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Povzetek  

  Skozi diplomsko delo sem opisala zgodovino uporabe modre barve v arhitekturi. Povedala 

sem nekaj o  njenem začetku,  pridobivanju modre in njenih prvih uporabah. Sledi opis 

uporabe modre barve skozi zgodovino. Nato sem se za kratek čas posvetila vplivu barv na 

ljudi in še posebej raziskala vpliv modre barve. Vse skupaj pa sem usmerila v ugotavljanje 

vloge modre barve v arhitekturi, kar sem tudi navezala na nekaj primerov. 

 

Kako modra v arhitekturi vpliva na nas? 

Katera je njena najprimernejša raba v šolskih prostorih? 

 

Ključne besede: modra barva, arhitektura, zgodovina, vpliv modre barve v prostoru ... 

 

 

  Abstract 

  Through my thesis I described the history of blue colour in architecture. I told something 

about it's beginings, the extraction of blue and it's first uses. That is followed by a description 

of use of hte colour blue through history. Then, for a short time I payed atention to the 

effects that the blue colour had on paople. Then all that was  directed into finding out the 

function of blue in architecture, which I applied to some examples. 

 

How does blue in achitecture affect us? 

Which is its' most proper use in school? 

 

Key words: blue colour, architecture, history, effect of blue colour on space ... 
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1 Uvod 
 

Vse od tretjega ali četrtega razreda osnovne šole mi je všeč modra barva. Z leti mi je le 

še bolj prirasla k srcu. Začelo me je zanimati več o njej. Zakaj me tako privlači, niti sama ne 

vem prav natančno. Vem le, da ko stopim v prostor, opazim najprej modre predmete. Pri 

nakupovanju oblačil ali nakita predmetov druge barve niti ne opazim, kot da imajo modre 

signal, ki ga oddajajo in me z njim vabijo. Če ni to, kar iščem modre barve, potem si stvari 

največkrat niti ne pogledam. Drugače je, ko gre za stene in predmete v stanovanju. Tam 

imam v svojih mislih določene barve za vsak prostor posebej. In sicer: kuhinja =  rdeča, 

dnevna = črna in bela, kopalnica = mešanica toplih zelenih in rjavo-oranžnih, spalnica = v 

odtenkih modre. Mislim, da je modra pogostokrat kar »vržena« v kopalnico in jo ljudje le 

redko kdaj izpustijo še v kak drug prostor.  

Meni osebno modra predstavlja dom. Tisto barvo, v kateri se jaz počutim jaz in v njej 

najdem svoj mir. Najverjetneje tudi zato, ker se ujema z mojim značajem. Če bi morala 

izbirati med odtenki modre, bi se odločila za ultramarin, ki meni  predstavlja najčistejšo in 

najbolj izrazito modro. Zaradi njegove navidezne žametnosti, moči in teže pa ga je težko 

sprejemati na velikih površinah. Zato  je toliko bolj čaroben, ko se preliva s svetlejšimi 

odtenki sebe, torej ko se meša z belo. Takrat dobi svojo igrivost, sanjskost in mehkobo. 

Diplomskega dela sem se lotila s prebiranjem literature in brskanjem po spletu. 

Zanimivo mi je bilo brati o pridobivanju pigmentov modre barve in njihovi pomembnosti v 

srednjem veku. Odkrila sem kar nekaj uporab modre skozi zgodovino in njene najrazličnejše 

pomene skozi čas, kar sem tudi zapisala. Temu je sledil opis same uporabe modre barve in 

njene namembnosti. Nato pa sem na kratko opisala tudi vpliv, ki ga ima modra barva na ljudi 

na splošno in v zaprtih prostorih. Vse skupaj sem navezala na nekaj primerov. 
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2 Teoretični del  

2.1 Modra barva 

Modra je ena izmed treh osnovnih barv v barvnem krogu in je nasprotna oranžni. 

Nahaja se med zeleno in vijolično in skupaj z njima predstavlja polovico barvnega kroga, ki 

zajema hladne barve. V okolju jo najdemo v živi in neživi naravi. Je barva neba, morja, 

rudnin, jezer, rek, rastlin in živali. Hkrati jo lahko opazimo tudi ob gledanju v daljavo, z 

akumulacijo zračnih plasti. Zato se nam zdijo sivkasto modrikaste stvari bolj oddaljene kot 

predmeti čistejših barv.  

Odtenki 

 

                                                                              
Slika 1: Čista modra                     Slika 2: Ultramarin                     Slika 3: »Baby blue« 

                                                                              
Slika 4: Kobalt                              Slika 5: Cijan                                 Slika 6: Nebeško modra 

Čista modra je modra iz RGB sistema osnovnih barv, ki se jih uporablja pri aditivnem 

mešanju barv. Ultramarin je  ime dobil po svoji poti, z  uvažanjem v Evropo, in sicer »preko 

morja«. »Baby blue« je dobil svoje ljubkovalno ime po pogosti rabi tega odtenka za 

novorojene dečke (pentlje za na avto, otroška oblačila za dečke ...). Kobalt modra je dobila 

ime po materialu, iz katerega so jo prvič pridobili. Tu mislim  enega od barv sistema CMYK, ki 

se uporablja pri subtraktivnem mešanju barv. Nebeško modra je svoje ime dobila po svoji 

najpogostejši uporabi v slikah, in sicer za barvanje neba. 

Zgoraj je le nekaj  najpogosteje uporabljenih odtenkov. Seveda jih poznamo še mnogo 

več. Po mojem mnenju jih je neskončno in najlepše so njihove kombinacije. Še zlasti,  če se 

prelivajo, svetlijo in temnijo. 

2.1.1 Vpliv na ljudi, občutki 

Fiziološki učinki modre barve so ravno nasprotni učinkom rdeče. V nasprotju s 

stimulativno rdečo deluje modra prijetno in mirno, a včasih tudi hladno (zlasti svetlo oz. 

ledeno modra barva). S svojim mirnim značajem umirja delovanje srca, upočasnjuje ritem 

dihanja in izboljšuje koncentracijo, ob daljši izpostavljenosti pa lahko povzroči tudi sanjavost, 

vendar brez neugodja ali vznemirjenosti. Asociativno jo povezujemo z morjem in nebom. 
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Nebesno in morsko modra barva simbolizira resnico, zvestobo, čistost, plemenitost in 

modrost. V nasprotju z rdečo, ki naj bi ponazarjala moški princip, ponazarja modra ženskega. 

Med vsemi barvami je najgloblja in najmanj materialna, zato naj bi omogočala postopno 

zapuščanje zavestnega in realnega ter prehod v nezavedno in nadrealno, tj. v oddaljene 

dimenzije praznega, metafizičnega prostora. Pasivnost modrine ni stalna, ampak se v njej 

skriva tudi potencialna realnost. Svežina modrine pogosto prehaja v hlad, njena mirna 

dostojanstvenost pa v konzervatizem. (Kovačev, 1997). 

Modra barva je barva globokega ledu, čustveno jo povezujemo s hladno daljino 

prostora in njegove neskončnosti. Zato modra vpliva na razum tako kot rdeča vpliva na 

čustva. Psihološki učinki modre barve: sprostitev, očiščenje, hladnost, modrost, spokojnost, 

čutnost, mir, zaupanje, zvestoba in prilagodljivost. (Lisjak, 2013) Modra barva pozitivno 

vpliva na koncentracijo, nam pomaga razmišljati, sprejemati odločitve in racionalizirati naša 

dejanja  (Meerwein, Rodeck, Mahnke, 2007). 

 

2.1.2 Pomeni modre in njena zgodovina 

 

Modra barva je barva miru in harmonije, barva zrelosti, razumskosti, natančnosti, 

sposobnosti, barva visokih vrednot. Je barva zaupanja, iskrenosti in zvestobe. Z vidika barvne 

psihologije je  zanesljiva in odgovorna ter kaže na notranjo varnost in zaupanje. Modra barva 

je idealistična, izboljšuje naše samoizražanje in našo sposobnost komuniciranja, kar 

navdihuje višje ideale. Modrost modre izhaja iz njene višje stopnje inteligence, iz duhovne 

perspektive. Je barva duha, predanosti, verskih študij. Je konservativna in predvidljiva. Je 

nostalgična: živi v preteklosti, povezuje vse v sedanjosti in prihodnosti ter izkušnje iz 

preteklosti. (Lisjak, 2013) 

Že stari  Egipčani so uporabljali modre pigmente. Kot  druge pigmente so tudi tega 

najverjetneje odkrili ponesreči, ko se želeli narediti nekaj drugega. (Ball, 2012) Temna, 

globoka modra je bila povezana z ženstvenostjo, medtem ko je bila svetla, nebeško modra 

povezana z moškostjo. Modra je bila barva božanstev in duhovnosti. Tako imenovano 

»egipčansko modro« so pridelovali iz azurita. V starem Egiptu je bila temno modra tudi barva 

vode in s tem življenja. Nosili so moder nakit, ker naj bi  modra delovala zdravilno. 

Egipčanom je modra barva pomenila tudi varovalo pred zlim v posmrtnem življenju, zato so 

jo uporabljali v grobnicah in na tkaninah, s katerimi so povijali mumije.  Skozi stoletja pa se je 

recept za pridobivanje  »egipčanske modre«  izgubil. 

Še danes ob Mediteranu, še posebej v Grčiji in Turčiji, ljudje radi nosijo modre amulete, 

imenovane »božje oko«, ki ščitijo pred nesrečo.   
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Slika 7: »Lov na ptice v papirusovi goščavi«,                        Slika 8: Egipčanski azurit 
              Nebamunova grobnica 

 
Cennino d'Andrea Cennini, italijanski slikar, ki je živel na prehodu iz 14. v 15. stoletje, je 

rekel, da je ultramarin modra lepa, najbolj popolna in nad vsemi ostalimi barvami; nihče ne 

more reči ali narediti nekaj, česar njena kvaliteta ne bi mogla preseči.  (Ball, 2012) 

Ultramarin modra kot že implicira njeno ime, je prišla »preko morja«, saj mineral iz 

katerega je pridelana, ni poznan na zahodu. Ultramarin modra je pridelana iz lapis lazulija, 

modre kamnine, najdene v Afganistanu (Slika 3). Več stoletij so bili Evropejci pri dobavi 

njihovega najbolj cenjenega pigmenta,  ki je bil dražji od njegove teže v zlatu,  odvisni od 

afganistanskih  rudnikov. Ultramarin je bil drag ne samo zato, ker je bil redek, tudi pridobiti  

ga je bilo težko. Večina mineralnih pigmentov je bila pridobljena  z drobljenjem kamnine. 

Toda z drobljenjem surovega lapis lazulija  dobimo –  zaradi nečistoče, ki jo mineral vsebuje –   

le siv prah. Te nečistoče je potrebno ločiti, in sicer z gnetenjem mineralnega prahu skupaj z 

voskom in nato pranjem voska v vodi. Modri pigment odteče z vodo, nečistoče pa ostanejo 

ujete v vosku. Večkrat ko se ponovi procedura, čistejšo barvo pigmenta dobimo. Pigmente so 

za poslikavo lesa mešali z jajčnim rumenjakom. 

 

 
          Slika 9: Mlada dama poležava po kopeli, Afganistan (1590)  
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Modra je v srednjem veku sprva veljala za temno barvo angela zla. Povezovali so jo z 

mračnim in s temo, komaj kasneje se je uveljavila kot dobra, svetla barva neba.  Eden izmed 

faktorjev, ki so prispevali k prestižnosti modre v 20. stoletju, je čaščenje Device Marije in 

zamenjava barv, s katerimi so slikali njena oblačila. Na večini oltarjev srednjega veka je  

prikazana v modrih oblačilih. Mnogi umetnostni teoretiki so poskušali razložiti simbolni 

pomen modre: češ da vzbuja ponižnost in krepost. Toda glavni razlog za izbiro te barve pri 

umetnikih je bila dragocenost pigmenta. Najdražji pigment so uporabljali za poslikavo 

najsvetejšega. In ker je bila ena najdražjih barv in zato priljubljena med  kraljevimi družinami, 

je modra postala barva kraljev, premožnih in vplivnih ljudi. Nošenje modre je pomenilo nekaj 

dostojanstvenega in simbol premožnega. 

V renesansi so se stvari nekoliko obrnile. Modra ni bila uporabljena le s simboličnim 

namenom. Začeli so jo uporabljati tudi zaradi njenega lepega in hvaležnega odtenka. Še 

vedno pa se je s  tem kazalo tudi  premoženje slikarjevega naročnika. Za razliko od srednjega 

veka so pigmente pričeli mešati z olji. Oljno tehniko je v začetku 15. stoletja izpopolnil slikar 

Jan van Eyck, nato pa so jo posvojili italijanski umetniki. Za razliko od jajčne tempere se oljne 

barve precej počasneje sušijo in omogočajo lažje obdelovanje prehajanja barv oziroma 

odtenkov, svetljenja in temnenja, ki ga vidimo v renesančni umetnosti. 

Umetnostni zgodovinar Paul Hills pravi: »Modra se je do konca 15. stoletja odmaknila 

od asociacije na zvezdnato nebo in nebeškega oboka k spreminjajočemu nebu dneva«  (Ball, 

2012). 

V Ticijanovi sliki Bakus in Ariadne (1532) slikar z ultramarinom naslika briljantno modro 

nebo kot tudi Ariadnino ogrinjalo. Ampak morje, ki vleče na zelenkasto, je naslikano z 

azuritom. Cenejši pigment, pa vendar še vedno dokaj drag. Bilo je kar nekaj krajev v Evropi, 

kjer se ga je dalo pridobivati, vključno s Francijo, Madžarsko, Nemčijo in Španijo. Uvožen 

ultramarin (ki je največkrat prispel v Benetke) je po dostopni ceni le redko prišel do krajev v 

severni Evropi. Tako je večina nemških in nizozemskih renesančnih del naslikana z azuritom. 

 

         
Slika 10: Ticijan, Bakus and Ariadna (1523)         Slika 11: Ultramarin iz lapis lazulija 
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V poznem 18. stoletju je francoska vlada štela izdelavo pigmentov za tako komercialno 

pomembno, da je naročila vodilnim kemikom, naj razvijejo nove pigmente.  Enega med njimi, 

Louis-Jacques Thénarda, je zadolžila, da izdela nadomestek za ultramarin, ki je bil še vedno 

izjemno drag. Leta 1802 je tako Thénard odkril način za pridobivanje bogate modre  barve iz 

kobalta,  po materialu imenovano kobalt modro. Iz kobalta so kasneje dobili tudi prvi pravi 

vijolični odtenek. Nebeško modri pigment, imenovan cerulean (azurno modra) iz kobaltovih 

stanatov, je bil še kasneje eden izmed najbolj priljubljenih med postimpresionisti. 

                                                
             Slika 12: Kobalt modra                                         Slika 13: Azurno modra 

Kljub Thénardovemu odkritju so si takratni slikarji še vedno želeli cenejšo obliko 

ultramarina.  Zato je francosko združenje za razvoj industrije  leta 1824  razpisalo  nagrado za 

tistega, ki bi izumil umetno ultramarin modro barvo za široko rabo. Štiri leta kasneje (1828) 

je nagrado prejel Francoz Jean Baptiste Guime, kar je tudi razlog, zakaj je bila takrat ta barva 

poznana tudi kot francoski ultramarin. 

Na spodnji sliki (Slika 8) so vse barve, ki jih je Renoir uporabil, razen rdeče moderne 

sintetične. Med ostalimi je tudi kobalt modra. Nanešene so skoraj brez mešanje med seboj. 

Učinek nove čiste oranžne je zelo očiten v ladjini konturi, ki se stika s svojo komplementarno 

hladno kobalt modro. To je tako imenovan impresionizem direktno iz tube (Ball, 2012). 

  
Slika 14: Rembrant, Čolnarjenje na  Seni (1879-80) 

Ta eksplozija barv ni bila omejena le na likovno umetnost. S tem, ko je kemija dosegala 

svoj razcvet, je prinašala barve v ves širen svet. Še posebej po tem, ko so v sredini 19. stoletja 

odkrili, kako izdelati nove barve iz aromatskih ogljikovodikov, najdenih v premogovem 

katranu. 
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Vzpon barv, pridobljenih iz premogovega katrana, je spremljala sintetizacija naravnih 

barvil. Leta 1868 so kemiki izdelali alzarin, molekulo, ki daje rdeči njeno barvo, leta 1877 pa 

so sintetizirali tudi indigo. To je privedlo do propada rastoče barvne industrije v Evropi in 

britanskih kolonij v Indiji. Hkrati pa je ustvarilo celotno sodobno kemijsko industrijo. 

Zgodba o tako imenovani »najlepši modri« na svetu se začne z njenim iznajditeljem 

Yvesom Kleinom. Klein ni bil nikoli znan kot umetnik, kot so bili Turner, Rembrant in Ticijan. 

Zaslovel in najbolj poznan je ostal po svoji internacionalni Kleinovi modri, ki jo je uporabil v 

svoji seriji monokromatskih slik v 50. letih 20. stoletja. Ni je reprodukcije, ki bi dosegla tako 

čist in izrazit odtenek, ki ga ima ta barva v živo. Da lahko res občudujemo njeno barvnost, jo 

moramo videti iz prve roke in šele takrat jo lahko doživimo takšno, kakršna je. Klein je verjel, 

da je barva sama po sebi zadostna, brez kakršnekoli linije in oblike. Risni in orisni elementi se 

nepotrebni, saj le dekoncentrirajo gledalca, da bi doživel barvo samo po sebi. Prepričan je 

bil, da bodo v prihodnosti ljudje začeli slikati v eni sami barvi. Na slikah ne bo nič drugega, 

samo barva v vsej svoji moči.  

 

 
Slika 15: Internacionalna Kleinova modra 82 oz. IKB 82 (1959) 

 
Kot to lahko vidimo na Sliki 15 prav to tudi naredi. Kleinova modra je seveda  

ultramarin modra – sintetizirana različica ultramarina, ki so jo kemiki razvili v 19. stoletju. 

Toda nikoli prej ni ultramarin tako izgledal kot takrat, vsaj na platnu ne. Klein je ugotovil, da 

pigmenti vedno stremijo k temu, da lepše in bolj bogato izgledajo, dokler so še suh prah. 

Veliko bolj živi so prej kot potem, ko so že mešani s takšnim ali drugačnim vezivom. Želel je 

najti način, da bi ta efekt dosegli tudi v barvi. Leta 1955 je našel svoj odgovor: nova 

sintetizirana fiksirna smola, ki jo izdelalo podjetje Rhone-Pulec. To smolo je bilo možno 

nanašati v tako tankih nanosih, da je lahko služila in nadomestila tudi vezivo, brez da bi 

kakorkoli »oskrunila« čistočo in moč pigmenta ultramarina. To vezivo je dalo barvi 

materialno?? površino in žametno teksturo. Klein je sodeloval s pariškim kemijskim 

proizvajalcem in prodajalcem umetniških materialov, imenovanih Edourd Adam. Skupaj sta 

razvila recept za vezanje ultramarina v smolo, mešano z organskimi kemikalijami. Da bi 

zaščitil zlorabo te mešanice, ki bi omadeževala čistočo njegove ideje, jo je leta 1960 

patentiral. 
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3   Zgodovina modre v arhitekturi 

Antični Grki so uvažali modro iz Egipta in indigo iz Indije. Ena izmed arhitektur, kjer so 

uporabili modro za poslikavo sten, je palača Knosos (Slika 16) na Kreti, ki je nastala v času 

minojske umetnosti. 

Tudi Rimljani so uporabljali modro za freske. Slika 17  prikazuje primer iz Vile Arianna v 

bližini Pompejev. Rimljanom je modra pomenila žalovanje. Bila pa je tudi barva barbarov.  A 

kljub temu so jo uporabljali za dekorativne izdelke.  Modro so v rimski mitologiji povezovali z 

Jupitrom in Merkurjem. 

 

                      
Slika 16: Bik, Palača Knosos                                         Slika 17: Detajl freske v Vili Arianna 

(16. stol. pr. n. št.)                                                          (2. stol. pr. n. š.)  

V bizantinski umetnosti sta bila Jezus in Marija največkrat naslikana v modrih ali 

vijoličnih barvah.  V primeru Samostana Chora (Slika 18, Slika 19) v Istambulu lahko vidimo, 

da so jo uporabljali tudi za ozadje. 

 

                                           
Slika 18: Hodnik s freskami, Chora                        Slika 19: Kupula, Chora 

(11.-14.stol.)                                                             (11.-14.stol.) 

 

 Francoska katedrala svete Cecilije je bila zgrajena kot obrambna trdnjava in izraz moči 

po križarskih vojnah (1209–1229), ko je katoliška cerkev napadla heretikčne katarje 
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(albižane) v Toulusu. Katedrale so začeli graditi leta 1282 pod vodstvom  škofa Bernarda de 

Castaneta. Gradnja je bila večinoma dokončana do leta 1383, vendar je svojo celotno 

podobo  dosegla komaj leta 1492. Dekorativne freske na stenah ladje so iz začetka 16. 

stoletja in so bile večkrat obnovljene. Freske na obokih so največje delo renesančnega 

slikarstva. Po naročilu Lusia II d'Ambroisea so med letoma 1509 in 1512  slikarji iz Modene in 

Bolonje poslikali stene. Freske različnih dizajnov, pastoralnih prizorov ter oseb iz Stare in 

Nove zaveze so polagali na globoko modro »nebo«. 

Slika 20–23: Katedrala svete Cecilije, Albi, Francija, 14. Stol. 

      
Slika 20                                        Slika 21       

 

      
Slika 22                                       Slika 23 

Cappella degli Scrovegni v Padovi je kapela, katere poslikavo je Enrico degli Scroveni, bogat 

bankir, naročil in zaupal znanemu gotskemu slikarju Giottu. Na stranskih stenah v 

sedemintridesetih slikah so zajete zgodbe Device Marije in Kristusove zgodbe. Na steni, ki je 

obrnjena proti vhodu, je naslikal Veliko sodbo. (Pulvirenti, 2014) Barvila, ki jih je uporabljal, 
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kot so azurno modra, cinober in bakrovi oksidi so apno,  na katero je slikal, uničila. Nanašal 

jih je a secco (na suho) z jajčnim lepilom (Debicki, 1995). 

 
Slika 24 : Cappella degli Scrovegni, Padova  (1304-1306) 

V islamski kulturi je modra takoj za zeleno najpomembnejša barva, saj naj bi bila 

najljubša barva preroka Mohameda.  Hkrati pa jim modra in turkizna pomenita vero in 

skupnost. Zanimivo pa je, da je modra barva v Iranu  barva žalovanja. Temno modre in 

turkizne dekorativne ploščice so v islamskem svetu uporabljali tako za fasade kot za notranje 

prostore mošej. To se lepo vidi na Petkovi mošeji (mošeja Jomeh) v Mazar-e Šarifu, 

največjem mestu na severu Afganistana (Slika 25–34), iz 14. stoletja. 

 

Slika 25–34: Petkova mošeja, Mazar-e Šarif, Afganistan, 14. stol. 

    
Slika 25                                             Slika 26                                            Slika 27 

 

     
Slika 28                                             Slika 29                                      Slika 30 
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Slika 31                              Slika 32                          Slika 33                           Slika 34  

Mošeja Sultana Ahmeda je zgodovinska mošeja v Istanbulu. Mošeja je znana kot 

Modra mošeja zaradi modrih ploščic, ki obdajajo stene v notranjščini. Zgrajena je bila med 

letoma 1609 in 1616, med vladavino Ahmeda I. Tako kot tudi druge mošeje tudi  ta vsebuje  

grob ustanovitelja. Še vedno je »aktivna« mošeja. Med turisti je bolje poznana kot mošeja 

Sultana Ahmeda. 

 

Slika 35–40: Modra mošeja, Istanbul, Turčija, 16. stol.   

           
Slika 35:                                        Slika 36                                         Slika 37   

 

                           
Slika 38                                                  Slika 39                                Slika 40    

Prva modra hiša v Jodpurju (Indija) je bila zgrajena okoli leta 1459. Danes ima mesto 

dva nadimka in sicer »Mesto sonca« in »Modro mesto«. Večina stavb (Slika 41–46) je 

obarvanih v odtenkih modre barve. Pokrajina Rajasthan je po večini vroča skozi celo leto, 

modra barva pri tem ohranja hlad ali vsaj občutek  tega. Poleg tega naj bi odganjala komarje. 

Sprva so modre hiše imeli le brahmini (pripadniki višjega stanu, socialno ali kulturno 

superiorni ljudje) z namenom, da se razlikujejo od ostalih. 
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Slika 41–46: Jodhpur, Indija 

                
Slika 41                                                       Slika 42                       Slika 43 

 

         
 Slika 44                                          Slika 45                                           Slika 46  

Jodhpurju zelo podobno mesto, ki je nastalo okoli leta 1471, najdemo tudi v Maroku. 

Chefchaouen (Slika 31–37) ima ravno tako veliko z modro pobarvanih hiš. Za razliko od 

Jodhpurja so tukaj stavbe po večini delno modre. Ponekod pa se odtenki od temnega proti 

svetlejšemu stopnjujejo od spodaj navzgor. 

 

Slika 47–53: Chefchaouen, Maroko                        

            
Slika 47                                                  Slika 48                                         Slika 49  

   

                   
Slika 50                        Slika 51                        Slika 52                       Slika 53 
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Marakeševi vrtovi Majorelle so kreacije iz 19. oziroma zgodnjega 20. stoletja. V večini 

primerov nadomeščajo zgodnejše vrtove (prvotno kmetijska posestva), ki so utrpeli sušo. Do 

pomanjkanja vode je prišlo v času plemenskih vojskovanj. Tako so vrtovi oveneli in umrli. 

1920 je Majorelle Garndes (vrtove), poimenovane po njihovem avtorju, obnovil francoski 

slikar  Jacques Majorelle. Kasneje jih je obnovil Yves Saint Laurent. Vrt je kot kalejdoskop 

tropskih barv. Tudi s slik (Slika 54 57) je razvidno, kako živo barvo modre je uporabil. S tem je 

dosegel izrazito izstopanje, še posebej tam, kjer se modra stika z oranžastorjavim peskom. 

Cvetlični lonci so modri, turkizni ali rumeni. V katerikoli barvi že so, je ta barva vedno čista in 

živa.  

Slika 54–57: Vrtovi Majorelle, Marakeš, Maroko 

                     
Slika 54                                                                 Slika 55  

 

                        
Slika 56                                                                                       Slika 57 

Z zelo malo ali skoraj nič lesa na voljo je bila večina stavb na grških otokih prvotno 

zgrajena iz temnega vulkanskega kamna. Kamen je sicer odličen izolator, saj zadržuje dokaj 

stalno temperaturo. Tako poleti zadržuje hlad in pozimi toploto. Toda temna barva tega 

kamna je absorbirala toploto in zadrževanje v hiši na vroč dan je bilo neznosno. Nujno je bilo 

stavbe prebarvati z belo barvo, ki je svetlobo odbijala. Tako so ljudje na praktičen način 

ohranjali hlad. Nekoč barva ni bila tako pogosta, zlasti ne zunaj nekje sredi morja. Z belo 

barvo ni bilo nič drugače.  A ljudje so se znašli, barvo stavbe so oblažili z ometom - debelo 

plastjo apnenca. Ta omet iz apnenca je bil zelo svetel, zato so mu primešali kanček modre, da 
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ga omilijo. A kljub temu se človeškemu očesu zdi bel. Več modre so dodali v apnenec, da so 

dosegli klasično svetlo modro barvo, ki jo lahko vidimo na strehah. 

Zakaj modra? To vprašanje sem si tudi sama zastavila kar nekajkrat med svojim 

obiskom Milosa in Aten. Zakaj ne zelena? Saj je tudi ta hladna. Mnogi zmotno mislijo, da je 

uporaba modre barve v Grški arhitekturi povezana z grško zastavo, a temu ni tako. Nekateri  

trdijo naslednje. Loulaki modra je v obliki prahu. Kot barva je živahna in ima živo teksturo 

smukca. Loulaki se uporablja za izdelavo briljantne barve, ki jo najdemo na vilah, tavernah in 

ostalih arhitekturah na grških otokih. Prvotno je »loulaki« bilo ime čistilnemu sredstvu, ki je 

bilo izrazito modre barve. Uporabljali so ga za pranje perila, vsako gospodinjstvo ga je imelo. 

Ljudje naj bi tako za beljenje svojih  hiš uporabljali mešanico z nekaj loulakija. 

           Leta 1967, ko je v Grčiji prišla na oblast vojaška vlada, so vse druge barve (razen 

modre) izginile. Misleč, da bosta modra in bela kazali na združenost in enotnost ter podpirali 

njihovo propagando, je ta vlada ukazala vse stavbe prepleskati v belo in modro (če niso že 

bile). Barvna kombinacija je hitro postala »blagovna znamka« otokov in pritegnila pozornost. 

S tem so dosegli velik porast dobička na račun turizma, ki je sledil v poznih 60. letih. Leta 

1974 je vlada postavila zakon, da morajo biti vse stavbe  pobarvane v prelepih grških barvah 

(beli in modri). 

 

Slika 58–61: Milos, Grčija 

             
Slika 58                                       Slika 59                                     Slika 60  

 

     
Slika 61                                                           Slika 62 
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Primer moderne arhitekture, v kateri sta arhitekta Herzon in de Meuron uporabila 
modro barvo je Barcelona Forum (Slika 63–67). Stavba je bila zgrajena med letoma 2000 in 
2004. Fasada foruma je zelo temno modra in groba, kot je tudi njena ostra oblika. Fasado 
prekinjajo izseki zastekljenih trakov. Stekla trakov se nam zdijo modra, saj odsevajo okolico 

in povečini je to nebo. 

Slika: 63–67: Barcelona Forum 

       
Slika 63                                 Slika 64                                Slika 66                 Slika 67 
 

Avstrijski arhitekt Peter Kaschnig se je odločil, da bo hišo v svojem domačem kraju v 
Celovcu pobarval z modro barvo. Hiša ni umetniško delo. Namenjena je študiji psihološkega 
učinka na bližnje prebivalce in mimoidoče . Domačini so bili razburjeni in so zahtevali, da se 
hišo takoj povrne nazaj v prvotno stanje. Modra pa ni le zunaj ampak tudi interier.  Večina 
ljudi je povedala, da se jim ideja zdi dobra, a v tej hiši ne bi živeli. Problem te hiše pa ni bil 
toliko v njeni izstopajoči barvi kot v tem, kar je sledilo potem, ko je hiša »zaslovela«. Po 

mirnem delcu mesta je kar naenkrat mrgolelo veliko avtobusov in turistov, ki so si želeli 
ogledati to atrakcijo. Domačini so tako imeli težave tudi z iskanjem prostih parkirnih mest. Po 
nekaj mesecih prepirov so domačini končno dosegli svoje in stavba je bila porušena. 
 
Slika 68–69: Modra hiša, Celovec, Avstrija 

     
Slika 68                                              Slika 69 

Hofmanova zgradba Beukelsblauw v Roterdamu je naletela na podobne težave. Toda 

za razliko od modre hiše v Celovcu so ljudje to stavbo sčasoma sprejeli. Prebarval jo je med 

letoma 2004 in 2006. Štiri leta kasneje, ko se je začelo govoriti o rušenju te stavbe so se 

nekateri prebivalci okolice začeli upirati. Po rušenju so ljudje na ruševino celo prinašali 

modre vence v spomin na vzljubljeno modro velikanko. 

http://betterymagazine.com/wp-content/uploads/2013/04/HausBlau-008-SG105162.jpg
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Slika 70: Beukelsblauw, Rotterdam, Nizozemska  

Dediščino vogalnih stavb je v sodobni soboški arhitekturi povzel Edvard Jalšovec in 

oblikoval nekaj najlepših sodobnih objektov, med katerimi izstopa Šavel center. Svetlo 

modra štirinadstropna stavba z značilnimi izstopajočimi balkoni z enim svojim delom sledi 

polkrožni liniji ulice in se z vmesnim steklenim komunikacijskim delom naslanja na drugega, 

ki je postavljen v ravni liniji.  

 
Slika 71: Šavel center, Murska Sobota (1997) 

 
 
  

http://betterymagazine.com/wp-content/uploads/2013/04/Beukelsblauw_02.jpg
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3.1 Namembnosti modre v arhitekturi danes in njena najprimernejša raba 
 

3.1.1 Bivalni prostori: 

Trstenjak (1978) navaja vrsto ugotovitev o pozitivnih učinkih, ki jih ima prava izbira 

funkcionalne barve v prostoru. Ta predvsem zviša produktivnost, zmanjša utrujenost, dviga 

moralo, pripomore pa tudi k izboljšanju varnosti.   

Modra barva je v domovih primerna za spalnice, kopalnice, delovne sobe, skratka za 

prostore, ki so namenjeni sprostitvi. Ustvarja hladen in zračen prostor.  Ni primerna za 

jedilnice, prostore za zabavo, rekreacijo, kletne prostore (Lisjak, 2013). 

Dizajni modrih kopalnic vedno tvegajo, da bo videti zelo hladno in le funkcionalno. 

Toplejše, svetlejše barve s svežimi poudarki morajo priskrbeti za razburljivo vzdušje in 

motivirati večje zavedanje lastnega telesa. 

 

3.1.2 Delavno mesto: 

Funkcionalna barva na delovnem mestu ima pozitivne rezultate predvsem pri zvišanju 

produkcije dela, zmanjšanju utrujenosti pri delavcu, dvigu delovne morale, izboljšanju 

delovne varnosti, znatnem zmanjšanju absentizma. Stebri oz. nosilci poslopji naj bodo v 

temnejših, težjih barvah. Sploh pri višjih prostorih, kjer želimo doseči več koncentracije in 

samote. 

V delovnih prostorih skušamo ustvariti čim bolj naravno delovno ozračje, da se delavec 

počuti kot na prostem, da nima občutka utesnjenosti (izjema so delovni prostori, kjer je 

pomembna koncentracija pri drobnem in preciznem delu). Zato skušamo s svetlimi barvami v 

stropih posnemati sinjino neba in dnevne svetlobe ter s tem obenem optično dvignemo in 

razširimo velikost delovnega prostora. Prostor optično poveča tudi enotna barva sten. 

Kakšne barve so primerne za stene v delavnicah, ali naj bodo tople in nemirne ali hladne in 

pomirjujoče, ali naj utesnjujejo ali sproščajo, je odvisno predvsem od vrste in načina dela. Če 

zahteva delo veliko koncentracijo in drobno pozornost, bomo izbrali utesnjujoče barve, ki 

človeka zbirajo in koncentrirajo, sicer pa obratno. Kjer je treba hladnega miru in je vsaka 

naglica škodljiva, si pomagamo s hladnimi barvami. Modra na tleh učinkuje vodstveno, 

distancirano, na steni hladno in oddaljeno, na stropu duhovno in sanjavo. 

3.1.3 Bolnišnice: 

V bolnicah moramo biti pozorni že na veže, sprejemnice in hodnike, v katerih dobi 

bolnik prve vtise. Računati moramo namreč, da so bolniki že tako bolj ali manj vznemirjeni, 

zaskrbljeni nad stanjem, ko vstopajo v bolnico, zato vplivajo nanj celo  ledeno hladne, 

alarmentne bele barve« po hodnikih. Zelo neugodno, hladno in hkrati vznemirljivo; navdajajo 

ga z občutkom tujstva monotonije, dolgočasja zastrašenosti in osamljenosti. Zato je za 

hodnike in prve prostore, v katere bolnik vstopa priporočljivo odeti v toplejše barve. 



 
 

 
 

18 

Bolniki, ki so pod pritiskom (visok krvni pritisk, vročične bolezni, napeta psihična 

stanja), bi morali biti sredi pomirjajočih stenskih barv, ki dajejo občutek sproščenosti in širine 

ter povečanja prostora (npr. hladni barvni toni). Pubertetniki z neuravnovešenim čustvenim 

življenjem pa prostore s pomirjajočimi, hladnimi barvami, da se ustvari primerna protiutež in 

doseže potrebna uravnovešenost (Lisjak, 2013)- 

3.1.4 Kromoterapija:   

Čeprav ima sodobna medicina učinkovitejše posege, kot je kromoterapija, nam njene 

skromno ugotovitve vendarle dajejo koristne napotke, kakšna naj bo uporaba barv pri 

bolnikih v bolniških prostorih.  

Modra barva stimulira grlo in ščitnico, pomirja um in živce, blagodejno vpliva na dihala. 

Pomaga pri zobobolu, vnetju oči in grla, srbečici, pri pikih insektov, nespečnosti. Pomirja 

menstrualne bolečine, zdravi opekline, norice, drisko, epilepsijo, histerijo, gonorejo, otroško 

paralizo, glavobole, oslovski kašelj, kožo, bolezni ledvic. Z modro svetlobo se obseva 

tuberkulozna koža. Pod vplivom modrih sevanj se zdravi nevralgija. Modra barva ima ugoden 

vpliv na revmatične bolezni. Modra barva zmanjšuje krvni in mišični tonus, zato jo imajo za 

emotivni sedativ, ker se še bolj kot zelena nagiba k miru in introspekciji.  Modrovijolični 

svetlobni dražljaji na mrežnici stopnjujejo prekrvavljenje in razširijo ožilje. Modra se je v 

raziskavah izkazala kot zelo uspešna pri zdravljenju iritiranih bolnikov z anankastičnimi 

fiksnimi idejami; zato jo priporočajo tudi za bolniške sobe za podobne bolezni. 

 

3.1.5 Porodnišnice:  

Barve na hodnikih morajo biti drugačne kot v ostalih prostorih. Tukaj lahko »srečen 

dogodek« dobro izrazimo videzno ali nanj asociiramo z barvo. V bolnišničnih porodnišnicah 

lahko svetlo rožnate ali svetlo modre (med odtenki omenjen »baby blue«) osrečujejo starše, 

toda nič kaj priljubljene niso med medicinskimi sestrami, ki skrbijo za novorojenčke. Dejstvo 

je, da je otroška koža novorojenčka zelo reflektivna. Z lahkoto odseva svetlobo iz svoje 

okolice. Tako lahko modra stena novorojenčkovo kožo na videz spremeni . Potem takem 

lahko iz otrokovega obraza zmotno sklepamo, da ima cianozo.  

 

3.1.6 Restavracije: 

Modrikasto-zelene (vodna (aqua), turkizna), čeprav redko so povezane neposredno s 

hrano. Štejejo med komplementarne naglase in so lahko uporabljene za ozadje v izložbah 

oziroma v bifejih  s hrano. V vidnem polju, ki obdaja jedilno mizo, je bistvenega pomena, da 

da se uporabijo ustrezni kontrasti, da z njimi poudarimo kakovost, svežino, začimbe, naraven 

okus jedi in razlike  ter odnose med okusi in vonjavami. To je v primerih komplementarnih 

kontrastov še posebej učinkovito: kontrasti med posodami (krožniki, kozarci ...), mizo in 

obrokom morajo biti stimulativni. Tukaj igra pomembno vlogo tudi osvetlitev. Ta je lahko 

topla (ponavadi rumena) ali hladna (bela). Nepravilna osvetlitev lahko uniči željene učinke. 

Pravilna osvetlitev pa lahko videzno naredi obroke bolj sveže in okusne. Svetloba vpliva tudi 
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na samo počutje posameznika. 

 

3.1.7 Domovi za ostarele: 

Vijolična, modra in zelena so pogosto zaznane kot bolj blede. Posledično je pri uporabi 

teh barv  najboljše izbrati bolj intenzivne odtenke. Močnejši kontrasti imajo pozitiven učinek 

na ljudi, še posebej na starejše. To je pomembno imeti v mislih pri opremljanju. Predmeti 

(pohištvo) morajo biti v odtenkih, ki so kontrastni barvam v ozadju (stene, tla). Občutljivost 

za bleščanje se s starostjo povečuje, tako so materialne površine primernejše od površin z 

leskom. Močan lesk tal lahko starejši ljudje razumejo kot mokroto. Hkrati pa jih ovira pri 

jasnosti in vidnosti kontrastov, s katerimi si pomagajo pri orientaciji po prostoru. 

 

3.2. Modra v šoli 

Barva in prostor sta v zakoniti medsebojni funkcionalni zvezi. Saj sta ton barve in 

svetlostna stopnja odvisna od prostora. In obratno: velikost prostora je zaznavno odvisna od 

barve. Ta funkcionalnost je tudi pri uporabi barve v šoli zelo učinkovita in izrazita. Fizični, 

psihični in celo fiziološki vpliv barv na človeka je bolj ali manj splošno znan pojav. Posebno 

močno pa vplivajo barve na otroke, pri katerih je odvisnost od nazornih predstav neprimerno 

večja kot pri odraslih.  Uspeh, ki ga hočemo s funkcionalnostjo barve v šoli doseči je 

predvsem v naslednjem: 1. da dvigamo učencem prijetno počutje v šolskih prostorih, 2. da 

zmanjšujemo vizualno utrujenost in vizualne motnje, 3. da stopnjujemo sodelovanje učencev 

z učiteljem in 4. da jih spodbujamo k disciplini, smislu za snago in red (Trstenjak, 1978). 

Zmotno je mišljenje in ravnanje, ko so bili razredi in hodniki v dosegu rok v trpežnih in 

umazanih barvah, tla pa s posebno mažo, saj so otroci instinktivno čutili, da lahko še naprej 

brezobzirno mažejo in čečkajo po teh.  Čisto drugače se otroci vedejo, če so tla in stene 

svetlejše barve, saj se bo čečkanje takoj poznalo in se bodo morali zagovarjati. S svetlejšimi 

in snažnimi barvami naredimo šolske prostore mnogo lepše, prijetnejše in vabliivejše, hkrati 

pa otroka spodbujamo k redu, lepemu vedenju in snažnosti. Barve, ki naj bi jih uporabljali v 

razredih, so rumena in njeni odtenki, vodeno zelena, sinje modra, bež, biserno siva (Lisjak, 

2013). 

Frieling za različne starosti učencev priporoča različne barve. Pri najmlajših rdečo, nato 

oranžno, rumeno in z vsakim razredom hladnejšo. Modra tako pride na vrsto komaj pri 

pubertetnikih, kjer pa igra precejšno vlogo, vendar pa naj ne bi bila brez primesi oranžne ali 

rumene.  

Svetlo modri toni so priporočljivi v vseh učilnicah, kjer je treba opravljati ročno delo 

(razne strokovne in obrtne šole); kjer torej ne gre za »šolski razred« v navadnem pomenu 

besede. Isto velja za prostore z glasbenim poukom, kajti glasba in modra (sanjavo in 

čustveno naglašena) barva se druga drugo dopolnjujeta. Nasprotno pa naj bi v telovadnicah 

prevladovale tople, živahne barve, ki delujejo ravno nasprotno. 
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Tako za  sprednjo steno razreda Trstenjak priporoča hladne odtenke. Čeprav jih 

Američani odklanjajo, da ne bi slučajno izbrali otožnega ali celo depresivnega odtenka. Pravi, 

da naj bi bila stena, proti kateri so učenci obrnjeni v razredčeno zeleni ali sinje modri barvi. 

Hladni toni prispevajo k učinku povečanega prostora. Hkrati zelena in modra delujeta najbolj 

umirjeno in nevsiljivo. Ravno take barve naj bi bile tudi na steni, kjer se nahajajo okna. V 

svetlih odtenkih seveda. Toda  barve moramo prilagoditi okolici, na katero ima okno pogled. 

Izogibati se moramo močnemu kontrastu.  Če je okolica šole v tistem delu pretežno zelena in 

se zgoraj vidi nebo, je to idealno. Stene se tako navidezno zlijejo z okolico, se od gledalcu 

oddaljijo in ponovno povečajo prostor. Enak trika lahko uporabimo, če imamo okna na 

strehi. 

Za hodnike se večina odloča za toplejše in živahnejše barve, da animirajo in ogrejejo 

otroke. Po eni strani se strinjam s tem, a še bolj se strinjam s trditvijo, da je prav, da so 

hodniki v primerjavi z razredi manj svetli. Tako dobi učenec, ko stopi iz hodnika v razred, ki je 

ne samo dejansko, marveč tudi optično (barvno) prostorninsko v kontrastu s hodnikom, 

neprimerno širši in svetlejši, prijeten, sproščujoč vtis, kakor da je »zopet na prostem« 

(Trstenjak, 1978). Toplejše barve naj bi se nahajale na zadnji steni razreda, kamor so učenci 

obrnjeni s hrbtom. 

Stena nasproti oknom naj bo nekoliko temnejša in nezanimiva, da otroku ne uhaja 

pogled nanjo. Temnejša tudi zato, ker jo osvetljuje svetloba z oken in jo tako ustvarja 

svetlejšo (Trstenjak, 1978). 

4   Pedagoški del 

Modra barva se pri likovnem izražanju največkrat pojavi pri izvajanju tehnike slikanja. S 
slikanjem lahko na dvodimenzionalni površini prikažemo tridimenzionalni prostor. Učenci bi 
tako lahko več o modri izvedeli med uro, pri kateri bi se učili o toplih in hladnih barvah ter  
njihovi uporabi barv za prikazovanje prostora. Primer učne naloge: 
 

4.1 GLAVA PRIPRAVE  
DATUM: ... 
RAZRED: 9. ... 
AVTOR: Nina Simonovič  
ŠOLA:  ... 
PREDMET: likovno izražanje 
ŠTEVILO UR: 1 
OBLIKOVALNO PODROČJE (učna celota, tema): slikanje 
LIKOVNA NALOGA (učna enota): barvna in zračna perspektiva 
LIKOVNA TEHNIKA: tempera, flomastri 
LIKOVNI MATERIALI, ORODJA, PODLAGE: tempera, čopiči, risalni list, flomastri 
LIKOVNI MOTIV: domišljijska pokrajina z novega planeta 
METODE DELA: razlaga, pogovor, demonstracija, dialog 
OBLIKE DELA: frontalna, individualna 
UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: učbenik 
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VRSTA UČNE URE: kombinirana (teorija in praksa) 
MEDPREDMETNA POVEZAVA: glasba, biologija 
POSEBNA DEJAVNOST  UČENCEV: .. 
VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA, LITERATURA: ... 
CILJI 
– vzgojnoizobraževalni 
Spoznavajo načine prikazovanja prostora na ploskvi s spreminjanjem barve. 
Razvijajo samostojnost, natančnost in domišljijo. 
Pridobivajo občutek za red in čistočo v razredu.   
– operativni 
Spoznajo upodobitve prostora s pomočjo čutne prevare oziroma iluzije. 
Seznanijo se z značilnostmi zračne in barvne perspektive. 
Opredelijo tople in hladne barve. 
Prepoznavajo elemente barvne in začne perspektive 
Ustvarijo kompozicijo po načelih barvne perspektive s pomočjo tempere in flomastra. 
– splošni 
Razvijajo zmožnost za razumevanje različnih načinov prikazovanja prostora z barvo na 
ploskvi. 
Krepijo občutljivost za barvne odnose.  
Se navajajo na opazovanje barvnih pojavov v naravi.  
Bogatijo opazovalne zmožnosti. 
Privzgajajo samozaupanje pri individualnem izvajanju likovne naloge. 
Se navajajo na kritično vrednotenje likovnih izdelkov. 

 

 

UČITELJ UČENEC UČNE METODE IN 

OBLIKE DELA, UČNA 

SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI 

1. UVODNI DEL: 

- Vprašam, katere tople in 

hladne barve poznajo. 

- Pokažem primere zračne in 

barvne perspektive in 

povprašam, kakšne so razlike 

oz. podobnosti  med slikami. 

 

- Učenci odgovorijo, katere 

tople in hladne barve poznajo. 

- Opazujejo slike in 

prepoznavajo razlike. 

 

- pogovor, frontalna 

oblika dela, lcd 

projektor 

2. OSREDNJI DEL: 

a) Spoznavanje likovnih 

pojmov: 

- Pojasnim, da se bomo 

pogovarjali o barvni in zračni 

perspektivi. 

- Prikažem primere iz učbenika. 

 

b) Posredovanje likovne 

naloge: 

- Pojasnim, da bodo ustvarjali 

samo z barvno perspektivo, o 

kateri smo se prej pogovarjali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prepoznavajo elemente barvne 

in začne perspektive. 

 

 

 

 

 

 

 

- Razlaga, pogovor, 

frontalna oblika 

dela, učbeniki. 
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- Podam navodilo za 

kombinirano tehniko: 

flomaster in tempera. 

- Z razredčeno tempero bodo 

slikali na risalni list po 

principu barvne perspektive.  

- Vprašam jih, če kaj ne 

razumejo. Poudarim, da naj 

bodo natančni oz. naj pazijo na 

čistost izvedbe dela. 

- Na naslikano podlago bodo 

risali s flomastri 

- Povem  jim, da je likovni 

motiv domišljijska pokrajina z 

novega planeta.  

- Vprašam jih, kako oni vidijo 

svoj domišljijski svet? 

- Svetujem učencem, da 

pripravijo material in 

potrebščine za delo. 

 

c) Likovno izražanje 

- Prepustim učencem snovanje 

idej in jim individualno 

svetujem. 

- Poslušajo podajanje navodil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Poslušajo razlago. 

 

 

 

- Povedo, kako naj bi izgledal 

njihov domišljijski svet. 

 

- Pripravijo delovno površino, 

 

 

 

 

- Izvajajo delo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Individualna oblika 

dela, dialog. 

3. ZAKLJUČNI DEL 

- Svetujem, da zaključijo z 

delom in da naj pripravijo 

razstavo likovnih del. 

- Z učenci obnovim likovno 

nalogo in izpostavim postopke  

izvedbe naloge. 

- Z učenci oblikujemo merila za 

vrednotenje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Učence usmerim v vrednotenje 

izdelkov po oblikovanih 

merilih. 

- Svetujem naj pospravijo in 

počistijo delovno površino. 

 

- Zaključijo z ustvarjanjem in 

pripravijo razstavo likovnih 

del.  

- Obnovijo nalogo in postopek 

dela .  

 

- Skupaj oblikujemo merila za 

vrednotenje: 

1. Upoštevanje pravil 

barvne perspektive.  

2. Pravilna izvedba: 

Upoštevano zaporedje 

kombinirane tehnike. 

3. Koliko so bili učenci 

natančni pri izvedbi dela. 

4. Izvirnost pri uporabi 

motiva. 

5. Učenčeva odzivnost: 

koliko so se učenci 

potrudili oz. bili 

pripravljeni za delo. 

 

- Vrednotijo izdelke. 

 

 

- Poskrbijo za red in čistočo. 

 

- Pogovor, frontalna 

oblika dela, 

opazovanje.  

 

 

 

 

 

 

 

- Vrednotenje 

likovnih del. 
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5 Sklep 

Po vsej prebrani dosegljivi literaturi sem prišla do kar nekaj zaključkov. Najprej pa bi se 

vrnila na vprašanji iz uvoda. 

Modra v arhitekturi ima posebno vlogo. Bolj kot katera koli druga barva nam da 

občutek odprtega prostora in sam prostor tudi optično poveča. Modre stene se nam zdijo 

bolj odmaknjene, modri strop pa višji in ponovno lahko tudi s stropom dosežemo občutek 

odprtega prostore, še posebej, če ima prostor tudi strešna okna. Moramo pa biti pozorni na 

njen odtenek, da ni pretemen. Dovolj svetel in primerno uporabljen odtenek modre na nas 

lahko deluje pozitivno, sproščujoče, pomirjujoče in blagodejno vpliva na našo koncentracijo. 

V kolikor se odtenek stopnjuje proti čistejši, izrazitejši ali celo temnejši modri, ta lahko na nas 

vpliva v prvi vrsti zasanjano, nato pa celo negativno, temačno, depresivno in hladno. 

V šolskih prostorih je modra v bistvu najprimernejša za na steno z okni. Ponovno 

moramo tudi tukaj biti pozorni na odtenek, ki bo v otrocih spodbujal koncentracijo, jih 

pomirjal in ne vabil k sanjarjenju. Stena z okni je še posebej najbolj primerna ravno zaradi 

tega, ker se skozi okna vidi nebo, ki se poveže z modro barvo sten in jih tako navidezno 

skrije, da občutek, da sten ni in se nam zato zdi prostor bolj odprt. Otroci imajo tako boljši 

občutek, ko stopijo v razred in se ne počutijo utesnjeno.  

Prišla sem do spoznanja, da imajo barve psihosomatske učinke. Kar so zelo dobro 

izkoristili ljudje v Jodhpurju in Chefchaouen za ohranjanje občutka hladu. 

Po vseh ugotovitvah lahko sklepam le, da mi je modra barva poleg njenega simbolnega 

pomena tako zelo pri srcu tudi zaradi svojega ugodnega vpliva name. Sem oseba, ki jo že 

malenkosti spravljajo v stres, in morda je moje nezavedno »vedelo« pred mano kaj mojemu 

telesu ugaja in nanj dobro deluje.  
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