za zadovoljitev ene od 

temeljnih bioloških potreb, ki ji na fiziološki ravni ustreza pomirjenost, na psihološki pa 

zadovoljstvo. Temno modra tudi simbolizira socialne vezi ter občutek pripadnosti neki 

skupini. Človek se namreč v harmoničnem socialnem okolju počuti sproščenega in 

prepričanega vase. Modra prav tako simbolizira globino občutenja. Kot sproščena senzibilnost 

je tudi pogoj za sočutje, meditativno zavest in estetsko doživljanje. S simboličnega stališča le-

ta ustreza tihi vodi, mirnemu temperamentu, ženskosti in iluminacijam na starih rokopisih. 

Senzorna percepcija le-te je sladkost, njena emocionalna vsebina nežnost, njen organ pa koža. 

(Kovačev, 1997) 

Zavrnitev temno modre barve pogosto kaže na subjektovo nezadovoljeno potrebo po 

emocionalni izpolnitvi, njegovo neprilagojenost v socialnih odnosih, prekinitev socialnih vezi, 

anksioznost, psihološko vznemirjenost, nemirno in nestalno vedenje ter na upad moči in 

koncentracije. V primeru, ko traja subjektova napetost nekoliko dlje, lahko pripelje do motenj 

v živčnem sistemu, ki se nanašajo na srce in krvni obtok. (Kovačev, 1997) 

Indigo in ultramarin velja že za mejno barvo z rahlim vijoličastim odtenkom. Sicer pomensko 

implicira vse temeljne kvalitete modre barve, vendar namesto k požrtvovalnosti in vdanosti 

teži predvsem k naklonjenosti in pomoči drugim ljudem. Hkrati velja za barvo muhastih in 

čemernih ljudi. Na barvnem testu njegova izbira pogosto sovpada z ločitvijo od svojega 

identifikacijskega ideala, tj. od očeta. (Kovačev, 1997) 
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2.6 Modra barva v ezoterizmu in alternativni medicini 

2.6.1 Psihološki učinek barv in kromoterapija 

Jones (1993) poudarja, da lahko v auri vidimo vse duševne težave, ki lahko povzročijo resna 

telesna obolenja ali okvare ter se končajo s hudimi duševnimi motnjami. V psihofizičnem 

delovanju naj bi se nepravilnosti izražale kot motne in kalne barve ali temni madeži na auri. 

Cvetni listi različnih čaker naj bi pokazali, kateri energetski tokovi tečejo po telesu in 

podpirajo ter  vzdržujejo delovanje telesnih organov in sistemov. (Kovačev, 1977) 

Barve, ki jih povezujemo z različnimi čakrami, naj bi bile Astralne narave. Posledično jih ne 

smemo obravnavati kot fizične barve. Zaznavali naj bi jih le tisti ljudje, ki so sposobni videti 

auro. V auri se namreč zrcalijo kozmični žarki in tam naj bi bilo mogoče opaziti, kako jih 

prevzemajo posamezne čakre ter jih izžarevajo naprej. (Kovačev, 1977) 

2.6.1.1 Psihološki učinek modrega žarka (vratni center) 
Modri žarek naj bi pomagal pri odpravljanju alergičnih reakcij in togote, pripomogel pa naj bi 

tudi k doseganju sprostitve in notranjega miru. Povezujejo ga z ljubeznivostjo, 

potrpežljivostjo, zadovoljstvom in hladnokrvnostjo. Predvsem ga priporočajo kot sredstvo 

proti impulzivnemu delovanju, vztrajanju pri zastarelih miselnih shemah in občasnemu 

brezumnemu ravnanju pod vplivom trenutnih afektov. Agresivni in nemirni ljudje bi morali 

zato ozavesti modro barvo in njene psihofizične lastnosti. (Kovačev, 1977) 

Na modri ravni delujoč posameznik se pogosto obrača v preteklost. Na poti iskanja svojih 

odgovorov na življenjska vprašanja največkrat zaide v labirint zgodovine, namesto da bi se 

osredotočil na sedanjost in iskal smernice za prihodnost. Hkrati veljajo za različne modre 

barve še določene specifične zakonitosti. Globoki in močni modri toni v auri spodbujajo 

kompleksne dejavnosti, bledo modra svetloba nakazuje stanje visoke napetosti,  sivo modra 

pa je indikator subjektove plašnosti in strahopetnosti. (Kovačev, 1977) 

Moč in konzervativnost pripisujejo ljudem z motno in zamazano modro v auri. Za njih je 

značilna počasna reakcija in odločno upiranje vsaki oviri. V sočloveka naj bi se vživeli zelo 

težko, hkrati pa potrebujejo zelo veliko časa, da se sploh jasno zavedo lastnih čustev. Prav  

zato jih lahko označimo kot čustveno siromašne osebe. Svoja načela in vedenje največkrat 

gradijo na dogmah in avtoritetah. Pripisujemo jim avtoritaren pomen, kar pomeni 

brezpogojno poslušnost avtoritetam ter tlačenje tistih, ki so na nižjih stopničkah družbene 

lestvice kot oni sami. Avtoritarna naravnanost je tista, ki naj bi jim omogočila 

samozadovoljnost in prepričanje o lastni pravičnosti. (Kovačev, 1977) 
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K pridobivanju miroljubnosti, zanesljivosti, vdanosti, potrpežljivosti, darežljivosti, 

požrtvovalnosti in zadovoljstva naj bi pripomogla meditacija o modrem žarku. V auri naj bi 

pojavljanje čiste modre barve nakazovalo na globoko duhovno razumevanje. Modri žarek naj 

bi poleg impliciral še moč sinteze oziroma sposobnost za povezovanje različnih elementov v 

kompleksno celoto. Ta naj bi ljudem z modro auro omogočila proučevanje različnih skrivnih 

tekstov ter odkritje njihovega sporočila. Po odkritju resnice naj bi se posameznik z veliko 

zagnanostjo vrgel na delo in si prizadeval za uresničenje svojih idealov. Modro povezujejo s 

poštenjem v vseh življenjskih situacijah. Posameznik z modro auro naj bi bil torej pošten do 

sebe in drugih. Uporaba modre je priljubljena tudi pri metodah zdravljenja. Pomagala naj bi 

pri zdravljenju bolezni grla in govornih motenj, zniževala naj bi telesno temperaturo in 

normalizirala krvni obtok. Med drugim naj bi ustavljala srbenje ter umirjala vneto in 

razdraženo kožo. Prav tako naj bi pomagala pri blaženju opeklin ter celila rane.  (Kovačev, 

1977) 
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3 AVTORSKO DELO 

3.1 Uvod 
Modra je barva morja in neba. Je barva, ki v nas prebudi najbolj globoka in intimna čustva. 

Veliko umetnikov je raziskovalo njena obzorja, dotaknila pa se je tudi mene. Tako sem se 

odločila, da bom zadnja dva semestra pri študiju slikanja ustvarjala zgolj in samo z modro 

barvo ter njenimi odtenki. Tako sem jo dodobra spoznala in čutila kot del sebe. 

Glavni namen mojega avtorskega dela je bilo raziskovanje teksture in gostote modre barve ter 

reakcije le-te, ko pride v stik z vodo ali drugimi elementi, kot so naguban papir, čopič, gobica 

itd. Nastalo je veliko zanimivih oblik in vzorcev, med njimi tudi »črvine«, ki so me spomnile 

na potovanje skozi čas, spet drugje pa so se pojavile podobe ljudi in pokrajin z lastno zgodbo. 

Tako se je rodilo moje avtorsko delo, serija slik, ki sem jo poimenovala »Modra«.  

Že sam ustvarjalni postopek od začetne ideje je zahteval resno delo, ki sem ga zaključila na 

zaključni razstavi na naši fakulteti. Pri slikanju sem bila spontana, sledila sem zgolj svojim 

občutkom ter sami intuiciji, ki me je vodila.  

 

3.2 Idejna zasnova 
Kot študentka četrtega letnika sem imela pri predmetu Slikanje »prosto pot«, da sem se lahko 

posledično posvetila raziskovanju lastnega projekta. Ker že od nekdaj najrajši slikam 

abstraktne slike in ker sem praktično zaljubljena v modro barvo, je bila to odlična priložnost 

za združitev prijetnega s koristnim. Tako sva se s profesorjem odločila, da bo tema mojega 

diplomskega dela modra barva, ki sem jo nato raziskala teoretično in praktično.  

 

3.3 Zgled in vpliv drugega avtorja 
Skozi pisanje teoretičnega dela diplomskega dela je name naredil največji vtis slikar Yves 

Klein, ki je v njegovem lastnem IKB (International Klein Blue) odtenku ustvaril odtise teles 

na sliko kar pred samim občinstvom, zbranim v galeriji. Medtem ko je orkester igral 

monotono simfonijo, je Klein oblečen v smoking in bele rokavice, usmerjal živa, modro 

namazana telesa ljudi. Telesa je zvijal, vlekel ali rolal po platnu ali papirju vse dokler ni bil 

realiziran željen učinek. (Rosenthal, 1995) 
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Slika 3.1: Fotografija, ki prikazuje Kleinovo odtiskovanje premazanega telesa z IKB 
odtenkom na belo podlago 

 

 

Slika 3.2: Primer nastalega dela odtiskovanja teles 
 

 

 

Medtem ko je Klein z modrimi odtisi človeških teles želel upodobiti samo fizično energijo, je 

mene za razliko od njegovega performansa zanimala zgolj površina in globina različnih 

medijev.  
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3.4 Postopek ustvarjanja in tehnika 
Za nosilec sem izbrala belo svetlobo papirja, v katerega sem nanašala različne odtenke modre 

akrilne barve. Postopki nanašanja barve so bili zelo različni: 

- Postopek namakanja lista v modro obarvano vodo 

V prazno korito sem iz tube naključno stisnila različne odtenke modre barve, nato pa dno 

korita zalila z vodo. Potem sem prazen list namočila v prej omenjeno obarvano vodo ter ga z 

roko usmerjala in pritiskala ob dno korita. Na nekaterih delih papirja  je bil pritisk roke 

močnejši, drugje pa bolj rahel, načrtno seveda. Zanimala me je namreč reakcija pritiska barve 

na papir v vodi. Končni rezultat je bil tak, da je bila na predelih lista, kjer je bil pritisk roke 

močnejši, barva bolj gosto in intenzivno nanošena na papir kot na ostalih predelih. Ko sem 

papir ločila od vode, je bil ta še vedno moker, nanošena barva pa še vedno v tekočem stanju. 

To sem izkoristila za poseg v samo teksturo slike. Z obračanjem namočenega papirja v vse 

možne smeri sem zavestno ustvarjala različne vzorce in podobe. Tako je nastala slika z 

bogatimi odtenki modre barve, ki je imela lastno vsebino in v kateri sem prepoznala lastno 

zgodbo. Včasih sem v modrinah videla pokrajino, spet drugič pa so se pojavile antropomorfne 

figure z enako močjo.  

- Postopek nanašanja barve s čopičem, zmečkanim papirjem 

Pri tem postopku je bila voda uporabljena zgolj za razredčitev same barve, še to ne v vseh 

primerih. Po navadi sem tu kombinirala kar oba medija, tako čopič kot tudi zmečkan papir. Z 

zmečkanim papirjem sem odtisnila gosto modro barvo na papir in tako ustvarjala podobo 

slike. S čopičem sem na robu slike odcedila zredčeno barvo in z manevriranjem slike z 

rokami ustvarjala različne linije in oblike. Tu je nastalo veliko »črvin«, ki so me spominjali na 

časovne prehode. Pri tem postopku sem se igrala z gostoto in raziskovala, kako le-ta vpliva na 

vsebinski značaj same slike. Zanimala me je zgovornost posameznih odtisov in njen preplet 

kot barvni prehod. 

- Postopek odtisovanja modre barve (dekalkomanija) 

Pri tem postopku sem na papir po celi površini nanesla različne odtenke modre barve. Na 

nekaterih predelih je bil nanos barve večji kot na ostalih, torej je bila v igri različna gostota 

nanošene barve. Pri tem postopku nisem uporabila vode, saj me je zanimala zgolj končna 

podoba nastane slike ter njena tekstura. Nato sem prazen bel list s hrbtno stranjo položila na 
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to, z barvo nanošeno podlago. Tako je nastal skoraj identičen odtis, le da je bil ta malo manj 

intenziven od originala, seveda pa je bilo to pogojeno z močjo pritiska roke ob oba papirja.  

Pri teh postopkih je nastalo ogromno število slik, izbrala pa sem le meni najljubše, najbolj 

zgovorne. Tako sem izločila 6 slik, ki so tvorile zaključeno serijo slik z naslovom »Modra«.  

 

3.5 Razstava 
Slike, namenjene za zaključno razstavo, so bile kot zaključena serija brez obrobe, zato sem se 

odločila za črno barvo, ki je žarenje modrih prehodov povečala. Tako so na koncu, ko so bile 

le-te razstavljene na belem panoju, bolj prišle do izraza.  

 

Slika 3.3: Nekaj izbranih slik iz serije »Modra« 

 

 

Izkušnje, ki sem jih pridobila pri načrtovanih raziskavah znotraj modre barve, sem osmislila v 

enako načrtovanem didaktičnem nastopu. 
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4 PEDAGOŠKI DEL 
 

4.1 UVOD 
V pedagoškem delu sem želela raziskati, na kakšen način učenci izbirajo barvo. 
Predpostavljala sem, da barvo otroci najprej začutijo, jo prilagodijo motivu in jo po lastni 
intuiciji znajo tudi pravilno uporabiti. Zanimalo me je, ali bodo učenci znali povezati 
hladnost, oddaljenost, umirjenost zimske pokrajine s hladnimi barvami.  

 

4.2 RAZLIČNA STAROSTNA OBDOBJA IN UPORABA BARVE 
V tem delu me je zanimalo, kdaj otroci uporabljajo barve po naključju – kar pride pod roko,  

kdaj izbirajo med  priljubljenimi barvami in kdaj začnejo uporabljati lokalne barve.  

Otroci od drugega do četrtega leta starosti v svojih risbah ne oblikujejo predmetov po njihovi 

podobnosti niti ne uporabljajo ustreznih oblik in barv, marveč rišejo nekonkretne like in 

barve. Prav s tem pa najbolj pristno nagonsko izražajo svojo notranjost z vsemi nagnjenji in 

usmerjenostjo. Njihove slike v prvih letih so čisti izrazi njihovih nagnjenj in čustev, želja in 

razočaranj.  

Ko spremljamo otrokovo risanje, vidimo, da se z odraščanjem prostor realnega vse bolj širi in 

bogati oz. je vse bolj razpoznaven. 

Otrokove barvne slike niso nič drugega kot spontana projekcija njegove notranjosti na papir. 

(Rajer, 1988) 

Z majhnimi otroki imam veliko stikov, saj živim v bloku. Z njimi velikokrat izvajam likovne 

delavnice, kjer opažam, da otroci že v vrtcu velikokrat med ponujenimi barvami izberejo 

svoje najbolj priljubljene barve in z njimi rišejo ali slikajo. Velikokrat je to skladno z 

modnimi smernicami, ki nam jih v tem obdobju ponujajo mediji, starši pa se temu težko 

izognejo. Posledično tudi otroci več ali manj uporabljajo iste priljubljene barve. To se odraža 

v slikah, prav tako pa tudi v oblačilih otrok.  

Nekateri otroci izbirajo barve tudi po naključju. Torej izberejo barvo, ki jim tisti trenutek 

pride pod roke. Po mojih opažanjih so to otroci, ki jim je zelo pomemben motiv, ki ga 

upodabljajo, manj pa jih zanima ekspresivnost oziroma čustvenost v izdelku. 
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Opazila sem, da otroci, ki se pripravljajo za vstop v šolo, veliko pozornosti posvetijo izbiri 

barv. Med sabo se veliko pogovarjajo o pravilni izbiri barve, ne malokrat se zaradi tega tudi 

skregajo. 

 

4.3 EMPIRIČNI DEL 
V učni uri, ki sem jo izvedla z učenci 6. razreda osnovne šole, sem ugotavljala, kako učenci 

prilagodijo izbor barve izbranemu motivu. Zanimalo me je povezovanje hladnosti, 

oddaljenosti, umirjenosti zimske pokrajine z barvo.  

Predpostavljala sem, da učenci motiv zimske pokrajine največkrat povežejo s hladnimi 

barvami v barvnem krogu. Z opisom zimskega vzdušja v pokrajini sem jim pričarala le-to. 

Pri opisovanju sem se v popolnosti izognila opisu z besedami toplo ali hladno, saj s tem nisem 

želela vplivati na njihov izbor tople ali hladne barve za ponazoritev zimskega vzdušja. 

Učencem sem prepustila popolnoma samostojno izbiro barve, ki so jo svetlili oziroma temnili. 

Pozorni so morali biti le na psihološki učinek oziroma vzdušje, ki so ga pričarali na svoji sliki.  

V ocenjevanju nastalih del so sodelovali tudi učenci, ki so med drugim ocenili tudi primeren 

izbor barve za prikaz zimskega motiva.  

Ob koncu smo razdelili likovna dela učencev v tri skupine, ki so bolj ali manj ustrezala 

barvnemu prikazu zimske pokrajine. In sicer v prvi skupini so bila dela, ki so najbolj ustrezala 

povezavi barve z zimsko pokrajino, v drugi so bila povprečna dela, v tretji pa dela, ki so 

najmanj ponazarjala povezavo zimske pokrajine z barvo.  
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4.4 IZVEDBA URE 

4.4.1 UČNA PRIPRAVA 

 

Učitelj Učenci 
Učne 

metode in 
pripomočki 

Uvodni del 

 

Ob prihodu se v razredu predvaja glasbeni posnetek 
z umirjeno glasbo (Israel Kamakawiwo Ole: 
Somewhere over the rainbow). Ko učenci sedejo, 
jih pozdravim. Vprašam jih, kako se počutijo ob 
tem posnetku.  

Nato jim zavrtim drugi, disharmonični posnetek 
(The Pianist Soundtrack - Ballade No. 1 in G Minor 
(Op. 23), 2:30). Prav tako me zanima njihov odziv 
na ta posnetek. 

 

Povprašam jih tudi, zakaj je takšna razlika v 
dojemanju teh dveh posnetkov.  

Nato ugotovitve povežemo z likovnimi pojmi.  

Učencem pokažem dve različni likovni deli in jih 
vzpodbudim, naj povežejo likovno delo z glasbenim 
delom.  

 

Učenci prisluhnejo 
glasbenemu delu in 
opišejo svoje 
občutke. 

Učenci prisluhnejo 
tudi drugemu 
glasbenemu delu. 
Prav tako opišejo 
svoje občutke.  

Učenci ugotovijo, da 
je en posnetek 
harmoničen, drugi  
pa disharmoničen.  

Učenci povežejo 
kontrastno likovno 
delo (Kandinsky: 
Sketch for 
Composition VII) z 
disharmoničnim 
posnetkom glasbe in 
umirjeno glasbo z 
delom, kjer so 
uporabljeni 
svetlostni odtenki 
(Paul Klee: Dream 
city, Rose garden).  

 

Razlaga, 
pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor 

 

 

 

Pogovor 
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Osrednji del 

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih  

Kadar gre za barvno sorodnost, govorimo o barvni 
harmoniji. Beseda je latinskega izvora in pomeni 
ubranost, sorodnost, podobnost. 

O harmoniji govorimo tudi pri glasbi (harmonija 
treh tonov – akord). Če so ti toni v glasbi neskladni, 
govorimo o disharmoniji. Prav tako je na likovnem 
področju, o barvni disharmoniji govorimo takrat, ko 
se barve ne ujemajo in so neskladne.  

Kako bi uglasili barve, jih spravili v podobnost, 
sorodnost? 

 
 
 
 
 
 
 
Tudi v razredu poskusimo poiskati različne odtenke 
iste barve. Učenci si ogledujejo obleke, torbe, 
puščice, zvezke in poskusijo poiskati odtenke iste 
barve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učence povprašam, na kakšne možne načine lahko 
dobimo različne svetlostne tone iste barve. 
Učenci dobijo nalogo za preverjanje usvojenega 
pojma, kjer naj stopnjujejo barvo vsaj na dva 
načina.  
Na mizo naj si pripravijo manjši kartonček, tempera 
barve, vodo in čopiče. Vsak naj si izbere dva načina 
in se preizkusi.  
 
 
 

Učenci poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupaj z učenci 
pridemo do 
ugotovitve, da 
podobnost, sorodnost 
pri eni barvi 
dosežemo z 
dodajanjem drugih 
barv ali vode. 
 
 
 
Učenci v razredu 
poiščejo različne 
odtenke iste barve 
(svetlostne odtenke). 
Učenci, ki nosijo 
oblačila istega 
svetlostnega odtenka 
se postavijo pred 
tablo. Prav tako 
prinesejo k tabli 
predmete tega 
svetlostnega 
odtenka.  
 
 
Poskušajo ugotoviti, 
kako bi svetlili in 
temnili: 
- z dodajanjem vode, 
- z dodajanjem bele, 
- z dodajanjem črne, 
- z dodajanjem sive. 
 
 
 

Razlaga, 
razgovor 

 

 

 

Razlaga 

 

 

 

 

Razgovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci 
ustvarjajo 
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Tako hkrati preverim razumevanje pojma in 
tehnike.  
 

 

Učenci poskusijo 
stopnjevati izbrano 
barvo vsaj na dva 
načina. Vsak si 
izbere način 
stopnjevanja po 
lastni želji. 
 

 

Učenci 
ustvarjajo 

 

Napoved likovne naloge 

Učencem povem, da bo njihova likovna naloga 
»Slikanje motiva s postopnim svetlenjem oziroma 
temnenjem ene barve«. Motiv je zimska pokrajina, 
naslikana v tonski lestvici.  

Ker je naš namen upodobiti svetlostne odtenke na 
sliki, naj se učenci osredotočijo na velike ploskve.  

Motiv je zimska pokrajina. Učencem rečem, naj 
zaprejo oči in jo poskusijo začutiti. Lahko si jo 
poskusijo predstavljati v barvi ali pa se bolj 
prepustijo drugim fizičnim občutkom (mraz, 
hladnost, tresenje ...). Ko pridejo do tega občutka, 
naj ga poskusijo povezati z določeno barvo. To bo 
tudi njihova izbrana barva, v kateri bodo tudi 
ustvarjali.  

Z izbrano barvo najprej skicirajo pokrajino, nato pa 
se lotijo slikanja. 

 

Navedem tudi kriterije vrednotenja: 

- upodobitev vzdušja na sliki, ki 
so ga pričarali z barvo 
(zimska pokrajina); 

 
- uporaba množice svetlostnih 

odtenkov, ki so med seboj 
harmonični; 

- inovativnost pri reševanju 
likovnega problema, način 
slikarskega izražanja; 

- likovni motiv, redkost motiva 
je zaželjena. 

 

Poslušajo napoved 
likovne naloge. 
Postavljajo 
morebitna vprašanja.  

 

 

Učenci poskusijo v 
sebi poiskati občutek 
zimske pokrajine. 

 

 

 

 

Učenci postavijo 
delovno površino in 
material. 

 

 

 

 

 

 

Samostojno slikajo. 

Razlaga, 
pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci 
ustvarjajo 
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Likovno izražanje  

Učence pri delu spodbujam in jim pomagam pri 
reševanju likovnih problemov in tehnični izvedbi ter 
jim individualno svetujem.  

 

 

 

 

Izdelujejo likovni 
izdelek. 

Učenci 
ustvarjajo 

 

Zaključni del 

Deset minut pred koncem ure učenci izdelke zložijo 
na tla pod tablo, enega poleg drugega.  

Ponovimo, kaj je bila likovna naloga, motiv in 
tehnika.  

Ponovimo kriterije vrednotenja: 

- upodobitev vzdušja na sliki, ki 
so ga pričarali z barvo 
(zimska pokrajina); 

- več uporabljenih svetlostnih 
stopenj; 

- inovativnost pri reševanju 
likovnega problema, način 
slikarskega izražanja; 

- likovni motiv, redkost motiva 
je zaželjena. 

Skupaj se pogovarjamo o izdelkih in jih vrednotimo 
po prej naštetih kriterijih. 
Ob koncu učenci razdelijo svoja dela v tri skupine, 
ki bolj ali manj ustrezajo barvnemu prikazu zimske 
pokrajine. In sicer, v prvi skupini so dela, ki so 
najbolj ustrezajo povezavi barve z zimsko 
pokrajino, v drugi so povprečna dela, v tretji pa 
dela, ki najmanj ponazarjajo povezavo zimske 
pokrajine z barvo.  

Učencem naročim, naj pospravijo svoje delovno 
mesto. 

Izdelke prinesejo 
učiteljici. Obnovijo, 
kaj je bila likovna 
naloga, motiv in 
tehnika. 

Opazujejo izdelke, 
jih opisujejo, 
komentirajo, povejo 
svoja mnenja. 

 

 

 

 

Opazujejo izdelke, 
jih opisujejo, 
komentirajo, povejo 
svoja mnenja. 

 

 

Pospravijo svoje 
stvari in delovni 
prostor. 

Pogovor, 
diskusija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razgovor, 
diskusija 

 

 

Učenci 
pospravijo 
svoje mesto 
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4.5   RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
Glede na dejstvo, da se učenci že dolgo izražajo z barvami, sem pričakovala, da bodo 
ekspresivnost barve znali povezati z izbranim motivom.  

- H1 : Učenci bodo znali povezati izbrani motiv z ustrezno barvo.  
- H2 : Največ učencev bo za upodobitev motiva izbralo modro barvo. 

 

4.6  ANALIZA  

4.6.1  ZBRANI PODATKI 

 

V razredu sem z  učenci ob koncu ure ovrednotila nastale izdelke. Razdelili smo jih v 3 
skupine, in sicer: 

 - v 1. skupini so dela, ki so najbolj ustrezala povezavi barve z zimsko pokrajino, 

-  v 2. skupini so povprečna dela,  

-  v 3. skupini pa dela, ki najmanj ponazarjajo povezavo zimske pokrajine z barvo. 

 

V razredu je bilo 15 učencev. Ob ocenjevanju likovnih del smo: 

- v 1. skupino uvrstili 7 del, 
- v 2. skupino 5 del, 
- v 3. skupino pa 3 dela. 

 

 

4.6.2  ANALIZA ZBRANIH PODATKOV 

 

V prvi skupini, kamor so bila uvrščena najboljša likovna dela, so se učenci v celoti izražali z 

hladnimi barvami. Na likovnih delih je bilo veliko svetlostnih odtenkov, izdelki so bili 

usklajeni in razgibani. Vsi učenci so stopnjevali barvo na podoben način, odstopanja so bila 

majhna. To nakazuje, da učenci še niso našli svojega osebnega slikarskega izraza. Prav tako 

sem opazila, da v veliki meri na njihov način slikarskega izražanja vpliva dejstvo, da se v tem 

zgledujejo po najboljšem učencu v razredu.  
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Pri motivu so bili učenci malce bolj sproščeni. Upodabljali so ga ploskovito, po navodilih. V 

pokrajino so vključili tudi nekaj drugih objektov.  

V tej skupini so vsi učenci za prikaz zimske pokrajine uporabili modro barvo, dva od teh pa 

sta uporabila modro-zeleno.  

Z uvrstitvijo največjega števila učencev v prvo skupino sta se obe hipotezi, H1 in H2,  

potrdili.  

 

V drugo skupino se je uvrstilo 5 izdelkov. Tudi v tej skupini so se učenci po večini izražali s 

hladnimi barvami, vendar so pri tem uporabili manj svetlostnih stopenj. Prav tako so barvo 

stopnjevali zelo nespretno. Zato je bil tudi motiv, ki so ga upodabljali, slabo razpoznaven. 

Učenci  so se v tej skupini prav tako  zgledovali po dobrih učencih, a manj spretno. 

Tudi v tej skupini so se vsi učenci izražali z modro barvo. 

 

V tretjo skupino so se uvrstili 3 izdelki. Vsi izdelki so bili narejeni v modri barvi. Motiv je 

bil težko razpoznaven. Barvo so zelo nespretno uporabljali, svetlostnih stopenj skorajda ni 

bilo. V večini del so svetlostne stopnje na izdelku nastale po naključju.  
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4.7  SKLEP 
Analiza zbranih podatkov je pokazala, da sta bili obe predpostavki opravičeni. Obe hipotezi 

sta se tudi potrdili. S tem ocenjujem, da znajo učenci pri starosti 12 let povezati izbrani motiv 

z ustrezno barvo. Za upodobitev  hladnosti, oddaljenega prostora, neskončnosti in zračnosti so 

vsi uporabili  modro barvo.  

Zavedam se, da so moji izsledki povezani na omejen vzorec, zato izsledkov ne morem 

posploševati na celotno populacijo učencev. Učence, ki so bili zajeti v raziskavi, poznam šele 

od letošnjega šolskega leta. Zato tudi slabo poznam njihovo predznanje. Učenci se še navajajo 

na moj način poučevanja, jaz pa na njihove odzive. Glede na rezultate ocenjujem, da so 

učenci snov dobro usvojili. Najbolj všeč pa mi je bilo, da so se prepustili čutenju barv. V 

popolnosti so začutili hladnost, oddaljenost in neskončnost modre barve.  
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5 ZAKLJUČEK 
 

Modra barva že od nekdaj vzbuja pozornost človeške civilizacije. V nekaterih obdobjih in 

kulturi različnih ljudstev je igrala različno pomembne vloge, nekje je imela večji pomen, 

drugje spet manjši, na splošno pa ji pripisujemo pomen božanskosti, plemenitosti, 

spiritualnosti. Prilagaja se novim izraznim umetnostim in tehnologijam ter nas s svojo 

skrivnostnostjo poziva k raziskovanju njene eksistence izven okvirjev njene splošne slike.  

Z avtorskim delom sem še bolj spoznala lastnosti modre barve, predvsem njene fizične 

lastnosti in njene reakcije v povezavi s posameznimi mediji, kot so čopič, zmečkan papir, 

voda itd. Vsekakor je bilo več dela, kot sem si na začetku predstavljala, a je bil na koncu trud 

poplačan, saj se je rodila nova serija slika z naslovom »Modra«. 

S pedagoškim delom sem svoje znanje predala tudi mlajši generaciji in z njimi delila veselje 

do modre barve. S prilagojeno temo sem učencem približala različne svetlostne odtenke 

modre skozi barvno lestvico in s tem razumevanje zračnosti na sliki, ki se navezuje na 

slikanje odprtega prostora. Učenci so barvo začutili in jo povezali z motivom. Skozi učno uro 

so usvojili likovne pojme in naslikali vsak svojo sliko v modri svetlostni barvni lestvici. Tako 

se mi zdi, da sem uspešno dosegla zastavljene cilje.    
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