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Povzetek 

 

V diplomskem delu raziskujem problem svetlobe v umetnosti. V ta namen opišem potovanje 

svetlobe do našega očesa in kako zaznavamo okolico oz. prostor. Opredelim pomen svetlo-

temnega za zaznavo prostora in pomen površin s svojimi specifičnimi barvami in teksturami. 

Raziščem, zakaj so pomembne bistvene in nebistvene barvne dimenzije ter konstanca 

zaznave. Na kratko opišem razvoj umetne svetlobe v umetnosti. Predstavim, kako nas 

zaznava lahko zavaja, kar je značilno za optično umetnost in kako to izkoristijo umetniki.  

V likovno-didaktičnem delu predstavim možno učno uro za višji razred osnovne šole, ki 

temelji na op-artu in umetni svetlobi. Namen je spoznavanje novih prostorov in dimenzij v 

kiparstvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: 

svetloba, zaznava, op-art, iluzija, prostor, ambientna svetloba, kinetična umetnost, svetlo-

temno, tekstura, barva, barvne dimenzije, konstanca 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

In the thesis I explore the problem of light in art. For this purpose I describe the travel of 

light to our eyes and how we perceive surroundings and space. I define the meaning of light-

dark for the perception of space and the importance of surfaces with its specific colors and 

textures. I explore the importance of essential and not essential color dimensions and 

perceptions of constant. Briefly I describe the development of artificial light in art. I 

introduce how our senses can deceive us, which is characteristic of optical art, and how 

artists take advantage of it. 

In the art-didactic part I present a possible lesson for a higher grade of primary school, 

which is based on the op art and artificial light. The aim is to explore new places and 

dimensions in sculpture. 
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1 Uvod 
 

Svetloba. Kako dragocena je, se morda zavemo šele, ko se znajdemo v temi. 

Svetloba je bistven dejavnik za delovanje vidne zaznave, s tem pa tudi za likovno 

ustvarjalnost. Brez nje ne moremo identificirati temeljnih likovnih prvin, torej ne barv, ne 

linije in točke, ne svetlo-temnega, ne oblik in prostora ter likovnih spremenljivk. 

Kaj pravzaprav je svetloba? Svetloba se zdi nematerialna, pa vendar njeno fizikalno 

prisotnost dokazujejo sence, odsevi, različne materialnosti predmetov. Tako prav svetloba 

omogoča, da zaznavamo strukturo predmetov. Daje sposobnost zaznave predmetov in oblik, 

torej prostora in barv – je bistven motor v umetnosti. 

Svetloba ima z likovnega vidika pomemben vpliv na gledalca. Uršula Berlot v svojih spisih 

navaja, da “svetloba v umetnini senzibilizira percepcijo gledalca in ustvarja enkratne pogoje 

subjektivnega doživljanja časa in prostora” (Berlot, 2004, str. 1486). S tem gledalcu razširja 

obzorja zavesti in odpira nove zaznave.  

Za zaznavanje svetlobe je potreben organ vida – oko. Podaja nam informacije o predmetih in 

okolju, v katerem smo. Kljub temu nas oko včasih tudi zavede ali nas spravi v dvom. V to, kar 

vidimo, nismo več prepričani. Umetniki te prevare pogosto izkoristijo. Ta iluzionistična 

igranja so se pojavila predvsem v op-artu, ki ustvarja vtis navideznega ali dejanskega gibanja.  

Zanimanje za gibanje v umetnosti  sega v 20. stoletje, ko se je pojavil futurizem, ki je opeval 

hitrost, dinamiko, novo tehnologijo in kult stroja. Njegov namen je bil iluzionistično prikazati 

gibanje s pomočjo dinamike in razčlenitvijo slikarske površine. Želja po gibanju v kiparstvu je 

bila značilna predvsem za kinetično umetnost. Optični in kinetični umetnosti je skupen 

interes do gibanja. Pravzaprav "pojem kinetična umetnost označuje umetniška dela, katerih 

deli se fizično gibljejo oziroma premikajo po prostoru ali zgolj ustvarjajo optično iluzijo 

gibanja, in je torej vezan predvsem na polje skulpture" (Alčeva, 2009, str. 113). Prvo gibljivo 

skulpturo je ustvaril leta 1920 Naum Gabo:  Kinetična konstrukcija: Vibrirajoča pomlad (Slika 

1), kjer je gibanje omogočil električni motor. Kinetični umetniki so problem svetlobe tudi 

večkrat vključili v svoja dela. Svetloba je poleg statične ali gibajoče skulpture pripomogla k 

dodatni iluziji gibanja. Umetniki so svoja dela spravili v gibanje tudi prek drugih naravnih 
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fenomenov, kot so veter, voda, rečni tokovi, valovi, zvok ter s sodelovanjem gledalcev. 

Gledalci naj bi gibanje povzročili z dotikanjem del oz. s sprožitvijo senzorjev gibanja (Alčeva, 

2009). Vključenost  gledalca je bistvenega pomena tudi pri mojem avtorskem delu, saj 

gledalec s pritiskom na stikalo sproži svetlobno delovanje. 

Skulpture, ki so se nežno premikale v vetru, je ustvaril Alexander Calder in sicer s pomočjo 

žice in različnih ploščatih predmetov. Poimenoval jih je mobili  (Slika 2). 

Med Slovenskimi umetniki velja omeniti Slavka Tihca, ki je najpomembnejši predstavnik 

kinetične umetnosti pri nas, potem so še Dušan Tršar, Tomaž Kolarič, Vinko Tušek in Milena 

Braniselj. 

 

Slika 1. 

Naum Gabo 

  Kinetična konstrukcija: Vibrirajoča pomlad (1920) 

61,6 x 24,1 x 19 cm 

kovina, poslikan les, električni motor 

 

 

 

 

 

Slika 2. 

Alexander Calder 

Rumeno jadro (1950) 

30 x 84 cm 

poslikana kovina in žica 
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2 Pomembnost čuta vida 
 

Čut, s katerim zaznavamo svetlobo, je vid in je pomemben dejavnik pri procesu mišljenja, še 

posebej likovnega. Ne samo, da nam posreduje pomembna vizualna sporočila iz okolice, 

ampak je poleg tega tesno povezan z ostalimi čuti (čutom za ravnotežje, čutom za lastno 

telo, s sluhom, s tipom itd.). Pogoj, da vid lahko deluje, je svetloba. Funkcija očesa je, da 

sprejema svetlobo, na katero je izredno občutljivo, saj reagira že na vsak najmanjši foton ali 

kvant svetlobne energije1. Bogastvo sporočil, se kaže v sposobnosti očesa, da integrira vse 

zaznave čutov o prostoru, ki nam jih posreduje v vseh treh dimenzijah (Butina, 2000). 

"Sporočila prenašajo energetski procesi, ki jim pravimo dražljaji" (Musek in Pečjak, 1997, str. 

121). Ti nam neprestano pošiljajo informacije, ki vzburijo čutne organe. Od tam se prek 

živčnih vlaken informacije oz. živčni impulzi prenesejo do možganskih središč, kjer se 

pretvorijo v doživetje ali občutek. Zaznava pa šele tukaj dobi svoj smisel in pomen (Musek in 

Pečjak, 1997). 

Prvi korak, ki je potreben za vidno zaznavo, je odboj ambientne svetlobe od predmeta v oko. 

Odbita svetloba se projicira najprej na roženico, ki je najmočnejša leča na očesu. Od tu 

svetloba potuje skozi zenico, ki je na sredini šarenice. Slednja ima to kvaliteto, da se 

odprtina zenice  povečuje ali zmanjšuje glede na kvantiteto prejete svetlobe. Pri močni 

svetlobi se zoži, v temi pa razširi, da lahko absorbira čim več svetlobe v notranjost očesa.  

Svojo pot nadaljuje skozi več prozornih plasti, dokler se slika ne projicira na zadnjem delu 

očesne krogle, obrnjena na glavo. Očesna leča s pomočjo ukrivljene roženice sliko ustrezno 

zmanjša in jo projicira na mrežnico. Funkcija leče, katero upravljajo ciliarne mišice, je tudi, 

da izbrani predmet izostri. Mišice lečo akomodirajo glede na oddaljenost predmeta od 

očesa. Do tu so procesi sistematizacije ambientne svetlobe še fizikalni. Na mrežnici se 

začnejo fiziološki procesi zaznave (prepoznavanje robov in zlivanje ploskev). Tu se svetlobni 

dražljaj pretvori v živčni signal ali impulz, ki potuje naprej po vidnem živcu do možganskega 

centra, kjer se informacija pretvori in nastane končna pravilna slika. Zaradi kognitivnega 

delovanja tu prične delovati psihološka predelava informacij (definiranje globine – prostora). 

                                                           
1
 Najmanjša enota svetlobne energije. 
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Kljub temu, da se poti živčnih signalov križata, tako da se slika levega očesa prenese na 

desno stran možganov in obratno, se na koncu združita v eno združeno sliko (Butina, 1995, 

1997). 

Mrežnica je občutljiva na svetlobo, sestavljajo jo vidne celice ali fotoreceptorji, ki jih delimo 

na paličice in čepke. Paličice so namenjene predvsem nočnemu gledanju, saj niso občutljive 

toliko na barve kot čepki. Kljub temu v mraku lažje adaptiramo temne barve, ki imajo krajše 

valovno sevanje kot tople barve. Naloga paličic je predvsem, da nam posredujejo občutke 

svetlega in temnega. Izredno so dojemljive na vsakršno spremembo svetlobe, vendar za 

njihovo dojemanje porabijo več časa kakor čepki. Slednji so specializirani za močno svetlobo, 

zato je njihova funkcija realizirana predvsem podnevi (Butina, 1995, 1997). Ko poleti iz svetle 

dnevne svetlobe stopimo v notranjost prostorov, ki so sicer še zmeraj svetli, vendar kljub 

temu občutno temnejši od zunanje narave, rabimo kar nekaj časa, da se akomodiramo na 

novo razsvetljavo.  
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3 Fizikalne lastnosti svetlobe 

 

3.1 Zgradba vidne svetlobe 
 

V fizikalnem smislu je svetloba tok množičnih energetskih enot, ki se sproščajo iz vira 

sevanja sonca ali plamena sveč. Energetske enote ali fotoni, ki so presežki energije manjših 

delcev, se združijo skupaj, da postanejo večji in nekateri od teh fotonov so bolj energični kot 

drugi. Vidno svetlobo sestavljajo le fotoni, ki so na sredini energetskega območja. Celice na 

očesni mrežnici se odzovejo nanje, vendar le na tiste, ki oddajajo veliko energije. Če je 

prisotna celotna lestvica valovanja, vidimo belo svetlobo (Baxandall, 1995).  

Obnašanje fotonov je zelo nepredvidljivo. Ko se fotoni srečajo z neprosojnimi površinami, ko 

se seznanijo s tansparentnimi substancami (kot sta voda ali steklo), ko gredo skozi luknje ali 

ko naletijo na ostre robove, je njihovo vedenje kompleksno in čudno, ker je vključeno v 

interakcijo z lokalnimi elektroni. Foton se nagiba k čim bolj ekonomično prepotovani poti v 

času. V medijih kot sta čist zrak in voda je ta pot pogosto dokaj ravna črta. Vendar obstaja 

veliko molekularnih struktur skozi katere se njihova energija ne prevaja v vidno svetlobo. To 

pomeni, da lahko v vsakdanu najdemo stvari, ki predstavljajo motnje v toku, kot nekakšne 

"luknje v svetlobi" – to so sence (Baxandall, 1995). 

 

3.2 Ambientna svetloba 

 

Svetlobe, ki prihaja direktno od svetil ali sonca, je zelo malo, navaja Butina po Gibsonu. 

Naprej Gibson razlaga, da je večina svetlobe difuzna svetloba iz neba, "predvsem pa 

svetloba, ki jo odbijajo površine zemlje in stvari na njej, še zlasti v zaprtih prostorih" (Butina, 

1995, str. 46). Takšno svetlobo imenujemo ambientna svetloba. Svetlobni viri se torej 

razlikujejo po usmeritvi; od virov, ki veljajo za točkovne vire do različnih stopenj razpršene 

svetlobe ter virov, ki so brez določene usmeritve, kar velja za ambientno svetlobo. Točkovno 

usmerjena svetloba je ostra in povzroča močne svetlostne kontraste. Razpršena se mehko 

ovije po prostoru in predmetih v njem in ni kontrastno izrazita, saj so prehodi med svetlimi 
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in temnimi deli mehkejši. Svetlobni viri se razlikujejo tudi v svetlobnih odtenkih; nekateri so 

na primer bolj rumeni, drugi bolj beli. Nenazadnje, svetlobni viri oslabijo z oddaljenostjo, 

žarenje se zmanjšuje obratno sorazmerno s prepotovano razdaljo. Površina je tista, ki del 

svetlobe vpije in del odbije. Odbita svetloba pade tako na oko kot tudi na ostale objekte in je 

pomembna informacija zaznanega okolja. Lambertialne površine,2 kot sta na primer kreda 

ali celo luna, odsevajo razpršenost na tak način, da so videti enako svetle iz katerega koli 

kota, so najmočnejši dejavniki pri ustvarjanju ambientne svetlobe (Baxandall, 1995). 

Določajo jo robovi in meje reflektirajočih ploskev. Zaradi različnih nagnjenosti ploskev pride 

do robov in različnih količin odbite svetlobe. Oko je še posebej občutljivo na spremembe 

svetlobe v zaznavi okolja, ki jih je največ ob robovih in mejah podob. Kontrasti, ki nastanejo 

ob mejah ali robovih, se zlijejo v sklenjene ploskve. Stena, ki je obrnjena proti svetlobnemu 

viru, odbije več svetlobe, kot stena, ki je od smeri svetlobe odmaknjena, zato med njima 

nastane rob. Robovi nastanejo ne samo z različno osvetljenostjo delov površin, ampak tudi z 

različno odbojnostjo površin. Tako na primer sijoče površine odbijejo več svetlobe kot mat 

površine. Vendar pa so popolnoma mat ali sijoče površine zgolj teoretične, saj pri realnih 

površinah prevladujejo lastnosti enih ali drugih. Odbojnost predmeta nam torej posreduje 

informacije o svetlosti površine, poleg tega pa tudi o njeni barvnosti. Slednjo določajo 

selektivni odboji površine, neselektivni pa določajo svetlost površine. Po Gibsonovi teoriji so 

percepcije orisa, odbojnosti in razsvetljave med seboj povezane in odvisne – ni mogoče 

zaznati le ene, ne da bi zaznali drugi dve (Butina, 1995). 

 

 

 

                                                           
2
 Površine, ki reflektirajo svetlobo z enako intenziteto v vse smeri; vendar to ne pomeni, da se vsi deli površin 

pojavijo kot enako svetli. 
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4 Psihologija zaznavanja 
 

Z vključitvijo kognitivnih procesov se v vidni zaznavi identificira globina oz. prostor. S tretjo 

dimenzijo dobimo sposobnost orientacije v prostoru, saj stvari zaznamo v celoti skupaj z 

njihovo širino, višino in globino ter končno obliko. Svetloba nam prostor posreduje prek 

likovne prvine svetlo-temno. 

 

4.1 Pojav  prostora 

 

Svetloba je nekontrolirano, stalno in spremenljivo gibanje. Nasproti temu valovanju je neko 

statično, jasno zamejeno telo, ki povzroči zaustavitev ali odklon gibanja svetlobe. Z 

razkritjem same forme prek svetlobe zaznamo tudi snovnost predmeta. Odnos med 

svetlobo in snovnostjo ter kontrast med svetlobo in senco pa določa prostor. V umetniških 

delih so lahko ti posamezni elementi poljubno poudarjeni ali marginirani in imajo 

neposredni vpliv drug na drugega. Ko predmet osvetlimo, postane viden. Svetloba definira 

njegovo zgradbo in ustvari senco, ki pojasni obliko, obsežnost in prostornino določenega 

predmeta, kar tvori prostor (Berlot, 2004). 

Bistveno pri pojavu prostora je zaznavanje globine oz. ločevanje figure od ozadja. Pomeni 

sposobnost, da vidne dražljaje uredimo v jasno sliko, ki oblikuje obliko oz. figuro in jo loči od 

ozadja ter ji da nek pomen. Za le-to je potrebna določena usmeritev naše pozornosti in 

izkušnja. Poznamo dva tipa, ki ločita figuro od ozadja v eno možno rešitev in sicer prostorski  

oz. globinski ključi in izkušnja oz. nazorni pojmi. Prostorski ključi so prizori pred nami, ki so 

na določen način urejeni, ta specifična urejenost pa povzroči zaznavo prostora. Glavni 

prostorski ključi so: prekrivanje predmetov, spreminjanje velikosti, spreminjanje ostrine 

detajlov in obrisov, spreminjanje svetlosti predmetov, zračna perspektiva, intenzivnost barv, 

jasnost tekstur, nagnjenost oblik, ploskev in linij itd. Funkcija prostorskih ključev je, da 

identificirajo prostor, za razliko od nazornih pojmov, ki  identificirajo podobe. Nazorni pojmi 

so integracije zaznanih predmetov v enostavne in splošno prepoznavne oblike oz. šablone 
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(Butina, 1995). Ko pomislim na primer na hruško, se mi v mislih prikaže neka generalizirana 

oblika hruške.  

 

4.2 Dvoumnost zaznave prostora 

 

Pri percepciji prostora se opiramo na meje in robove v prostoru, ki pomenijo neko 

spremembo v odnosu med figuro in ozadjem. Problem pa nastane, ko ne ločimo več, kaj 

točno je figura in kaj ozadje. Takrat dobimo dvoumne oz. ambivalentne zaznave. 

Do dvoumnih zaznav pride, ko hkrati zaznamo dve ali več enakovrednih prostorskih 

konfiguracij, medtem ko običajno zaznamo le eno (Ernst, 1992).  

 

                                                                                                 

Slika 3.                                                                                           Slika 4. 

Nemogoči prostori                                                                      Dekle na stolu ali obraz moža? 

 

Do dvoumnosti lahko pride po dveh poteh: pri dvoumni prostorski interpretaciji dražljaja 

(Slika 3) ali pri dvoumni podobotvorni interpretaciji dražljaja (Slika 4). Takšni prizori nas 

zmedejo, saj je lahko ozadje hkrati figura in figura hkrati ozadje. Ko se zavemo možnih 



Stanonik, J. Učinek svetlobe v umetnosti 

17 
 

interpretacij skačemo med njimi, tako da najprej vidimo eno možnost in potem drugo, nato 

spet prvo itd. (Ernst, 1992). 

Ker je naš pogled omejen na zgolj določene dele in ne na odnose med njimi, pride do 

optičnih prevar. Če odnosov ne zaznamo, potem se opiramo le na razum, vendar se pri tem 

lahko zmotimo (Selan, 2014b). 

Optična prevara v zaznavi prostora lahko nastane tudi z različnim kotom vpadle svetlobe. Pri 

levi sliki opazimo kraterje lune s konveksnimi oblikami (Slika 5). Ko pa pogledamo desno 

sliko opazimo, da ima luna namesto kraterjev hribčke (Slika 6). Oblike postanejo nenadoma 

konkavne (Ernst, 1992). 

 

 

Slika  5.                                                                                   Slika 6. 

Luna s kraterji                                                                       Luna s hribčki 

 

 

Problem zaznave prostora so v svoja dela vključili mnogi umetniki. Anish Kapoor je v veliko 

svojih delih zmotil gledalčevo zaznavo prostora, tako da je izkoristil odnos med svetlobo in 

snovjo. Dvom nastane med navidezno dvo- ali tridimenzionalnim prostorom.  Povzroči ga 

močan kontrast med belo in črno v povezavi s potencirano absorbcijo črne snovi. Zato pri 

črni barvi težje razločimo spremembe na površini in posledično ta lažje zavede oko v 

dozdevno prostorsko neskončnost (Berlot, 2004). 
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Slika 7.  

Anish Kapoor 

Spust v vice (1992) 

steklena vlakna, akril, pigment  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bistven element inštalacije Spust v vice (Slika 7) je črn krog, ki je na tleh na sredini bele 

prazne sobe. Črnina absorbira vso svetlobo in ustvari močan kontrast, tako da snov deluje 

kot prostor (Berlot, 2004). Dozdevna luknja pritegne gledalčevo pozornost, vendar ga pusti v 

dvomu, saj ne ve ali je to zgolj krog ali gre za odprtino brez dna. Postopno se povečuje 

zavedanje, da je tisto, kar vidimo, v resnici črna luknja, ki je tako temna, da v njej ne 

moremo zaznati več nobene perspektive ali prostora. Kapoor s temno modro obrobo kroga, 

ki absorbira vso svetlobo, doseže učinek brezperspektivnosti in brezprostorskosti, kar 

ostane, je iluzija ravnega črnega kroga. Opozori nas na optično prevaro in nam  pokaže, da 

ne smemo vedno verjeti temu, kar vidimo (Anish Kapoor, b. d.).  
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Slika 8. 

James Turrell 

Dihanje svetlobe (2013) 

LED luči 

 

Umetnik James Turrell se tudi poigrava z mejami zaznave prostora in vzbuja negotovost v 

gledalcu. Z razliko od Kapoorja uporablja Turrell kot svoj medij zgolj "čisto" svetlobo (Slika 

8). V njegovih delih redko najdemo materialne predmete, zato poskuša svetlobo, kot 

nematerialen element, ustvariti otipljivo. Ker v njegovih prostorih ni materialnih predmetov 

oz. figur, nimamo nič trdnega, s čimer bi lahko zaznali globino in meje ter ločili ozadje. K 

temu še najbolj pripomore enakomerna svetloba LED luči, ki posrka vsa odstopanja v 

prostoru in vzbudi občutke brezmejnosti. Prostori so zato brez globine in delujejo 

neskončno, čeprav v resnici niso.  Umetnik sam pravi, da “želi ustvariti atmosfero, ki je 

zavestno doumljena z gledanjem” (Berlot, 2004, str. 1488). Njegovi svetlobni prostori 

“ponujajo hipersenzibilno izkušnjo nematerialnega prostora” (Berlot, 2004, str. 1488). 
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4.3 Določanje prostora prek orisne likovne prvine svetlo-temno  

 

Svetloba, ki pada po predmetih ali stvareh ustvarja različno svetle ali temne dele, ki so 

informacije o njihovi oblikovanosti, o zgradbi površin ter o globini prostora. Prek svetlostnih 

razlik nam ambientna svetloba, ki se odbija od površine, razkriva reliefnost stvari in globino 

prostora, ki nas obdaja. Zato je za našo percepcijo pomembno, da opazimo spremembe 

jakosti odbite svetlobe (Butina, 1995). 

 Zaznavanje svetlosti objektov je odvisno od porazdelitve svetlobe ter fizikalnih in fizioloških 

procesov v očesu gledalca in njegovega živčnega sistema. Odvisno je tudi od osvetlitve 

objekta, od njegovega absorbiranja ali reflektiranja svetlobe, ki jo prejme. Kolikšen procent 

svetlobe predmet reflektira, je odvisno od njegove svetlosti. Temnejši kot je objekt, več 

svetlobe absorbira in manj je reflektira in obratno, svetlejši kot je, manj je absorbira in več 

reflektira. Svetlost objekta je odvisna tudi od porazdelitve svetlosti v celotnem vizualnem 

področju (Arnheim, 1954). Prav zato je likovna prvina svetlo-temno ena od ključnih pri 

zaznavanju in konstruiranju prostora. Z izrazom svetlo-temno nakazujemo na razlike med 

svetlejšimi in temnejšimi predeli v obdanem okolju, ki tvorijo prostor. V naši zaznavi so 

pomembni robovi in meje, ki pomenijo spremembo v prostoru. Naše oko se osredotoča 

ravno na te razlike oz. kontraste. Zato ima svetlo-temno pomembno prostorsko-členitveno 

vlogo. Prehajanje svetlo-temnih kontrastov lahko prikažemo na dva načina. Najprej s 

pomočjo svetlostne ali tonske lestvice (Slika 9). Gre za kontinuirano ali diskontinuirano 

svetlostno lestvico. Prikazuje enakomerno (aritmetično) stopnjevanje tonov med črno in 

belo barvo z različnimi svetlostnimi odtenki sive. Podobno je pri drugem načinu t. i. sive 

lestvice (Slika 9), le da so tu prehodi urejeni na diskontinuiran način, saj je za doseg 

enakomernih prehodov potrebno vsakič dodati enkrat več črne beli barvi (geometrično 

zaporedje) (Butina, 2000). 
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Slika 9. 

 

 

Kontinuirani in diskontinuirani svetlostni prehodi 

sivin med črno in belo.  

 

4.3.1 Emocionalni pomen svetlo-temnega kontrasta 

 

Poleg prostorsko-tvorne vloge pa ima svetlo-temni kontrast za nas pomembne emocionalne 

učinke, ki temeljijo na psihološkem doživljanju barv. Tako na primer temne barve delujejo na 

nas pasivno in se nam zdijo bolj oddaljene in težje (Slika 11). Medtem ko nam, obratno, 

svetlejše barve delujejo bližje in lažje ter aktivnejše (Slika 10) (Butina, 2000).  

 

 

Slika 10.                                                                            Slika 11. 

Diferencialni čustveni učinki svetlo-temnega kontrasta. 

 

Podobno velja pri doživljanju dneva (svetlobe) in noči (teme). Svetloba na nas deluje 

aktivno, poživljajoče, nas razveseljuje itd. Tema pa nas, obratno, naredi pasivne, nas umiri, 

lahko pa v nas vzbuja tudi nemir ali celo strah. Tu lahko navedem osebno izkušnjo, ki temelji 

na mojem avtorskem delu.  
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Bistvo dela je spreminjanje svetlobe in njenih refleksov v prostoru. V kiparski kompoziciji je 

več svetlobnih virov, ki nenehno utripajo v različnih ritmih (utripanje svetlobe v ritmu bitja 

srca in ritmu dihanja), tako da se osvetlitev prostora nenehno spreminja. Na koncu vse luči 

postopno ugasnejo in nastane popolna tema. Pri ogledu razstave so bili med drugim prisotni 

tudi otroci iz predšolske vzgoje. Nenadna tema je bila za njih šok, zato se je njihov ogled 

razstave končal v solzah. 

Drugače je bilo pri odraslih gledalcih, ki so ob spremenljivi in nevsiljivi svetlobi občutili 

pomirjenost (Slika 12). Ob performansu svetlobe je nastala "smrtna" tišina. Vsak je bil 

zatopljen v predstavo. Ko smo ob številnih ponovitvah ponovno prižgali luč, ki je bila v 

prostoru, je vsak zastokal ob nenadni zaslepljivi svetlobi, ki jih je "postavila nazaj v realnost". 

 

 

Slika 12. 

Jerneja Stanonik 

Iskanje svetlobe (2014) 

                                                                                                                                        mešani materiali
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4.3.2 Kontinuiran in diskontinuiran svetlostni prehod 

 

V našem zaznavanju likovnih del in okolja svetloba ustvarja različne svetlostne prehode, ki 

so pomembni pri gradnji prostora; lahko je prehod hitra sprememba med svetlimi in 

temnimi predeli ali pa je počasen oz. manj kontrasten (Butina, 2000). 

Kontinuiran oz. hiter prehod svetlostnih sprememb ima pomene pri naši zaznavi prostora; 

lahko gre za ločevanje figure od ozadja ali pa za različno prostorsko usmerjene površine 

(Slika 13), kot so recimo koti v prostoru. Izjema pri hitrih prehodih so sence, ki lahko kljub 

isto usmerjeni ravnini povzročijo nenaden kontrast v svetlostni zaznavi. Toda tudi sence so 

pomembne informacije o globini prostora in volumnu oblik (Butina, 2000). 

 

 

Slika 13. 

Marcus Sendlinger 

Ponovitev resnice (2008) 

 

 

Diskontinuirani svetlostni prehodi med  

površinami 

 

Počasni svetlostni prehodi, ki delujejo povezano in enakomerno spreminjajo odtenke, so 

značilni za kontinuirane prehode (Slika 14). Za razliko od diskontinuiranih prehodov, 

površine tu počasi spreminjajo svojo usmeritev ali pa svetlostna moč upada zaradi 

oddaljenosti od svetlobnega vira (Butina, 2000). 
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Slika 14. 

Anish Kapoor 

Bela tema V (1995) 

300 x 300 x 140 cm 

les, fiberglas, barva 

 

 

 

 

Kontinuiran svetlostni prehod 

 

4.4 Teksturne lastnosti površin 

 

Ker je prvina svetlo-temno pomembna pri zaznavi in gradnji prostora, je pomembna tudi za 

zaznavo reliefnosti površin, kar jo povezuje z likovno spremenljivko teksturo. Teksture 

vzbujajo različne videze, zaradi različnih vpojnosti in odbojnosti svetlobe. Občutki ali videzi 

so lahko mehki, gladki, hrapavi, grobi, topli itd. (Slika 15, 16, 17, 18) (Butina, 2000). 

Tekstura je nekakšna "koža" površine in ima otipno kvaliteto. S tem, ko se z njimi tipno 

seznanimo, to prenesemo v vidno. Z integracijo tipnega v vidno ni več potreben neposreden 

kontakt s površino, saj je dovolj že vizualno "otipavanje". Kljub temu apel na čut tipa ostane, 

saj je eden najbistvenejših čutov (Slika 18) (Butina, 2000). Teksture vzbujajo željo po dotiku 

in s tem po še intenzivnejšem in celovitejšem doživetju. Prek primarnih tipnih občutkov 

(pritisk, bolečina in temperatura) nastanejo vse kompleksnejše tipne izkušnje, ki jih verbalno 

označimo. Tekstura je močno povezana še z likovnima spremenljivkama, številom in gostoto. 

Glede na njiju je tekstura lahko urejena ali neurejena gostota enot. Razpon tekstur sega od 

mikro do makro delcev. Kadar se teksture ponavljajo v določenem zaporedju, dobimo vzorec 

(Slika 15, 16, 17) (Muhovič, 2003).  
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              Slika 15.                                                
Slika 
16.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Slika 17.                                                                           Slika 18. 
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Slika 19. 

August Rodin 

Poljub (1882) 

181.5  × 112.5  × 117 cm 

 marmor 

 

 

Umetniki pri svojem delu na svojstven način 

obdelujejo površine in jim s tem dajo svojo 

prepoznavno teksturo, ki jo imenujemo faktura. 

 

 

Kot primer lahko navedem Augusta Rodina, ki je bil mojster v svetlobi, senci in teksturah. 

Rodinovo znano delo Poljub (Slika 19) je nabito s senzualnostjo in strastjo. Zaljubljenca sta 

popolnoma predana drug drugemu, tako da komaj vidimo njuna obraza. Svetloba, ki objema 

njuni goli in zglajeni telesi, daje občutek mehkosti v nasprotju z grobim reliefom skale na 

kateri sedita. Ta kontrast tekstur in golota teles le še bolj poudarita strasten prizor (August 

Rodin, French (1840 – 1917), b. d.).  

 

4.4.1 Vpliv svetlobe na zaznavanje teksture 

 

Poleg otipa mikroreliefa različnih tekstur je za njihovo integracijo ključen odboj svetlobe. To 

pomeni, da je vizualno "otipavanje" enako vizualni zaznavi prostora, ki je pogojena z odboji 

svetlobe s površin. Na mestih, kjer površina spremeni svojo smer, lahko vizualno razberemo, 

kakšna je tekstura na otip. Tako na primer razpršena svetloba zabriše otipno lastnost 

teksture, nasprotno pa jo svetloba, ki pada pod kotom, poudari. Tako lahko na podlagi 

orisne likovne prvine svetlo-temno zaznamo teksture in tudi prostor (Muhovič, 2003). 
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4.4.2 Tekstura in barva 

 

Vsaka snov in predmet imata poleg svoje forme in dimenzije tudi svojo barvo. Vendar barva 

ni del predmeta ali snovi, je le naš čutni občutek  na odbito svetlobo (Butina, 1995). Barve 

dodatno vplivajo na doživljanje tekstur in jim dajejo predvsem emocionalni, ekspresivni 

karakter. S tega stališča je barva pomemben element v op-artu, ki barvo izkoristi za vizualne 

igre. Če je s stališča zaznavanja teksture pomembna likovna prvina svetlo-temno, lahko 

svetlostne razlike pri barvah nadomesti toplo-hladno. Ta gradi prostor, ki ne more biti 

otipen, ampak je lahko le viden. Tople in svetle barve zaznamo kot večje in bližje, hladne in 

temne pa kot oddaljene in manjše. Barvi lahko podobno kot teksturi pripišemo otipni 

karakter, kot na primer mehka, žametna, ostra itd. Tekstura spremeni svoj karakter, če se 

spremeni njena barva in obratno. Barva lahko lastnost teksture poudari ali zabriše. Svetle 

barve malo svetlobe absorbirajo in veliko odbijejo, zato poudarjajo teksturiranost površine. 

Obratno temnejše barve malo svetlobe odbijejo in veliko absorbirajo in karakternost 

teksture omilijo. Oko pri svetlejših barvah prejme več svetlobe in lažje zazna spremembe na 

površini tekstur, zato so primernejše za sijajne in grobe površine (Slika 21). Temne barve 

zaradi mehčanja tekstur bolje delujejo na žametnih teksturah (Slika 20) (Muhovič, 2003). 

 

 

Slika  20.                                                                              Slika 21. 

Temne barve zaradi omiljanja površine bolje             Svetle barve poudarjajo detajle  

delujejo na žametnih teksturah.                                    teksture. 
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5 Zaznavne konstance in barvne modalitete 
 

Poleg nazornih pojmov, ki omogočajo trdnost in stalnost v zaznavi predmetov in prostora, 

ima podobno funkcijo konstanca. Njena naloga je, da bolj ali manj ohranja stalnost 

predmetov s svojimi lastnostmi, kljub temu, da so spremembe dražljajev stalno prisotne. 

Zaznavne konstance so: konstanca velikosti, oblike, barv itd.  

Konstanco pogojujejo izkušnje, torej poznavanje sveta in njegovih zakonitosti. Za pravilno 

delovanje konstance je potrebno, da stvari poznamo in jih vidimo v njihovem okolju. "O 

pravi velikosti nekega predmeta je mogoče soditi na podlagi našega znanja o tem predmetu 

in predmetih, ki ga obdajajo" (Butina, 1995, str. 166). Konstanca je iz likovnega stališča 

pomembna za iluzijo prostora, ki jo pogojujejo prostorski ključi. 

Pri konstanci velikosti, piše Butina po Trstenjaku, dojemamo sorodne predmete kot enako 

velike. Čeprav so predmeti različno oddaljeni in je njihova slika na mrežnici po velikosti 

neenaka. Možgani to navidezno zmanjševanje interpretirajo kot oddaljevanje v prostoru 

(Slika 22). To oddaljevanje v prostoru je bistveno za prostorski ključ stopnjevanja. 

 

Slika 22. 

Claude Monet 

Kupi sena na Giverny (1884) 

olje na platnu 

 

Kupe sena zaznamo kot enako velike, 

kljub navideznemu zmanjševanju 

zaradi oddaljevanja. 

 

 

 



Stanonik, J. Učinek svetlobe v umetnosti 

29 
 

Konstanca oblike povzroči, da zaznamo nek predmet kot oblikovno pravilen, kljub temu, da 

različni koti, pod katerimi predmet opazujemo, popačijo njegovo pravo obliko. Tu konstanca 

omogoča uporabo prostorskih ključev prekrivanja in zvračanja (Slika 23). Naša zaznava je 

sposobna zaznati prekrito obliko v celoti, čeprav je vidna le delno. Zvračane oblike zaznamo 

kot konstantne, na primer: krog pod kotom postane eliptičen, vendar ga dojemamo še 

zmeraj kot okroglega (Butina, 1995). 

 

Slika 23. 

Vincent van Gogh 

Stol in pipa (1889) 

olje na platnu 

 

 

 

 

Čeprav se oblike stola v prostor zvračajo in 

prekrivajo, jih zaznamo kot konstantne. 

 

 

Konstanca barve pogojuje, da zaznamo barvo konstantno kljub različnim dražljajskim 

vplivom, ki so največkrat povezani z razsvetljavo. Če na primer opazujemo bel list papirja 

pod različnimi razsvetljavnimi okoliščinami, bo list zmeraj enako bel, čeprav je ambientna 

svetloba spremenljiva in je mrežnica zmeraj drugače vzdražena (Slika 24). 
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Slika 24. 

 

 

 

 

 

Konstantna belina lista, kljub spremenljivim razsvetljavnim  

okoliščinam. 

 

 

Poleg pogoja izkušnje poznavanja predmeta in njegove okolice, je pri barvni konstanci 

pomemben pogoj pregled razsvetljavnih okoliščin. Temeljno za barvno konstanco je, da 

prepoznamo prostorsko lego barve in njene razsvetljavne okoliščine (identificiramo prostor, 

obliko in razsvetljavo). Zato je pomembno, da ločimo barvo predmeta in barvo razsvetljave 

(Butina, 1995). 

Pri mojem delu se svetloba neprestano spreminja in draži našo zaznavo barv. Če izpostavim 

pet visečih kipov, ki jih pri "polni" svetlobi zaznamo kot opečnato rdeče barve (Slika 25). Ko 

se luči v prostoru ugasnejo in aktivirajo luči, ki so del postavitve, ostanejo barve kipov 

konstantne, kljub slabši razsvetljavi (Slika 26). 

 

Slika 25. 

Jerneja Stanonik 

Iskanje svetlobe 
(2014) 

različni materiali 
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Slika 26. 

Jerneja Stanonik 

Iskanje luči (2014) 

različni materiali 

 

Pogoje barvne konstance preučujejo tudi psihologi. Ewald Hering kot pogoj navaja 

mnemorične oz. spominske barve. Ko zaznamo barvo, se ob dražljaju vzbudi tudi spomin za 

barvo. Zato je pomembna izkušnja zaznave. Mnemorična barva ostane konstantna kljub 

mogočim razsvetljavnim spremembam, ki spremenijo tudi barvo.  

Psiholog David Katz izpostavlja več dejavnikov barvne konstance. Najprej čas opazovanja 

barve; krajši kot je, manjša je možnost barvne konstance, saj je manj možnosti za kognitivno 

oceno. Potem oddaljenost od predmeta; ko določen predmet toliko približamo ali 

oddaljimo, da izgubimo percepcijo njegove okolice, barvna konstanca izgine. Sprememba 

kvantitete in kvalitete razsvetljave; če je razsvetljava premočna ali prešibka, težje zaznamo 

konstantno barvo predmetov (Trstenjak, 1978). 

Pri mojem delu sprva še zaznavamo konstantne barve, vendar se z ugašanjem in slabšanjem 

kvalitete luči konstanca barv zmanjšuje, dokler se dokončno ne izniči v popolni temi. 
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Trstenjak ugotovi, da sta si barvna konstanca in simultani kontrast nasprotna. Pri kontrastu 

izgine globinska razsežnost in s tem konstanca. Barvna konstanca je psihološki pojav, ki loči 

barvo predmeta od njegove razsvetljave. Med tem ko je simultani kontrast fiziološki pojav, 

ki nastane med barvo in njeno okolico. Na robovih pride do migotanja, zaradi težnje k 

izravnavi barv (Trstenjak, 1978).  

Odnos med barvno konstanco in simultanim kontrastom bi lahko pojasnila tudi prek barvne 

asimilacije oz. barvne prilagoditve. Praviloma bi moralo pri barvni asimilaciji priti do 

simultanega kontrasta, vendar pride do barvne konstance. 

To lepo predstavi Koffkin test z obročem; ko je sivi obroč neprekinjen na modrem in 

rumenem ozadju, ju zaznavamo kot ločena (Slika 27) – pride do barvne konstance. Ko pa sivi 

obroč prekinemo postane na rumeni podlagi bolj modrikast in na modri bolj rumenkast – 

pride do simultanega kontrasta (Butina idr., 2004). 

 

Slika 27. 

Koffkin test 

 

 

 

 

Zaznavne konstance  se nam javljajo prek barvih modalitet oz. barvnih oblik. Barve se 

pojavljajo kot površinske, prostorninske in ploskovne. Površinske barve so del predmetov in 

so vsakdanje. Prek njih razberemo razsvetljavo, obliko predmeta in njegovo prostorsko lego, 

zato so od konstance močno odvisne. Ploskovne barve, navaja Butina po Trstenjaku, so le 

"čisti barvni vtisi, pri katerih ne moremo določiti na katerem predmetu se pojavljajo" 

(Butina, 2000). Ker pri ploskovnih barvah ne moremo določiti razsvetljave ali predmeta, za 

njih velja, da so od konstance neodvisne. Prostorninske barve zaznavamo pri prozornih ali 

prosojnih predmetih. Prek njih razberemo tretjo dimenzijo in so zato pogojene s konstanco 

(Trstenjak, 1978). 
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6 Barvne dimenzije 
 

Svetloba nam poleg prostora razkriva tudi barve. Bela svetloba vsebuje vse spektralne barve, 

kar nam dokazuje mavrica. Ko pade svetloba na predmet, ta določene spektralne barve 

vpije, ostale pa odbije. To odbito svetlobo zaznamo kot barvo. Banana, ki je rumene barve, 

odbija svetlobo, ki nam vzbudi vtis rumene barve, ostale pa vpije.  

Vsako barvo določajo določene lastnosti, ki jih imenujemo barvne dimenzije. Te lastnosti 

delimo na bistvene in nebistvene barvne lastnosti (Trstenjak, 1978). Bistvene lastnosti barve 

so tiste, ki prikažejo barvo, kakršna naj bi bila v njenem bistvu, brez vpliva okolja. Bistvene 

barvne dimenzije imajo kontradiktoren značaj, saj barve brez njih ne morejo obstajati. 

Nebistvene lastnosti barv pa prikazujejo njene konkretne lastnosti. 

 

6.1 Bistvene barvne dimenzije 

 

Bistvenim barvnim dimenzijam se najbolj približajo ploskovne barve, na katere barva 

konstanca ne vpliva. Tipične ploskovne barve so spektralne barve (barve v barvnem krogu). 

Najbolje jih dosežemo ob normalni razsvetljavi. Vendar, kakšna je normalna razsvetljava? 

Normalna razsvetljava je prisotna ob rahlo oblačnem vremenu in z orientacijo proti severu. 

Lahko pa jih dobimo tudi s pomočjo majhnega testa, ki nam je pri slikanju v veliko pomoč pri 

iskanju barve predmeta. Če pogledamo določen predmet s priprtimi očmi, vidimo njegovo 

ploskovno barvo (Slika 28.) (Butina, 2000). 

Bistvene dimenzije barv pa so: barvnost, svetlost in nasičenost. 
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Slika 28. 

Ploskovne barve 

 

 

 

 

 

6.1.1 Barvnost 

 

Barvnost ali kromatičnost je lastnost barve, s katero ločimo, 

barvo od barve, odraža pa se v poimenovanju barv (zelena, 

rdeča, marelična itd). Obsega pestre oz. pisane in nepestre 

oz. nepisane barve. Barvnost je v vsaki barvi, tudi v nepestri 

(črna, siva, bela) (Slika 29) (Butina, 1995).                                                                                                                                       

 

Slika 29. 

 

6.1.2 Svetlost 

 

Če barva nima svetlostnega  odnosa do črne ali bele, potem ne obstaja. Barvi sta si lahko 

enaki glede na barvni odtenek (npr. obe sta zeleni), ampak različni v svetlosti (npr. ena je 

svetlo zelena druga pa temno zelena). Z oddaljenostjo od črne ali bele se odraža kvaliteta 

barve. Ločimo dve barvni svetlosti: absolutno in relativno barvno svetlost. Absolutna barvna 

svetlost je v barvnem krogu. Svetlost je lastna barvi z njeno specifično nasičenostjo in 

barvnostjo (npr. rumena je najsvetlejša in vijolična najtemnejša barva) (Slika 30). 

Spreminjanje barv glede na relativno barvno svetlost pa najdemo v barvnih telesih, kjer se 

spreminja njihova svetlost proti črni in beli (Butina, 1995). 
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Slika 30. 

 

 

 

Vsaka barva ima svojo specifično svetlost. 

 

5.1.3 Nasičenost 

 

Nasičenost ali čistost barve je določena z oddaljenostjo pestre barve od sive, kjer njena 

nasičenost izgine (Slika 31). Barvne dimenzije so odvisne druga od druge in se zapirajo v 

zaključen sistem (brez nasičenosti ne moremo določiti svetlosti ali barvnosti in obratno) 

(Selan, 2014a). Nasičenost pa nastane med odnosom barvnosti in svetlosti. Če zmešamo 

med sabo dve komplementarni nasičeni barvi, na primer rumeno in vijolično, dobimo sivino. 

Nasičenost barve se zmanjšuje proti središču barvnega telesa, najmočnejša pa je na 

njegovem obodu. "Čiste barve na obodu kroga označuje njihova barvnost, kromatičnost, ki 

se spreminja po obodu od ene kromatične kvalitete do druge v zaporedju barvnega spektra" 

(Butina, 1995, str. 61). Navpično v barvnem krogu se spreminja svetlost barve od bele na 

vrhu proti črni na dnu. 

 

 

 

 

Slika 31. 

Stopnejvanje nasičenosti 
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6.2 Nebistvene barvne dimenzije 

 

Nebistvene barvne dimenzije imajo spremenljive lastnosti, na katere vpliva okolje, pojem 

barve pa ostaja enak. Zato je tu zelo pomembna razsvetljava oz. svetloba. Do izraza pridejo v 

konkretnih barvnih pojavih, najpogosteje v površinskih (Slika 32) in prostorninskih barvah 

(Slika 33). Ločimo tri nebistvene barvne dimenzije, ki so med seboj odvisne in nasprotne, saj 

se z izgubljanjem ene prične pojavljati druga.  

Poznamo: snovno pogojene barvne pojave, razsvetljavno pogojene barvne pojave in  

subjektivno pogojene barvne pojave (Trstenjak, 1978). 

 

 

Slika 32.                                                                            Slika 33. 

Površinske barve                                                              Prostorninske barve 
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6.2.1 Snovno pogojeni barvni pojavi 

 

Odvisni so predvsem od barve snovi oz. barvila. Najdemo jih na površinskih in prostorninskih 

modalitetah barv. Površinska barva ima "vse iste krivine kakor objekt sam, na katerem se 

prikazuje; enako nam razodeva tudi njegovo snovno zgradbo in hrapavost zgornje plasti" 

(Trstenjak, 1978, str. 81). Prostorninska barva nastane s povečanjem prosojnosti in 

prozornosti. Primere prosojnih barv lahko opazimo pri različnih gostotah megle (za katero je 

še možno razločiti predmete, vendar je tu meja med površinskim in prostorninskim nejasna), 

pri mlečnem steklu, motnem steklu, vosku itd. Barva je prosojna, ko prepušča še toliko 

svetlobe, da lahko skozi prosojno barvo zaznamo predmete. Še boljši vtis prostorninskosti je 

prisoten, če se dani predmeti gibljejo. O prozorni barvi govorimo, ko zaznamo predmete 

skozi vmesno barvo, ki služi le kot sredstvo. Barve so prozorne, ko jih opazujemo skozi 

barvno ali brezbarvno steklo itd. Iz tega sledi, da več informacij dobimo od prozorne, kakor 

od prosojne barve. Vendar pa je najvišja stopnja prostorninskosti prisotna med prozornostjo 

in prosojnostjo (Trstenjak, 1978). To lahko pojasnim s pomočjo Bühlerjeve teorije, ki temelji 

na pogojenosti gostote in čistosti. Če se v malinovcu poveča gostota, je ta še vedno čist, če 

pa se poveča v vodotokih, je voda že motna.  

Slika 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko barve opazujemo skozi barvno steklo, dobijo le-te posebno  

prostorsko globino. 

 



Stanonik, J. Učinek svetlobe v umetnosti 

38 
 

Prozornost pa ni edini pogoj prostorninskosti barve. Prvi je določena barva stekla. Pogled 

skozi steklo, ki je na primer zelene barve, nam prikaže celoten prostor, skupaj s predmeti, v 

zeleni barvi. S tem dobi steklo posebno globinsko vrednost, saj je povezano s prostorom, ki 

je za njim (Slika 34). Drugi pogoj je značilnost prostorninskih barv, da jih s pogledom 

prebodemo in za njimi zaznamo globino (bistvo prozornosti). Površinsko barvo pri tem 

dojamemo kot oviro in jo zato skrčimo na zgolj ploskovno barvo. Iz tega sledi, da je 

prostorninska barva neločljiva s ploskovno. Tretji pogoj pa je t. i. zaplavljenost prozornih in 

prosojnih barv. To najlažje opišem s primerom, kjer pogled fokusiramo na en predmet, na 

primer knjigo. Potem med oči in fokusirano točko porinemo drug predmet, na primer 

svinčnik. Ta drugi predmet naenkrat postane na videz prozoren, saj skozi njega vidimo 

predmet v ozadju. Površinskost je torej nezdružljiva s prostorskim, saj je prostorninskost  

odvisna od prozornosti, slednja pa je povezana s površinsko barvo. Vendar moramo vedeti, 

da so sami predmeti površinske barve le toliko časa, dokler ne izgubijo vtisa neprozornosti 

(Trstenjak, 1978). 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     
Slika 35. 

Jerneja Stanonik 

Iskanje svetlobe (2014) 

različni materiali 
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Avtorsko delo vsebuje številna stekla oz. prozorne barve, ki dajejo prostorninskost (Slika 35). 

Skozi njih zaznavamo predmete v celoti z vsemi informacijami o barvi, položaju, globini in 

razsvetljavi. 

 

6.2.2 Razsvetljavno pogojeni barvni pojavi 

 

Čim bolj snovno pogojeni barvni pojavi izgubljajo na moči, tem bolj opazen je drugi dejavnik 

in sicer razsvetljava. Kljub temu pa je svetlost prostora pogojena tudi z njegovo 

prozornostjo. Prozornejši kot je, tem močneje deluje razsvetljava. Vendar z idealno 

prozornostjo predmet postane neviden, kar imenujemo svetlenje (Trstenjak, 1978). 

 Ker ne zaznamo predmeta, tudi nimamo nobenega občutka o razsvetljavi. Do pojava 

pravega svetlenja pride, ko je ozadje svetlobe občutno temnejše, torej v kontrastu z 

razsvetljavo, ki je močna, zgoščena (Slika 36). Druga skrajnost razsvetljave, ki je nasprotna 

svetlenju, je topost oz. motnost barve. Predstavlja minimum svetlečega pojava barve in je 

skrajnost nasproti maksimumu svetlenja. Svetleče predmete je najbolje opazovati iz 

določene razdalje, da pride do enakomernosti. Veliko jih najdemo v vsakdanu: sonce, luna, 

plamen, svetilke itd. Zgoščeno obliko svetlenja na površini imenujemo odsev, ki omili 

površinske mikrostrukturne posebnosti. Zato nam svetleča površina deluje zabrisana in bolj 

teži k ohranitvi ploskovne kakor površinske barve. Ta "odvečna svetloba" ima zaradi svoje 

zabrisne moči površine in globine (ki jo ravno tako vsrkava) prostorninski značaj. 

Najmočnejše svetlenje lahko enačimo z bleščanjem oz. slepljenjem. Svetlenje, v slednjem 

primeru, nas zaslepi in nam z močno svetlobo predmet požre in ga naredi nevidnega. 

Rezultat tega je, da se svetleča barva izrazi kot prozorna (Trstenjak, 1978).  
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Slika 36. 

Otto Piene 

Electric Rose (1965) 

aluminijasta krogla s 160 neonskimi lučmi 

 

 

Svetloba svetlenja je močna in je v nasprotju z njenim 

ozadjem, ki je znatno temnejše. 

 

 

 

Slika 37. 

Jerneja Stanonik 

Iskanje luči (2014) 

različni materiali 

 

 

 

Svetlenje je bilo prisotno tudi pri mojem avtorskem delu. Zgoščena svetloba, ki je iz 

notranjosti kipov svetila skozi njihove luknje, je ustvarjala močne svetlostne učinke (Slika 

37). 

S svetlenjem pa je soroden blesk. Oba lahko izmenično prehajata iz enega v drugega tudi že 

pri eni barvi. Ko na primer na črno polirano mizo pade svetloba, opazimo na njej blesk, 

vendar površina optično ni zabrisana. Ko opazujemo blesk iz večje razdalje, ta preide v 

svetlenje. Ne opazimo več bleščeče točke na mizi, ampak liso, ki enakomerno prehaja iz 

temnega v svetel predel mize. Do izrazitejšega vtisa pride, če je to bleščeče mesto na robu 

mize in grobo ločeno, brez prehodov. Iz razdalje se nam to mesto zdi kot prostorninska 
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bleščeča lisa, ki navidezno deluje, kot da je del nje pred, del na površini mize, del pa kot da 

prihaja iz njene globine. Svetloba se pri blesku pravilneje odbija in je močnejša od svetlenja. 

Bleščeča ploskev izgubi površinskost, saj ima ploskovni značaj in tudi ni optično razrahljana 

(Slika 38). Bühler pravi, da "blesk ne spada nikoli k barvi predmeta, on ne izžareva iz 

razrahljane globine predmeta, ampak napravlja vtis, kakor da leži na gladki plošči; točneje: 

blesk je podoben izredno gladki, tanki in ostro brušeni kovinski plošči ali bolje rezilu" 

(Trstenjak, 1978, str. 90). Če je svetlenje odvisno od prostorninskosti, je bleščanje odvisno 

od ploskovnosti, saj s čisto ploskovnostjo dobimo čisti blesk. 

 

Slika 38.  

Constantin Brancusi 

Speča muza (1910) 

bron 

 

Ploskovnost bleska, ki ostro mejuje brez  

zabrisanosti površine. 

 

 

 

Slika 39. 

Jerneja Stanonik 

Iskanje svetlobe (2014) 

različni materiali 

 

 

 

Bleščeče točke bleska na površini keramike, ki diskontinuirano prehajajo in ustvarjajo vtis, 

kot da ne spadajo na njeno površino (Slika 39). 
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Blesk pa bi lahko pojasnili tudi kot nepopolno zrcaljenje. Torej je blesk med svetlenjem in 

zrcaljenjem. Popolno svetlenje pomeni popolno razrahljanje površine. Popolno zrcaljenje pa 

nastane, ko se svetloba od površine odbija tako, da vidimo jasno sliko predmetov, ki se na 

površini zrcalijo. Pri tem je sama struktura površine jasno vidna, morda je celo izrazitejša. 

Tudi pri blesku je podobno, z razliko, da slika odsevanih predmetov ni jasna. Zrcaljenje ima 

torej površinski značaj. Na primer, pri barvnem zrcaljenju so zrcaljeni predmeti pogojeni z 

barvo zrcalaste površine; pri brezbarvnem pa površino zaznamo kot mejo, za katero so 

zrcaljeni predmeti (Trstenjak, 1978).  

 

Slika 40. 

Jerneja Stanonik 

Iskanje svetlobe (2014) 

različni materiali 

 

 

 

 

 

 

 

Moje delo ima poleg stekel in kovin obešena tudi ogledala. Stekla zrcalijo predmete s svojimi 

strukturami in razkrivajo predvsem njihovo notranjost razsvetljave (Slika 40). 

 

Zanimiv primer  nastane, ko se postavimo pred steklo (Slika 41). Na njem opazimo hkrati 

zrcaljeno svojo postavo, kot tudi ozadje oz. okolico. Steklo je v tem primeru prozorno in 

hkrati zrcalasto. Za njim vidimo jeklene okvirje, ostala stekla in belo popleskano steno ter 

tla. Poleg tega vidimo zrcaljeno notranjost skozi zadaj stoječ okvir, ki je po tem sodeč 

prozoren, vendar ohranja svojo barvnost. Gre za zanimiv primer razsvetljavnih okoliščin, kjer 
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se nam prozorne barve, ki imajo prostorski izraz, prikažejo preko zrcaljenja. Primer je 

popolnoma drugačen kakor v primeru fiksiranega pogleda knjige in svinčnika, čeprav 

govorimo ravno tako o prozornosti neprozornih predmetov. Tu je prozornost pogojena z 

razsvetljavno okoliščino, s prozorno zrcalastim steklom in ne od fiksiranega pogleda 

(Trstenjak, 1978). 

 

Slika 41. 

Dan Graham 

Beyond (2009) 

steklo, jeklo 

 

Ko konstrukcija postane del  

okolice.  

 

Iz tega sledi, da so razsvetljavno pogojene barve na obeh straneh svojih ekstremov 

prostorninsko prozorne.  

 

6.2.3 Subjektivno pogojeni barvni pojavi 

 

Z razliko od ostalih dveh barvnih pojavov, za subjektivne barvne pojave ni dovolj le njihova 

zaznava, ampak je potreben doživljajski subjekt. Barve nam puščajo vizualne občutke oz. 

vtise, ki so pogojeni z močjo razsvetljave. Na podlagi tega ločimo med: mehkimi in trdimi, 

skromnimi in vsiljivimi ter svežimi in uvelimi barvami. Ti vtisi pa niso zgolj vizualni, ampak 

gre za poseben organični občutek, kar nam povedo že sama poimenovanja. Na primer 

"vsiljivo" je, kar se nasilno vriva v ospredje in je v nasprotju s skromnim, mirnim itd. Sveže ali 

nasprotno velo dojemamo kot svojevrsten vitalni občutek, ki ga prenesemo v svet barv. 

Izrazi torej izhajajo iz drugih čutnih območij in dobivajo pomen predvsem v tipnih, slušnih in 

organičnih občutkih (Trstenjak, 1978). 
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Mehke in trde barve. Ena in ista barva lahko napravi vtis mehke ali trde barve. Lahko se njen 

značaj spreminja v skladu z razdaljo. Če se nam na primer rjava kovinska plošča zdi od blizu 

trda, se z večanjem razdalje povečuje občutek mehkobe. Lahko se tudi spreminja glede na 

jakost razsvetljave. Tu se s povečanjem zatemnitve povečuje mehkoba in obratno se s 

povečanjem razsvetljave povečuje trdota barve. Še znatneje se občutek trdote povečuje s 

pojavom bleska. Ko bleščečo površino opazujemo skozi redukcijski zaslon, potem blesk 

izgine in površina dobi mehkejši izraz. Če pri istem poizkusu opazujemo motne oz. tope 

barve, pride do ploskovitosti. Zato imajo pod enakimi pogoji površinske barve trd videz, 

ploskovne pa mehek. V primerjavi med površinskimi in prostorninskimi barvami nam 

površinske barve pod enakimi pogoji delujejo trše kot prostorninske. Če primerjamo vosek, 

porcelan ali slonovo kost z železom ali granitom, imata slednja dva trši videz. Prvi trije so 

zaradi prosojnosti oz. prostorninskosti videti mehkejši. Prostorninsko se javlja tudi žareče 

železo  (Slika 42) in deluje mehkejše od železa pri navadni toploti (Slika 43) Zato so svetleči 

predmeti mehkejši od zrcalastih ali pa bleščečih. Vzrok za dane pojave je v optični globini in 

gostoti. Pri prosojnih predmetih se svetloba odbije iz večje globine, kakor pri neprosojnih, 

zato imajo mehke barve večjo optično gostoto. Kadar je barva na videz mehka, imamo 

občutek, da prodiramo v njeno barvilo in doživljamo njeno prostorninsko kakovost 

(Trstenjak, 1978).  

 

 

Slika 42.                                                                                 Slika 43. 

Žareče železo deluje mehkejše, kot pa železo, ki ima svojo normalno temperaturo. 

 

Drugačen pomen nastane pri spreminjanju moči razsvetljave. Barva ob nihanju kakovosti 

razsvetljave izgublja svojo snovnost in sestavo; izgublja svoj stvaren značaj. Barva ob obeh 
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ekstremnih razsvetljavah postane bolj ali manj prostorninska. Pri tej barvni obliki je zato od 

zaznavne pomembnejša tipna informacija, ki vidno združi v subjektivno sporočilo (Trstenjak, 

1978). 

 

Slika 44. 

Jerneja Stanonik 

Iskanje svetlobe (2014) 

različni materiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 45. 

Jerneja Stanonik 

Iskanje svetlobe (2014) 

različni materiali 
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V mojem primeru razsvetljava neprestano niha in vpliva na doživljanje barv. S povečanjem 

moči svetlobe postajajo barve trše, kar še poveča pojav bleska na glazurnih keramikah in 

predvsem ogledalih. Vendar, če blesk opazujemo skozi redukcijski zaslon, postane mehkejši 

in ploskovit. Zato je površinska barva trša od ploskovne. S slabšanjem kakovosti svetlobe pa 

se povečuje moč motnih barv, zato barve postajajo mehkejše. Če primerjam svetlečo 

svetlobo z leskom zrcal, so zadnji trši, saj daje svetlenje večjo optično globino, kot blesk. 

Med površinskimi in prostorninskimi barvami so slednje mehkejše, saj na primer steklo daje 

mehkejši videz in večjo globino, kot na primer keramični kipi. Kljub temu moram opozoriti, 

da je kakovost svetlobe nizka in nam daje malo informacij o okolici, zato na koncu še zmeraj 

prevladujejo mehke oz. motne barve in prostorninske barve (Slika 44, 45).  

Vsiljive in skromne barve. Nanašajo se na dve nasprotni zaznavi barv. Barva je vsiljiva, ko se 

vsiljuje naši zavesti. Na vsiljivost barve vpliva predvsem svetlostna razlika med opazovano 

barvo in ozadjem (Slika 46). Razlika se ne meri po absolutni jakosti svetlobe, ampak po 

relativni, torej jakosti dražljajske razlike med predmetom in ozadjem.  

Slika 46.  

Rdeča na zelenem ozadju deluje bolj vsiljivo zaradi večje dražljajske razlike. 

 

Vsiljive barve se, kljub enakim razdaljam s skromnimi, zdijo bližje. Tako se nam na primer na 

temni sivini zdi rdeča bližje od modre, saj ima večjo svetlostno moč (Trstenjak, 1978).  

Tudi trditev, da so pisane barve bolj vsiljive od nepisanih, ne drži zmeraj. Če uporabimo dve 

enako svetli barvi, od katerih je ena pisana (npr. rumena) in druga nepisana (siva), se težko 

odločimo, katera je bolj vsiljiva. Ko pa potem spremenimo ozadje na primer sivi, da le-ta 

postane svetlejša ali pa temnejša od pisane barve, dobi nepestra barva večjo vsiljivost, 

pestra pa postane skromnejša (Trstenjak, 1978). 

Podobno velja za primer, v katerem imamo trak sestavljen iz dveh izmenično barvnih enako 

velikih kvadratov (npr. zelena in črna). Ob pogledu na trak lahko poljubno menjavamo svoj 



Stanonik, J. Učinek svetlobe v umetnosti 

47 
 

fokus. Enkrat vidimo zelene kvadrate na črnem ozadju, drugič črne na zelenem. Kako 

dojemamo pojav, je odvisno od naše subjektivne naravnanosti.  

Na vsiljivost ne vpliva le barva sama, ampak tudi sama oblika likov oz. figur. Te se nam kljub 

dražljajsko šibkejši barvi vsiljujejo v ospredje, saj gre tu za pogoj pregnantnosti. Bolj ko nam 

je neka figura znana ali pomembna, bolj se nam vsiljuje (Trstenjak, 1978). 

Vsiljivost oz. skromnost barve je pogojena tudi z razsvetljavo. Ob normalni svetlobi imajo 

vsiljive barve svoj minimum. Izrazitost vsiljivih barv pa se povečuje z oddaljevanjem od 

normalne razsvetljave, kjer imajo največjo moč skromne barve. S tem, ko se površinam 

zabrisuje jasnost in poveča vsiljivost, se nam površine na eni strani kažejo kot bleščeče 

svetle, na drugi pa kot pretemne (Slika 49). 

Sveže in vele barve. Pomen subjektivnega občutka oz. doživetja subjekta pride še bolj do 

izraza pri svežih in velih barvah. Kar nam že samo poimenovanje pove, najdemo najboljše 

primere med rastlinami in seveda tudi drugje (Trstenjak, 1978). 

Večina primerov svežih barv ima bolj ali manj ploskovit značaj, ki se bliža lesku. Na primer, 

da imamo oddaljeno ali zasenčeno črnino in bleščečo črno barvo, pri čemer dojemamo 

zadnjo kot bolj svežo in zasenčeno kot velo barvo. Iz primera sklepamo, da je sveža barva 

nasprotna mehki, saj je slednja pogojena s senčnostjo oz. optično zgostitvijo (Slika 48). 

Svežina je odvisna tudi od napetosti površine. Če je površina zglajena in osvetljava omogoča 

blesk in zabrisanost površine, ki postaja ploskovna, potem dobimo občutek optične svežine 

(Slika 47). Vendar pa tudi prostorninska barva lahko doseže svoj svež izraz; na primer čisto 

vino v čisti prozorni steklenici. Nasprotno pa v motnih tekočinah optična svežina upade, 

barve so vele (Trstenjak, 1978).  

Blesk lahko pri nepisanih barvah povzroči nasprotni učinek, saj kot "tujek" zmanjša 

nasičenost barve, zato jih zaznavamo kot uvele. Toda to ne pomeni, da so pisane barve 

sveže in nepisane vele. Tudi nasičenost ali nenasičenost ni pogoj za pojav optične svežine ali 

velosti, saj ima kontradiktoren pomen. Pri cvetovih, ki so sveži ali veli lahko opazimo kljub 

nasičenim barvam optično svež ali vel značaj. Nenasičene pa jasno včasih izgubljajo vtis 

optične svežine (Trstenjak, 1978).  
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Slika 47.                                                     Slika 48. 

Sveže barve imajo močnejši učinek na bleščečih površinah, kot pa na mat površinah. 

 

 

Slika 49. 

Jerneja Stanonik 

Iskanje svetlobe (2014) 

različni materiali 

 

 

 

 

Blesk in svetlenje povečata učinek svežih barv. Šibka svetloba daje dominantnost velim 

barvam. Zato na primer dojemamo bližnji svetleči kip kot bolj svež in zadnji mat kip kot bolj 

vel (Slika 49). 
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7 Umetna svetloba v umetnosti 

 

Poleg naravne svetlobe, ima pomembno vlogo umetna svetloba, ki po eni strani v 

vsakdanjem življenju nadomešča naravno, ko te ni, po drugi strani pa se zmožnosti 

manipulacije umetne svetlobe izkorišča za različne, tudi likovne namene.  

Leta 1879 je Thomas Edison izumil žarnico, ki je postala že nekaj samoumevnega v 

vsakdanu; razsvetljuje nam tako notranjost kot zunanjost prostorov ter zreducira 

intenzivnost naravne svetlobe, pojavlja pa se tudi v umetniških praksah. S to revolucionarno 

iznajdbo se v umetnosti odpre nova oblika uporabe svetlobe (Berlot, 2004).  

Okrog leta 1920 se je svetloba pojavila v moderni umetnosti. Vendar so štirideset let pred 

tem gledališke predstave že uporabljale umetno svetlobo. Nove dinamične vrednosti 

umetne svetlobe, ki izhajajo iz inovacij v uporabi usmerjene svetlobe, so obogatile okoljsko 

svetlobo. Pionirja na tem področju sta bila Adolphe Appia in Edward Gordon Craig. Ustvarila 

sta ritmični prostor z odrsko razsvetljavo, s pomočjo katere sta prikazala gibanje predmetov 

v tišini (Popper, 2007). 

Slika 50. 

 

 

 

 

 

Castelova preizkušanja umetne svetlobe  v povezavi z 

barvo in zvokom na klavikordu. 

 

Kot drugi vir, kjer je umetnik uporabil umetno svetlobo kot medij v umetnosti, velja Louis – 

Bertrand Castel, francoski jezuit in matematik, ki  je že v 18. stoletju povezal barvo in zvok. 
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Prek preizkušanj na klavikordu in z uporabo sveč, postavljenih za barvnimi trakovi, je 

postavil svojo barvno teorijo (Slika 50). Njegovo raziskovanje svetlobe je imelo vpliv na 

umetnike, ki so pri svojih umetniških praksah vključevali svetlobo v 19. in 20. stoletju. 

Castelove študije, kot tudi študije njegovih privržencev, so bile ovirane s preveč tesnimi 

odnosi med barvnimi in glasbenimi intervali in tudi odlični znanstveniki, kot sta Isaac 

Newton ali Clerk Maxwell nista storila dovolj, da bi preprečila nepravilne osnovne 

predpostavke (Popper, 2007). Po konstruktivni kritiki Hermanna Helmholtza in zaradi vpliva 

tehnološkega napredka, so bile analogne teorije postopoma opuščene in raziskave so se 

osredotočile na bistveni problem svetlobe, kar je vodilo neposredno do novih pojavov 

svetlobe v umetnosti v zgodnjih dvajsetih prejšnjega stoletja. 

Vzporedni vpliv teh umetnosti lahko zasledimo pri umetniški uporabi kinematografije pri 

umetnikih kot so Leopold Survage, Vicking Eggeling, Hans Richter, Dziga Vertov idr. (Popper, 

2007). 

Danski umetnik Richard Edgar Lovstrom, ki je bil znan pod psevdonimom Thomas Wilfred, je 

bil prvi, ki je svetlobo uporabil v moderni umetnosti. V obdobju med 1905  ̶  1910 je 

eksperimentiral in na koncu izumil instrument clavilux, ki je bil sestavljen iz gibljivih zrcal in 

električne tipkovnice, ki je imela funkcijo nadzora projekcij barvne svetlobe na platno. Z 

igranjem v tišini so se s pritiskom na določeno tipko proicirale barve in tako ustvarile 

abstraktno kompozicijo (Slika 51). S podobno idejo se je ukvarjal ruski umetnik Aleksander 

Skrjabin, le da je vključeval tudi zvok, ki pa je bil na orkestrskem nivoju (Butterfield, 1993). 

 

Slika 51. 

 

 

 

 

 

Thomas Wilfred ob claviluxu 
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Svetloba se je v umetnosti pričela množično pojavljati predvsem s pojavom 

neoavantgardnega gibanja v sedemdesetih letih; pojavljala se je pri minimalistih, krajinskih 

umetnikih, konceptualistih, v arte poveru, predvsem v gibanju Light and Space (Berlot, 

2004), katerega večina predstavnikov je ustvarjala tako rekoč brez objektov (svetloba/tema, 

senca/sončna svetloba, čas in prostor, zvok/tišina, ogenj in dim so bili njihovi materiali). 

Skozi leta so pričeli izkoriščati bolj kompleksne medije (svetleči ali fosforescentni materiali, 

neonske in fluorescentne luči itd.). Končna dela so bila težavna za razstaviti ali transportirati 

(Butterfield, 1993).  

Za pojav svetlobe v umetnosti so bili vplivni dadaisti, konstruktivisti in futuristi. Futuristi so 

bili navdušeni nad hitrostjo in dinamičnostjo ter bili v tesnem stiku z znanostjo. Nasprotno 

so dadaisti zavračali industrializacijo in ustvarjali izzivalna dela. Ruski konstruktivisti pa so 

poudarjali, da mora biti umetnik tudi inženir in tehnik, pri svojem delu so uporabljali nove 

materiale. O pojavu svetlobe v umetnosti lahko govorimo v kinetični in lumino-kinetični 

umetnosti ter v zgodnji kibernetični umetnosti (Popper, 1993). 

Tu ne moremo mimo Bauhausa, začetnika raziskav svetlobe in gibanja v umetnosti. Eden 

njihovih najpomembnejših predstavnikov je bil Laszlo Moholy-Nagy, ki je pomembno vplival 

na razvoj svetlobe v umetnosti. Poleg neoplasticizma in ruskega konstruktivizma ga je 

zanimalo predvsem gibanje v umetnosti, izpod katerega so nastajali t. i. mobili (Berlot, 

2004).  Na njegovo raziskovanje svetlobe v umetnosti sta pomembno vplivala fotografija in 

film (Popper, 2007). 

 Laszlova kovinska skulptura Svetlobno-prostorski modulator (Slika 52), prvotno imenovana 

Svetlobni rekvizit, je bila inovacija v umetnosti in tehniki. Velja za eno najbolj vplivnih del 

prejšnjega stoletja. Načrtoval je posneti tudi film v šestih delih, ki bi prikazovali različne 

svetlobne učinke danega dela (blisk, ognjemet, odrska osvetlitev, neonski znaki), vendar je 

posnel le zadnji del. Prikazuje konstrukcije v gibanju z njihovimi odsevi in sencami, ki jih je 

natančno preučil(Lynton, 1994) . O samem delu pa bom več pojasnila pri optični umetnosti. 
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Slika 52. 

Laszlo Moholy-Nagy 

Svetlobno-prostorski 
modulator (1930) 

različni materiali 

 

 

 

 

 

Moholy se je ves čas zanimal za eksperimentiranje z najrazličnejšimi materiali in oblikami, ki 

jim je vdahnil estetiko stroja z osnovnimi oblikami in primarnimi barvami. Bil je nepogrešljiv 

pri pomembnih industrijskih projektih, ki so nastajali v gibanju Bauhaus, kot je serija svetil. 

Velja za najuspešnejši načrt, ki je bil množično proizveden in  tudi tržen (Lynton, 1994).  
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8 Op-art 
 

Svetloba je predpogoj za zaznavo okolja. Lahko pa nas pri zaznavanju okolja tudi zmoti in 

zmede. Prav to navdihuje t. i. optično umetnost. 

Op-art ali optična umetnost se je razvila v letih 1960 – 65 iz potrebe po ponovnem 

raziskovanju vizualnih temeljev umetnosti. Bistveno je, da pri gledalcu sproži fiziološki 

vizualni vpliv, s tem da mu draži mrežnico (Lynton, 1994). Z geometrijskimi vzorci in barvnimi 

kontrasti ustvari v gledalčevem očesu občutek gibanja in utripanja oz. t. i. kinetično ritmiko. 

Optične prevare zavajajo oko in podajo varljive ali spremenljive informacije o predmetu, 

prostoru itd. (Hočevar, Hočevar, Mastnak, Rajar, 1996). Te vizualne igrice običajno doseže z 

dvo- ali tridimenzionalnimi predmeti, ki so gibni ali negibni in ki imajo lahko vgrajene tudi 

luči. Predmeti, ki se gibljejo, imajo običajno motorni pogon in pri tem spreminjajo svojo 

obliko ali pozicijo. Zanimanje za to umetnost je bilo kratkotrajno in le malo del je ostalo 

pomembnih (Lynton, 1994). "Namesto klasične delitve likovne umetnosti na kiparstvo in 

slikarstvo, so nastale zdaj številne mešane oblike, pogosto so se združili op-artistični učinki, 

prostorska umetnost in kinetika v nerazdruženo enoto v novo umetniško celoto" (Alviani in 

Squatriti, 1990, str. 6). Ker je op-artistična umetnost obravnavana kot zelo zaprta, se jo je le 

malo razvilo v druge abstraktne umetniške smeri. Pravzaprav je ta razvoj potekal v obdobjih 

minimalizma in konceptualne umetnosti (Lucie-Smith, 1997). 

Pri optični umetnosti je pomembno predvsem katere barve so v kombinaciji. Če 

kombiniramo tople in hladne barve oz. barve, ki so si nasprotne v prostorskih lastnostih, 

pride do pojava barvnih vibracij. Ko opazujemo takšno sliko, občutimo nekakšno vibriranje, 

migotanje. Do tega pride, ker se leči ne moreta istočasno prilagajati obema žariščema barv. 

Podoben pojav opazimo pri črno-beli šahovnici. Takšne slike težko gledamo dolgo, vendar pa 

je njihovo opazovanje zanimivo. Občutek migotanja preneha, ko se od slike dovolj oddaljimo 

in se barve zlijejo v novo optično barvo (Butina idr., 2004).  

Bistven za optično umetnost je simultani ali sočasni kontrast. Umetniki tu izkoriščajo barve 

nasprotnih svetlosti, zato si gledalec zaman prizadeva, da bi opazovane barve umiril, kar 

povzroči občutke gibanja oz. migotanja. Ko opazujemo neko določeno barvo, le-tej naše oko 

samodejno priredi njeno nasprotno barvo. Na primer, če se osredotočimo na moder krog in 
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čez nekaj časa pogled usmerimo na belo podlago (npr. belo steno), opazimo oranžen krog. 

Vendar ta barva ni resnična, je le navidezna, in nastane v našem očesu. "Simultani kontrast 

je najbolj neposreden izraz naravne težnje k izravnavi, se pravi izraz zakona barvne 

harmonije, ki je utemeljen v optični izravnavi komplementarnosti v nekromatičnem" (Butina, 

2000, str. 40).  

Kinetična umetnost je lahko ravno tako statična, kot optično slikarstvo, za iluzijo gibanja pa 

poskrbi svetloba. Lahko se premika z ali brez mehaničnega pogona. Obe naj bi aktivno 

vključevali gledalca v delo skozi gibanje oz. skozi spremembe njegovega položaja gledišča 

(Hunter in Jacobus, 1992). Obe smeri imata globoke korenine v modernizmu. Kot 

pomembne predstavnike njunih začetkov lahko omenim ruske konstruktiviste, kot je 

Aleksandr Rodchenko in njegove serije Prostorske konstrukcije, katerih forma temelji na 

armilarni sferi. Pomembni so bili tudi člani Bauhausa, kot je Laszlo Moholy-Nagy in njegov 

Svetlobno-prostorski modulator (Slika 53). Sestavljen je bil iz električnega motorja, ki je vrtil 

kovinske elemente. Celotno delo je osvetljevala luč, sence pa so dematerializirale prostor. 

Tu je prisotna dvojnost zaznave; po eni strani je Svetlobno-prostorski modulator realen, 

otipljiv element (stroj), po drugi pa je iluzionističen (senca) (Berlot, 2004).  

 

Slika 53. 

Laszlo Moholy-Nagy 

 Svetlobno-prostorski modulator 
(1930)  

različni materiali 
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Delo, na prvi pogled, ni predstavljeno le kot mehanicistično, ampak izvaja tudi svetlobne 

predstave (Lynton, 1994). Kar zmede opazovalca je neprestano gibanje svetlobe in 

spreminjanje oblik senc na steni, kot tudi na samem  mobilnem objektu, katerega metalni 

deli neprestano reflektirajo. Moč dela je bolj v učinku reflektiranja, kot v samem materialu 

(Popper, 2007). 

Podobne razsvetljavne učinke sem prikazala pri svojem avtorskem delu. Delo sestavlja 

kompozicija sedmih kipov, glavno vlogo igra umetna svetloba. Za medij kipov sem si izbrala 

glino, ki je eden prvih materialov v umetnosti. Odločitev za njo mi ni bila težka, saj njena 

fleksibilnost omogoča ustvarjanje najrazličnejših oblik, je topla, pristna, prvinska. 

Tako kot pri Svetlobno-prostorskem modulatorju so tudi moji kipi postavljeni v temen 

prostor, vendar ima vsak kip v notranjosti skrite luči, katere z aktivacijo gledalca pričnejo 

utripati v svojem intervalu. Postopoma luči ugasnejo, dokler postopka ponovno ne sproži 

gledalec in situacija se ponovi. Osrednjo kompozicijo sestavlja pet manjših kipov, ki visijo iz 

lesene konstrukcije. Tu luči utripajo v ritmu dihanja. Poleg kipov visijo še odbojni predmeti, 

kot so steklo, kovine in ogledala, katerih namen je reflektiranje luči po prostoru in 

ustvarjanje navideznega gibanja. Desno je na podstavku kip, ki je edini, pri katerem luč sveti 

brez prekinitve, vendar pa prva ugasne. V notranjosti ima poleg luči tudi steklo, ki pripomore 

k močnejšemu odboju svetlobe. Na skrajno levi strani je na tleh kip, ki je sestavljen iz dveh 

delov – spodnjega dela in pokrova. V njegovem središču je luč, ki utripa v ritmu bitja srca in 

je zadnja, ki ugasne. 

 Morda celoten koncept deluje mračno, vendar sem delo naslovila Iskanje luči, saj želim s 

tem ponazoriti, da to še ni konec. Treba je le počakati na naslednjega gledalca, ki bo pritisnil 

na stikalo in delu ponovno "vdihnil življenje". Poleg tega je luč oz. svetloba nek splošen 

simbol upanja, življenja oz. nečesa pozitivnega po čemer neprestano hrepenimo in iščemo. 

(Slika 54). 



Stanonik, J. Učinek svetlobe v umetnosti 

56 
 

 

Slika 54. 

Jerneja Stanonik  

Iskanje svetlobe (2014) 

različni materiali 

 

Če nadaljujem s pomembnimi predstavniki optične umetnosti, zagotovo ne smem spustiti 

madžarsko-francoskega umetnika Victorja Vasarelyja, ki velja za mojstra na tem področju in 

za prvega umetnika, ki je podrobneje raziskal op-art (Slika 55). Njegova tekmica za 

dominantnost na tem področju pa je britanska umetnica Bridget Riley  (Slika 56) (Lucie-

Smith, 1997). 
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Slika 55.                                                                                                                                        Slika 56. 

Victor Vasarely                                                                                                                    Bridget Riley 

Vega 200 (1968)                                                                                                           Žarenje 1 (1962) 

olje na platnu                                                                                                              emulzija na deski 

 

Pri optičnem eksperimentiranju je bil pomemben tudi Nemec Josef Albers. Vpliven je bil kot 

avtor in učitelj ter izvajal barvne poizkuse, ki vključujejo slike Poklona kvadratu (Slika 57). Z 

nespremenjeno kompozicijo je želel prikazati različne barvne kontekste, pri tem pa ga je 

zanimala izkušnja (Blom idr., 2006). 

 

 

Slika 57. 

Josef Albers 

Poklon kvadratu (1972) 
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Umetniki Op-arta pa so še Jean-Pierre Yvaral, François Molnar, Carlos Cruz-Diez, Richard 

Anuszkiewicz, skupina GRAV3 ter drugi (Hunter in Jacobus, 1992). 

Med bolj sodobnimi umetniki, ki jih privlači iluzionizem svetlobe in njeno gibanje, bi omenila 

Otta Piena. Skupaj s Heinz Mackom je leta 1957 ustanovil skupino Zero.4 Velja za enega 

najbolj plodnih talentov, ki raziskujejo možnosti svetlobe (Wiese, 2009). Kot je umetnik 

pojasnil v seriji besedil, je svetloba pogoj za vse vidljivosti, ki vodijo do raziskav svetlobe 

gibanja. Naredil je več serij Svetlobnih baletov, ki poudarjajo umetnikovo raziskovanje 

svetlobe kot umetniški in komunikativni medij. Prva serija imenovanega dela je bil projekt z 

baklami, drugi je vseboval ročne svetilke, ki so bile usmerjene skozi perforirane šablone, 

kasneje, leta 1960, pa je delo postalo mehanizirano (Slika 58). Svetlobni balet pa spremlja 

tudi vrsta filmov, ki dokumentirajo Pienova dela in zgodovino ter delovanje Svetlobnih 

baletov skozi več desetletij (Linga, 2011).  

 

 

Slika 58. 

Otto Piene 

Svetlobni balet (2011) 

različni materiali 

 

 

 

 

                                                           
3
 The Grupe de Recherche d' Art Visuel – skupina, ki raziskuje vizuelno umetnost – leta 1960 je bila 

ustanovljena skupina GRAV, katere glavni predstavnik in vodja je bil Vasarely. Gibanje je imelo enajst članov iz 

različnih držav. Skupina je delovala v galeriji Denise Rene in vztrajala na raziskavah svetlobe, percepcije, gibanja 

in iluzije. Ključnega pomena pri ustvarjanju ideje je bilo multipliciranje poceni tiskalnikov, ki bi pripomogli k 

velikemu obsegu proizvodnje. Vasarely je bil prvi povojni umetnik, ki je prekinil idejo o individualnem delu. 

4
 Predstavniki skupine raziskujejo svetlobo in gibanje ter predstavljajo začetke znanstvene umetnosti, 

vključujejo pa tudi medije, kot so ogenj, dim, voda. 
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Izmed umetnikov, ki so raziskovali svetlobo, je bil Argentinec Julio Le Parc eden izmed 

najbolj domiselnih, raznolikih in vizualno uspešnih na svojem področju. Zanimali so ga 

svetloba, gibanje kot tudi iluzija (Arnason, 1986). 

Kmalu je Le Parc znanje gibanja in svetlobe prenesel na večje instalacije, kot je na primer 

Kontinuiran-svetlobni mobil (Slika 59). Delo predstavlja zavesa majhnih krogov iz 

nerjavečega jekla, obešenih na najlonskih vrveh. Dva majhna projektorja osvetljujeta delo, ki 

reflektira svetlobo povsod. Kar gledalec opazi, so utripajoča svetloba, nemirne sence, 

labirinti odsevov, ki povzročajo motnje v zaznavi in iluzije gibanja (Menezes, 6. 1. 2014). 

 

 

Slika 59. 

Julio Le Parc 

Kontinuiran-svetlobni mobil (1966 /1966)  

 

 

 

 

Slika 60. 

Julio Le Parc 

Svetloba v gibanju (1962) 
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9 Likovno-didaktični del 

  

V likovno-didaktičnem delu bom predstavila možnost vpeljave teoretičnega dela v 

pedagoško prakso. Opisala bom postopek učne ure za deveti razred OŠ. Prikazala bom 

optično umetnost, ki jo bom uvedla v kiparstvo. Namen likovne naloge je spoznavanje novih 

materialov, raziskovanje novih kiparskih pristopov in prostorov, ozaveščanje, da kiparstvo ni 

zgolj tridimenzionalno, ampak lahko prehaja med tro- in dvodimenzionalnim ter predvsem 

zavedanje, da kip ni le statičen, ampak je lahko tudi gibljiv. 

 

Glava priprave; 

Avtor: Jerneja Stanonik 

Šola: OŠ 

Razred: 9. 

Predmet: Likovna vzgoja 

Število ur: 2 

Oblikovalno področje: kiparstvo 

Likovna naloga: Značilnosti optično-kinetičnega kiparstva ter oblikovanje in izdelava 
optično-kinetične skulpture od ideje do skice 

Likovna tehnika: oblikovanje iz žice 

Likovni materiali in orodja: klešče, žice, kol, palice, veje, CD-ji, folije, nakit, lončki, … 

Likovni motiv: drevo v vetru 

Metode in oblike dela: pogovor, razlaga, demonstracija, praktično delo, frontalna, 
idividualna 

Učna sredstva in pripomočki: predstavitev power pointa, primeri kipov 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Posebna dejavnost učencev: / 

Literatura: 

Butina, M. (1997). Prvine likovne prakse. Ljubljana: Debora 
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Butina, M (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora 

Tacol, T. (1999). Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog, izbrana poglavja iz likovne 
didaktike. Ljubljana: Debora. 

Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J., (2002). Likovno izražanje in likovno snovanje. Učbenik za 
likovno vzgojo in likovno snovanje za 8. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Debora. 

Viri slikovnega gradiva: 

http://morfo1.blogspot.com/2012/10/alexander-calder.html (Pridobljeno 14. 1. 2014). 

http://fadwebsite.com/2012/06/21/review-alexander-calder-at-ordovas/ (Pridobljeno 14. 1. 
2014). 

http://ohmygollygolly.blogspot.com/2011/02/alexander-calder-nasher.html (Pridobljeno 
14. 1. 2014). 

http://mariainescarod.blogspot.com/2011/06/victor-vasarely-ilusionista-optico.html 
(Pridobljeno 14. 1. 2014). 

http://lakitusdevcartridge.wordpress.com/2012/06/30/contextual-reference-in-dark-recon-
iv/ (Pridobljeno 14. 1. 2014). 

http://ffffound.com/image/65b117cc3e21bf60589b71005ff826b33e81b0fc (Pridobljeno 14. 
1. 2014). 

http://ffffound.com/image/feb9454301b04fb3782fc2489e9e598e76f6a30e (Pridobljeno 14. 
1. 2014). 

http://www.chron.com/entertainment/article/Jesus-Rafael-Soto-s-kinetic-sculpture-
unveiled-at-5466732.php#photo-6282711 (Pridobljeno 14. 1. 2014). 

http://www.fr.ch/mahf/de/pub/espace_jean_tinguely/sammlung/galerie_des_oeuvres.htm
(Pridobljeno 14. 1. 2014). 

http://www.chron.com/entertainment/article/Jesus-Rafael-Soto-s-kinetic-sculpture-
unveiled-at-5466732.php (Pridobljeno 14. 1. 2014). 

http://www.momak.go.jp/English/exhibitionArchive/2011/387.html (Pridobljeno 14. 1. 
2014). 

http://thecreatorsproject.vice.com/blog/cybernetic-art-pioneer-nicolas-
sch%C3%B6ffer%E2%80%99s-lifetime-of-kinetic-scultpures (Pridobljeno 14. 1. 2014). 

Cilji likovne naloge so, da učenci:  

- spoznajo likovne pojme mobile in optična umetnost ter njihovih značilnosti,  
- spoznajo umetnike mobilov in op-arta, 
- oblikujejo svetlobno-kinetične skulpture, 
-  razvijajo občutek za ravnotežje, dinamičnost, prostorsko predstavitev, domišljijo, 

izvirnost, 
- privzgajajo občutek za delo v skupini, 

http://ohmygollygolly.blogspot.com/2011/02/alexander-calder-nasher.html
http://mariainescarod.blogspot.com/2011/06/victor-vasarely-ilusionista-optico.html
http://lakitusdevcartridge.wordpress.com/2012/06/30/contextual-reference-in-dark-recon-iv/
http://lakitusdevcartridge.wordpress.com/2012/06/30/contextual-reference-in-dark-recon-iv/
http://ffffound.com/image/65b117cc3e21bf60589b71005ff826b33e81b0fc
http://ffffound.com/image/feb9454301b04fb3782fc2489e9e598e76f6a30e
http://www.chron.com/entertainment/article/Jesus-Rafael-Soto-s-kinetic-sculpture-unveiled-at-5466732.php#photo-6282711
http://www.chron.com/entertainment/article/Jesus-Rafael-Soto-s-kinetic-sculpture-unveiled-at-5466732.php#photo-6282711
http://www.chron.com/entertainment/article/Jesus-Rafael-Soto-s-kinetic-sculpture-unveiled-at-5466732.php
http://www.chron.com/entertainment/article/Jesus-Rafael-Soto-s-kinetic-sculpture-unveiled-at-5466732.php
http://www.momak.go.jp/English/exhibitionArchive/2011/387.html
http://thecreatorsproject.vice.com/blog/cybernetic-art-pioneer-nicolas-sch%C3%B6ffer%E2%80%99s-lifetime-of-kinetic-scultpures
http://thecreatorsproject.vice.com/blog/cybernetic-art-pioneer-nicolas-sch%C3%B6ffer%E2%80%99s-lifetime-of-kinetic-scultpures
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- oblikujejo skupne kriterije ocenjevanja in konstruktivno vrednotijo delo. 

 

9.1 Uvodni del 

 

Za uvodni del pripravimo manjše predmete (nakit, plastični lončki, CD-ji, svinčniki itd.), ki jih 

obesimo po učilnici. Ko se učenci posedejo na svoja mesta, razred zatemnimo. Vzamemo 

nekaj svetil in učence prosimo, da z njimi osvetlijo viseče predmete in jih usmerimo k 

opazovanju gibanja predmetov, padanja senc in vzbujanju občutkov ob tem. 

 

9.2 Osrednji del 

 

Učence usmerimo v razmišljanje o prikazani kiparski instalaciji. Povprašamo jih, v čem se 

razlikuje od običajnih kiparskih del (prinesemo s sabo primer kipa, za nazornejšo predstavo). 

Skupaj z učenci ugotavljamo razlike in ugotovitve zapisujemo na tablo (statičnost/gibanje, 

masivnost/lahkotnost, razgibanost, dinamičnost itd.). Vprašamo jih, na kaj morajo biti 

pozorni pri takšni gradnji (stabilnost). 

Pokažemo jim kratek film o Moholyjevem Svetlobno-prostorskem modulatorju in jih 

povprašamo o njihovih občutkih. Usmerimo jih v razmišljanje o iluzionizmu in s pomočjo 

slikovnega gradiva opišemo značilnosti op-arta. Razložimo jim, da optična umetnost zavaja 

naše oko. Lahko nam vzbuja občutke lažnega gibanja (Bridget Riley), ali pa gre tudi za 

dejansko gibanje (Laszlo Moholy-Nagy). Povprašamo jih, če vedo, zakaj pride do 

navideznega premikanja. Pojasnimo jim, da je to zaradi močnih barvnih kontrastov (npr. 

rdeča/zelena, črna/bela), katerih različna žarišča oko ne more zaznati istočasno. Pojavi se 

migotanje, ki pa ga ne moremo dolgo gledati. Vprašamo jih, če so že slišali za mobile in če 

vedo, kaj to je. Skupaj z učenci se pogovarjamo in ugotavljamo lastnosti. Razložimo jim, da 

se le-ti gibljejo preko vode ali zraka. S pomočjo digitalne predstavitve  prikažemo dela 

umetnikov, ki jih je zanimal mobile (Alexander Calder). Na koncu jim pokažemo še dela 

umetnikov, ki jih je navdihovala optična umetnost (Viktor Vasarely, Bridget Riley, Jesús 

Rafael Soto, Nicolas Schöffer, Jean Tinguely idr.). 
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Alexander Calder                                                                        Alexander Calder 

Zmagoslavna rdeča (1963)                                                       Brez naslova 

kovina, žica                                                                                  kovina, žica 

 

 

 

                                                  

                                                                                                   

      

Alexander Calder                                                                                  Viktor Vasarely 

Devetnajst belih plošč (1961)                                                            Vega 200 (1968) 

kovina, žica                                                                                           olje na platnu 
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Viktor Vasarely                                                                                    Bridget Riley 

Renault                                                                                                 Lahkota (1987)      

 

  

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Bridget Riley                                                                                                 Jesús Rafael Soto 

Izguba (1964)                                                                                               Esfera Theospacio (1989) 

emulzija na deski                                                                                        poslikan aluminij, pleksi                                                                                                                

                                                                                                                       steklo    
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   Jesús Rafael Soto 

   Prepustni Houston (2014) 

  lakiran aluminij, PVC cevi, črnilo za sitotisk 

 

Jean Tinguely 

Ukročena narava (1990) 

razlčni materiali 

 

 

Laszlo Moholy-Nagy                                                
Nicolas Schöffer 

Svetlobno-prostorski modulator (1930)            Lux 13  

različni materiali                                                  
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Z učenci obnovimo značilnosti optične umetnosti in mobilov. Ponovimo, na kaj moramo biti 

pri izvedbi pozorni (stabilnost konstrukcije oz. njeno trdnost, izvirnost pri izvedbi naloge, 

dinamičnost postavitve, iluzija gibanja senc, iznajdljivost izvedbe kompozicije in same 

konstrukcije, sodelovanje med učenci pri skupnem projektu in komunikacija med njimi). 

Opozorimo jih na varnost pri delu (žice, žeblji). 

Demonstriramo jim potek dela, tako da vzamemo kos žice, ga preščipnemo s kleščami in 

konec upognemo, da se zavarujemo pred vbodom. Na drugi konec pritrdimo določen 

predmet po izbiri (na primer folijo). Vzamemo drugi kos žice in ponovimo postopek. Potem 

žico s predmetom pritrdimo na prvo. Po želji dodajamo žice s predmeti, vendar moramo biti 

pozorni, da ne obtežimo preveč; zato je bolje, da se domenimo za največ dva predmeta. 

Nato to "vejo" pritrdimo na leseno ogrodje. V primeru, da ogrodje otroci naredijo sami, jim 

najprej demonstriramo kako naj se varno lotijo dela. Vzamemo podstavek (na primer 

trdnejša lesena kocka z luknjo) in vanj pritrdimo kol. Nato vzamemo palice in jih poljubno 

zabijemo v kol. Pri tem jih opozorimo na varnost in na to, da naj se tega lotijo posamezno. 

Priporočljivo je da pred pritrditvijo palic, vanje zarežemo majhno zarezo, da v to lažje 

pritrdimo žičnato "vejo". Opozorimo jih na varno žaganje in da naj ga opravljajo posamezno.  

 

Likovna naloga: Izdelava optično-kinetične skulpture 

Za praktično izvedbo pripravimo čim več različnih predmetov (žeblji, gumbi, trakovi, žice, 

pokrovčki, glavniki, posodice, lončki itd.) in posebno čim več odbojnih predmetov ( CD-ji, 

nakit, folije, pleksi steklo, plastika itd.). Predhodno naredimo leseno ogrodje (lesena palica 

ali kol, fiksiran na podstavku s poljubno pribitimi vejami, palicami; lahko pa je tudi močnejša 

košata veja), na katerega bodo učenci s pomočjo žice, trakov, vrvi, … pritrdili predmete. V 

primeru, da ogrodje napravijo sami, jih moramo opozoriti na varnost (zabijanje žebljev) in jih 

spremljati pri delu. Pomembno je tudi, da pazijo, da je izdelek stabilen. Učenci najprej 

izdelajo žičnate "veje",  na katere obesijo svoje predmete, pri tem morajo biti pozorni, na 

konce žic, ki so lahko ostri in da pustijo dovolj žice za pričvrstitev na leseno ogrodje.  
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9.3 Zaključni del 

 

Ko je izdelek končan, prostor zatemnijo in ugasnejo luči. Učenci, ki imajo svetilke, osvetlijo 

delo. Lahko uporabijo tudi sušilec las za dodatno spodbudo pri gibanju. Končno delo pa 

lahko tudi posnamejo. 

Na koncu postavijo razstavo in skupaj oblikujejo kriterije vrednotenja in analizirajo likovno 

delo (izvirnost, kreativnost, tehnična izvedba, trdnost, stabilnost, dinamičnost itd.). 

 

10 Zaključek 
 

Svetloba predstavlja bistvo v umetnosti. Nujna je za našo zaznavo prostora, za merjenje in 

določanje proporcev in dimenzij, za percepcijo barv in njenih mutacij.  

V diplomskem delu sem se osredotočila na raziskavo svetlobe in njenih kompleksih fizikalnih 

in psiholoških lastnosti ter preučila vlogo umetne svetlobe v umetnosti, ki ima bogato 

zgodovino. Izmed najpomembnejših, če ne najpomembnejši, je gotovo Laszlo Moholy Nagy 

in njegov Svetlobno-prostorski modulator, ki je močno vplival na njegove naslednike. Seveda 

je pri zaznavi temeljni organ vida – oko. Podaja nam informacije o prostoru, v katerem smo 

in predmetih, ki nas obkrožajo. Za samo percepcijo prostora je pomembna likovna prvina 

svetlo-temno. Podaja nam informacije o oblikovanosti predmetov, o globini prostora in 

zgradbi površin oz. tekstur. Za celostno integracijo tekstur pa je poleg zaznave pomemben 

tudi čut tipa, ki nam videno potrjuje. Poleg razlik med svetlejšimi in temnejšimi površinami 

pa zaznavamo tudi barve, ki nam dajejo predvsem emocionalni pomen. Brez bistvenih barv 

barve kot take ne bi obstajale, nebistvene pa bistvenim dajejo edinstven karakter in so bolj 

subjektivne narave. Za našo orientacijo v prostoru so pomembne zaznavne konstance. 

Omogočajo nam, da svet, kot tak, zaznavamo konstantno, kljub nenehnim dražljajskim 

spremembam. Svetloba nam preko očesa podaja ogromno informacij. Vendar pa se na našo 

zaznavo ne moremo vedno zanesti, saj nas včasih tudi zavaja in nam podaja informacije, ki 

niso gotove. Zaznava lažnega gibanja ali migotanja, vibriranja je značilna za umetnostno 

smer op-arta ali optično umetnost. Iluzionistično gibanje v umetnosti se je pojavilo že v 



Stanonik, J. Učinek svetlobe v umetnosti 

68 
 

futurizmu, dejansko gibanje pa v kinetični umetnosti, kjer je gibanje lahko tudi mehanizirano 

ali pa ga povzročajo naravni fenomeni. Optična umetnost zavaja in mnogi umetniki so to 

izkoristili za manipulacijo z gledalcem. Pionir na tem področju je Victor Vasarely, njegova 

tekmica je Bridget Riley, pomemben predstavnik pa je tudi Josef Albers. Kiparji, ki jih zanima 

vključevanje svetlobe v umetnost in ki sem jih podrobneje preučila, so Laszlo Moholy-Nagy, 

Otto Piene in Julio Le Parc ter drugi. Kiparji s pomočjo svetlobe ustvarjajo tretjo dimenzijo in 

pri tem svoja dela včasih tudi mehanizirajo. Pri svetlobni umetnosti je pomembna 

vključenost gledalca, ki delo dopolni s svojo prisotnostjo in zaznavo, ki ga navduši in hkrati 

plaši. 

Optično umetnost sem vključila tudi v pripravo učnega načrta, ki je primeren za višje razrede 

osnovnih šol. Namen je, da učenci spoznajo nove dimenzije in prostore v kiparstvu, ki lahko 

prehaja med obema dimenzijama. 
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