
UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Likovna pedagogika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martina Hegediš 
 

ODNOS MED OBLIKO IN BARVO V 
ABSTRAKTNEM LIKOVNEM IZRAŽANJU 

 

Magistrsko delo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 

Ljubljana, 2015     





UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Likovna pedagogika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mag. Martina Hegediš 
 

ODNOS MED OBLIKO IN BARVO V 
ABSTRAKTNEM LIKOVNEM IZRAŽANJU 

 

Magistrsko delo 
 
 

Mentor: doc. dr. Jurij Selan 
Somentorica: doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 2015





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Zahvaljujem se mami in pokojnemu očetu, ki sta najbolj zaslužna, da sem prehodila svojo 

študijsko pot. Zahvaljujem se svojemu prijaznemu mentorju, doc. dr. Juriju Selanu, za 

njegovo izredno odzivnost in vse pozitivne spodbude ter doc. dr. Beatriz Gabrieli Tomšič 

Čerkez za njeno prijaznost in iskrivi navdih pri pedagoškem likovnem ustvarjanju. 

Zahvaljujem se vsem svojim mentorjem v preteklosti, ki so me spremljali na mojih 

študijskih poteh, še posebej med njimi izr. prof. mag. Marjetki Godler in red. prof. mag. 

Milanu Eriču. 





 

POVZETEK 

 

V magistrskem delu raziskujem odnos med obliko in barvo v abstraktnem likovnem 

izražanju. K raziskovalnemu problemu pristopim v teoretični in empirični raziskavi s tremi 

raziskovalnimi pristopi. V teoretični raziskavi z deskriptivno metodo in študijem literature 

analiziram likovnoteoretični problem odnosa med obliko in barvo v abstraktnem slikarstvu. 

Izhajam iz spoznanj različnih avtorjev, ki so bili hkrati likovni umetniki in likovni 

teoretiki, od »očeta abstraktnega slikarstva« Vasilija Kandinskega do Milana Butine, ki je 

kot likovnik in likovni teoretik prvi sistematično artikuliral temeljna spoznanja o likovnih 

prvinah in njihovih medsebojnih odnosih. Svoje izsledke podprem z dognanji Antona 

Trstenjaka s področja psihologije barv. Na osnovi teoretične raziskave nato sledita dva 

empirična dela. V lastnem avtorskem delu ustvarim serijo digitalnih abstraktnih slik in jih 

glede na teoretična izhodišča analiziram s pomočjo metode formalne likovne analize, s 

katero verificiram svoje avtorsko delo. Na osnovi teoretične raziskave nato odnos med 

obliko in barvo v abstraktnem likovnem izražanju formuliram kot pedagoški problem, 

povezan z učnim načrtom za srednje strokovno izobraževanje za Predšolsko vzgojo z 

vsebinami dveh modulov, ki ju poučujem: likovno izražanje in ustvarjalno izražanje. 

Izvedem akcijsko raziskavo v obliki treh štiriurnih nastopov s skupino tridesetih dijakinj. 

Odnos med obliko in barvo je ena izmed ključnih problematik, s katero so se v likovni 

praksi ukvarjali mnogi likovniki. Likovnoteoretično, in še posebej likovnopedagoško, 

problematika ni bila pogosto raziskana, zato raziskava pripomore k razvoju likovne teorije 

in likovne didaktike na tem področju. Na osnovi raziskave sem naredila priročnik 

likovnega izražanja pri predšolski vzgoji za interno uporabo. Nastala likovna dela 

slušateljic smo predstavili na razstavi likovnih del ob zaključku izobraževanja, s čimer smo 

kulturno obogatile življenje vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega programa za 

odrasle kot tudi širše – samega kraja.  

 

Ključne besede: abstraktno likovno izražanje, likovne prvine, oblika, barva. 

 





 

ABSTRACT 

 

My master’s thesis researches the relationship between shape and colour in abstract art 

expression. The research problem is attended to by the help of theoretical and empirical 

research, and with three different approaches. The theoretical part analyses theoretical art 

problem of the relationship between colour and shape in abstract painting by the help of a 

descriptive method and by the help of studying the corresponding literature. All these is 

done on the basis of findings of different authors who were also artists and art theorists: 

from the ‘’father of abstract painting’’ Vasilij Kandinski to Milan Butina, who was an 

artist and theorist, and the first one to systematically articulate the basic acknowledgments 

about art elements and the relationship between them. My findings are supported by the 

ones of Anton Trstenjak from the field of psychology of colours. The two empirical parts 

of my thesis, based on the theoretical part, follow. With my author work I create a series of 

digital abstract pictures and analyse them with the help of the method of the formal art 

analysis according to the theoretical basis with which I verify my work. On the basis of the 

theoretical research I formulate the relationship between the shape and colour in abstract 

art expression as a pedagogical problem, related to the curriculum for secondary schools 

educating the future staff for preschool education with the content of the two modules I 

teach: Art Expression and Creative Expression. I make an action survey in the form of 

three four hour presentations with the group of thirty students. The relationship between 

shape and colour is one of the key issues with which many of the art masters were trying to 

deal. The issue was not often researched in an artistic theory field and especially not in the 

field of art pedagogic. Thus my research contributes to the development of art theory and 

art didactics in this field. It is the basis of my writing a handbook of art expressions for 

preschool education dedicated to internal use. The art works of the students, which were 

created during the process, were exhibited at the end of education course with the aim to 

enrich the cultural life of all the programme’s participants and also of the people living 

locally.  

 

Key words: abstract art, elements of art, shape, colour. 
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1 UVOD 

 

Odnos med obliko in barvo je eden izmed temeljnih problemov likovne ustvarjalnosti. 

V ustvarjanju likovnega dela mora namreč likovnik vseskozi vzajemno artikulirati oblike, 

ki bi ustrezale barvam, in barve, ki bi ustrezale oblikam. Do umetnosti 20. stoletja je ta 

problem likovnikom večinoma reševala narava sama, saj so bile barve v slikarstvu vezane 

na realistične oblike, zato so bile t. i. predmetne barve. Problem odnosa med obliko in 

barvo je zato postal posebej pomemben v 20. stoletju s pojavom abstraktnega slikarstva, v 

katerem barva ni bila več predmetna, to je vezana na realne pojave, pač pa se je od 

realnosti osamosvojila in se začela uporabljati v artikulaciji nepredmetnih oblik. Takrat so 

mnogi likovniki, ki jih imamo danes za začetnike modernega abstraktnega slikarstva, to 

problematiko začeli raziskovati tudi likovnoteoretično. Prvi in najpomembnejši med njimi 

je bil Vasilij Kandinski (1985). Bili so predvsem povezani z oblikovno šolo Bauhaus (npr. 

Johannes Itten, /Droste, 2006/) in z ruskim konstruktivizmom (npr. Kazimir Malevich, 

Ivan Klun, Evgen Batz ipd. /Gage, 2006: 85/). 

Kandinski, ki je predaval na Bauhausu, v svoji študiji pravi: »Abstraktna oblika ne 

zariše nobenega realnega predmeta. Take čiste biti, ki imajo svoje lastno življenje, svoj 

vpliv in svoje delovanje, so kvadrat, trikotnik, romb, trapez in neštete druge, vedno bolj 

zapletene oblike, ki jih ni mogoče matematično opisati. Vse te oblike so enakopravni 

državljani abstraktnega kraljestva. Te oblike so zakladnica, iz katere si umetnik sposoja 

posamezne prvine za svoje stvaritve« (Kandinski, 1985: 68). Klee (2002), prav tako 

profesor na Bauhausu v Dessauu, je v svojih likovnoteoretskih predavanjih razložil 

nastanek oblike z linijo, ki jo je poimenoval aktivna, medialna in pasivna. Linija gradi 

svetlo ali temno površino in s tem tudi obliko s šrafiranjem in spreminjanjem gostote zarisa 

črt. Abstraktna slikarska kompozicija ima na voljo dve sredstvi – obliko in barvo. Slednjo 

je v svojih študijah poglobljeno razložil Anton Trstenjak. Barvo poimenuje kot kvaliteto, ki 

ima barvno vrednost, svojo težo in svojo mero, ki izhaja iz meje svojega področja, ki ga 

obsega in ga je mogoče meriti. »Predmet pošilja v naše oko svetlobne valove določene 

dolžine, ki jih občutimo kot 'zelene', toda ta lastnost 'zelena' dejansko zunaj našega očesa 

'objektivno' ne eksistira; je ni, ker je nastala v našem subjektu.« (Trstenjak, 1996: 10). Ker 

so bila nadaljnja likovnoteoretična, še posebej pa likovnopedagoška raziskovanja tega 

problema redka (npr. Gerstner, 1986), ostaja problematika, kljub njeni praktični 

pomembnosti, v precejšnji meri še neraziskana.   
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 OBLIKA 

 

2.1.1 O vprašanju oblike 

 

Snujoči duh najde pot do duš in zbudi v njih hrepenenje, notranji gon. To je 

prizadevanje duhovne vrednote po materializaciji. Beli žarek vodi v evoluciji navzgor. 

Sila, ki žene duha po prosti poti naprej in navzgor, je abstraktni duh. Življenjska radost je 

nenehno zmagovanje nove vrednote. Notranji razvoj in zunanja manifestacija pomenita 

premikanje naprej. Oblika je časovno pogojena (danes je in jutri je že ni več), je relativna. 

Je potrebno sredstvo, da se v njem naznanja spoznanje, razodetje. Zvok je duša oblike 

(Kandinski, 1985: 288), ki deluje od znotraj navzven. »Notranji zvok« izvira iz predmeta, 

kateremu beseda služi kot ime. Če predmet ne vidimo, če ga le slišimo, nastane v naših 

glavah abstraktna predstava, dematerilizirani predmet, ki v srcu povzroči vibracijo 

(Kandinski, 1997: 94). Oblika je zunanji izraz notranje vsebine. Je izrazno sredstvo 

notranjega zvoka. Obliko ustvarja potreba (ribe, ki žive v velikih globinah, nimajo oči). 

Oblika lahko učinkuje prijetno ali neprijetno, harmonično, disharmonično, pripravno, 

nepripravno, nežno, grobo. Za vse oblike je pomembno le, ali so zrasle iz notranje nuje ali 

ne (Kandinski, 1997: 290). Vprašanje oblike sploh ne obstaja. Če bi načelno vprašanje 

oblike obstajalo, potem bi obstajal tudi odgovor nanj. In vsakdo, ki bi vedel za ta odgovor, 

bi mogel ustvarjati umetnine. Umetnost bi isti trenutek prenehala obstajati (Kandinski, 

1997: 297). Ko pogledamo v zgodovino umetnosti, vidimo, da živo ostane. Mrtvo izgine. 

Bolj ko pogledamo v preteklost, manj srečujemo slepil in dozdevnih umetnin. Svet zveni. 

Svet je kozmos duhovno delujočih bitij. Tako je mrtva snov živi duh (Kandinski, 1985: 

299). 

 

2.1.2 Likovna misel 

 

Pravo zavestno umetniško delo se začne šele v prehajanju iz zamisli v snovno formo. 

Umetnina ne zajema samo tistega, česar se zavedamo, ampak je to samo tisti del ledene 

gore, ki moli nad gladino zavesti. Likovni pojmi omogočajo vsej tej podzavestni gmoti tudi 

to, da se s posredovanjem zavestnega kristalizira v umetniški formi. »Likovna misel je 
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lahko samo tista misel, ki lahko postane vidna« (Butina, 1997a: 164). Samo takšna misel 

lahko postane družbeno aktivna misel, sicer je le zasebna misel, ki nima stvarnega odseva 

v življenju materije. Za likovno mišljenje je značilna povezanost z materialnimi nosilci, 

zato ni mogoče govoriti o likovnih pojmih, ne da bi upoštevali čutne lastnosti likovnih 

materialov, ki bistveno sodoločajo bit likovnih pojmov, ki jih lahko likovno mislimo samo 

z njihovo pomočjo. Kreacija, »creare«, pomeni prihajanje, emisivno trkljanje iz neke 

prvinske substance, nek evolucijski razvoj. V korenu besede creo je ideja Moči in 

Razumnosti, ki sta aktivni ustvarjalni sili. Jezik »zvokov« je zelo blizu pojmovanju 

likovnega jezika, pri katerem delujejo duhovne in razumske moči (Butina 1997a: 164, 

169). Oblika je orisana likovna prvina. Orišemo jo lahko s katero izmed orisnih likovnih 

prvin, npr. s črto, točkami, z razliko med svetlimi oziroma temnimi površinami in z barvo.  

V spisu O duhovnem v umetnosti slikar Vasilij Kandinski piše: »Oblika v ožjem 

pomenu besede ni nič drugega kakor zamejitev ene ploskve od drugih. To je njena zunanja 

oznaka. Ker pa vse zunanje neogibno skriva v sebi notranje (ki bolj ali manj prihaja na 

dan), ima vsaka oblika tudi notranjo vsebino. Oblika je torej zunanji izraz notranje 

vsebine.« (Šuštaršič, 2011: 178). 

Ustvarjalci uporabljajo različna materiale. Že sam material narekuje ustvarjanje novih 

oblik, ki so med seboj različne. Lahko bi rekli, da materija narekuje nastanek oblike. Iz 

slikarskih tehnik, kot so akvarel, pastel ali olje, nastajajo druge oblike, kot nastanejo pri 

oblikovanjau gline ali pri vitražu. Iz kamna klesani kipi so drugačni od tistih, ki so nastali 

iz lesa ali brona (Šuštaršič, 2011: 178). 

Oblike so glede na dimenzije oblikovane linearno, plastično ali prostorsko. Ploskovno 

so oblike omejene z robovi: linijami, točkami, razlikami med svetlimi in temnimi 

ploskvami in barvami. Tridimenzionalne oblike pa so omejene s ploskvami, ki so lahko 

ukrivljene ali pa se stikajo v linearnih robovih (Šuštaršič, 2011: 178). 

• Ločimo enostavne in zapletene, kompleksne oblike. Geometrijske oblike so bolj 

enostavne od organskih in pravilne oblike so bolj enostavne od asimetričnih oblik. 

Geometrijski liki so krog, kvadrat, trikotnik, pravokotnik, mnogokotnik in elipsa, 

geometrijska telesa pa so krogla, kocka, tetraeder, valj, stožec, kvader, piramida in 

jajčasto telo. To so osnovne oblike. 
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2.1.3 Točka  

 

»Geometrijska točka je nevidno bitje, zato jo moramo označiti kot nesnovno bitje. S 

stališča snovi je točka enaka ničli«. (Kandinski, 1985: 117) Točka je notranje najbolj 

jedrnata oblika, njena napetost pa je zmeraj koncentrična. Je povezava molka in govora. 

Svoje mesto in obliko je našla predvsem v pisavi, pripada govoru in pomeni molčanje.  

Ves »svet« moramo gledati kot kozmično, v sebi zaokroženo kompozicijo, ki pa je 

spet sestavljena iz nešteto samostojnih, v sebi zaokroženih in čedalje manjših kompozicij; 

v velikem in malem je svet na koncu koncev sestavljen iz točk, pri čemer pa se točka spet 

vrača v svoje prvotno stanje geometrijskega bitja. To so skupki geometrijskih točk, ki v 

različnih pravilnih likih lebdijo v geometrijski brezkončnosti (Kandinski 1985: 127). 

 

2.1.4 Linija 

 

Gibajoča se točka pušča za seboj sled. Nastane linija. Črte lahko križamo v eni točki. 

Tedaj ustvarimo zvezdo črt, ki jo lahko zgostimo do te mere, da dobimo ploskev. Črto 

najdemo v naravi v neštetih pojavih: v mineralnem, rastlinskem in živalskem svetu. 

Shematična zgradba kristala je čista linijska tvorba. Rastlina v svojem razvoju od semena, 

korenin in debla, zraslega iz njih, prehodi pot od točke do črte. Organska črtna izpeljava 

vej izhaja vselej iz istega načela. Zakonitosti, ki se pojavljajo v naravi, so identične tudi v 

umetnosti, le materiali so v naravi v nenehnem gibanju, medtem ko v umetnosti mirujejo. 

Naravo povezuje načelo koncentrične gradnje. Skelet različnih živali in človeka kaže, da 

gre le za variacijo na eno temo. Ustvarjalna sila se podreja naravnemu zakonu. 

• Linija ima moč, da ustvarja ploskve. Njene lastnosti so gladko, zobčasto, raztrgano in 

okroglasto. Vzbujajo tipalne občutke, ki jih lahko med seboj kombiniramo: gladka 

robova – zobčaste črte, okroglasto raztrgana robova itd. Vse te lastnosti lahko 

uporabimo pri treh tipih črt: premici, lomljeni črti in krivulji (Kandinski, 1985: 140). 

• Liniji so lastne dolžina (je dolga ali kratka), koti (so topi ali ostri), dolžina premera in 

žariščna razdalja. Vse te količine so merljive. Mera je značilnost tega elementa (Butina, 

1997a: 189). Psihofiziološki osnovi linije sta dve. Prva je gibanje nekega predmeta v 

prostoru. Takšno gibajočo se linearno pot in njeno sled, kakor npr. pot konice svinčnika 
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po papirju, ki se giblje iz energije gibajoče se roke, je imenoval Klee aktivna linija. 

Aktivna linija se lahko giblje v likovnem prostoru v katerokoli smer: navzgor, navzdol, 

desno, levo, diagonalno, v zavojih, lokih ali cikcakih. Kadar linija v svojem gibanju 

oriše neko ploskev, tako postane, kot pravi Klee, medialna linija. Z linijo lahko 

opišemo ploskev tudi drugače. Npr. linije zgostimo z vzporednimi ali križajočimi se 

potezami in tako pokrijemo neko določeno površino z enakomerno tonsko ali barvno 

vrednostjo in tako orišemo ploskev (Butina, 1997a: 189).  

 

2.1.5 Govorica oblik in barv 

 

»Neogibna povezava med barvo in obliko nas navdaja v opazovanje vplivov oblike na 

barvo. Tudi docela abstraktna, geometrijska oblika ima svoj notranji zvok, je torej duhovna 

bit z lastnostmi, identičnimi tej obliki«  (Tršar, 1997: 99). 

• Lahko opazujemo, kako oblika deluje na barvo: sama oblika ima svoj notranji zvok, pa 

naj je popolnoma abstraktna ali enaka geometrijski. Ima tudi svojo duhovno bit z 

lastnostmi, ki so identične s to obliko.  

• Trikotnik ima tudi svoj vonj, ki se v povezavi z drugimi oblikami diferencira, pridobiva 

sozveneče odtenke, a se nikoli ne more spremeniti v svoji osnovi, kakor vonj vrtnice, ki 

se nikoli ne more spremeniti v vonj vijolice. Pri tem moramo poudariti, da nekatere 

oblike poudarjajo vrednost nekaterih barv, druge pa jih zadušijo. Lastnosti barv, ki so 

ostre, se lepo ujemajo z oblikami, ki so tudi ostre (npr. trikotnik poudari rumena barva), 

temnejše barve, kot so modra ali vijolična, sevajo navznoter, zato se lepše podajo 

okroglim oblikam. Po drugi strani barvi neprilegajoče se oblike ne smemo gledati kot 

nekaj »neharmoničnega«, marveč nasprotno, kot novo možnost in tudi kot novo 

harmonijo. Ker je število oblik in barv neskončno, je neskončno tudi število kombinacij 

in hkrati delovanj.  Ta snov je neizčrpna. Oblikovna harmonija mora torej temeljiti 

samo na smotrnem dotikanju človeške duše. »Kandinski ponovi primerjavo: oblika je 

tipka, oko je kladivce, umetnik je roka, ki prek te ali one tipke (= oblike) smotrno 

spravlja človeško dušo v vibracijo. Tudi harmonija oblik mora – kot tudi barvna 

harmonija – temeljiti na principu smotrnega dotikanja človeške duše po že znanem 

principu notranje nuje« (Tršar, 1997: 100). 

• Na splošno lahko rečemo: kvadrat simbolizira mirujočo materijo, na vse strani sevajoč 

trikotnik simbolizira mišljenje, krog pa večno gibajočega se duha. Kvadratu ustreza 
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rdeča barva, ki je barva materije. Trikotnik simbolizira mišljenje in mu ustreza svetlo 

rumena barva. Krog je simbol močnega življenja duha, zato mu ustreza modra barva. 

Oblike, ki so skladne s sekundarnimi barvami, so naslednje: oranžni barvi ustreza 

trapez, zeleni sferični trikotnik, vijolični pa elipsa (Itten, 1999: 75). 

• Abstraktna oblika ne zariše nobenega stvarnega predmeta. Take čiste biti imajo svoje 

lastno življenje, svoj vpliv in svoje delovanje. So kvadrat, trikotnik, romb, trapez in 

neštete druge, vedno bolj zapletene oblike, ki jih ni mogoče matematično opisati. Vse 

te oblike so enakopravni državljani abstraktnega kraljestva. Te oblike so zakladnica, iz 

katere si umetnik izposoja posamezne prvine za svoje stvaritve (Kandinski, 1985: 68). 

• Ploskove omejujejo robovi ali linije, tridimenzionalne ali prostorske oblike pa 

definirajo ploskve. Povezujejo jih robovi, linije. Za zanavanje oblik uporabljamo čutila 

tipa. Posledično opisujemo oblike s tipnimi čutili: trde, ostre, mehke itd. 

 

Vsako obliko določajo tri vrednosti: 

• Vsaka oblika ima neko absolutno vrednost: je krog, je kvadrat. 

• Vsaka oblika ima neko likovno vsebino: ima neko barvo, teksturo, svetlost, zaseda neki 

prostor. 

• Vsaka oblika ima neko relativno vrednost, iz katere izhaja njen odnos do oblik, ki jo 

obdajajo. 

• Preproste oblike lažje dojamemo kot zapletene. Hitro prepoznamo nam znane oblike. 

Kadar oblike med seboj povezujemo, dobimo like, s povezovanjem oblik pa tvorimo 

formo. Forma je hierarhično najvišje v organiziranju linij, likov in oblik. Govorimo o 

umetniški formi. Če pa pogledamo oblike iz narave, vidimo, da so organizirane 

smiselno; tako v notranji strukturi kot v zunanji funkciji, ki je hkrati estetska in ima 

funkcionalno vlogo v odnosu do okolja, v katerem se nahaja (Butina, 1997a: 200). 

• Pri mnogih avtorjih velja mnenje, da je oblika pomembnejša od barve. Pomembna 

lastnost oblike je komunikacija. S pomočjo oblik lahko ustvarjamo gibe in z njimi 

komuniciramo (npr. obrazna mimika, geste rok, gibi telesa itd.). Z rokami lahko 

ustvarimo znakovno abecedo gluhih, t.i. »kretanje«, ki ga ustvarijo kretnje rok. K 

obliki prištevamo tudi grafične stvaritve, kot so vse vrste pisav, različni grafični zapisi 

ornamentov ali brezpomenskih »krac«, vse do zahtevnih umetniških stvaritev 

(Kovačev, 1997: 29). 
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• Pri zaznavanju barv se dražljaj prenaša iz predmeta na opazovalca, medtem ko se pri 

doživljanju oblik aktivnost usmeri od opazovalca k predmetu. Potemtakem barve 

pasivno in čustveno dojemamo, medtem ko pri zaznavanju oblik sodeluje naš razum, s 

katerim soustvarjamo predmetni svet (Kovačev, 1997: 29). 

 

 

2.1.6 Kompozicija 

 

Kompozicija je urejanje posameznih oblik, ki so v medsebojno različnih kombinacijah 

in so podrejene kompoziciji celote. Tako so številni abstraktni predmeti v sliki podrejeni 

eni veliki obliki in se tako spreminjajo, da se tej obliki prilegajo oziroma jo ustvarjajo. 

Posamezna oblika lahko ohrani le malo osebnega zvoka. Je le prvina velike kompozicijske 

oblike (Butina, 1997a: 69). Kompozicija je natančno in zakonito organiziranje živih sil, ki 

so v obliki napetosti zajete v prvinah. Samostojni kompleksi so lahko podrejeni večjim, 

vendar tudi ti večji oblikujejo le del celotne kompozicije, nekako tako, kakor je naš sončni 

sistem le točka v kozmični celoti (Butina, 1997a: 170). 

• Kandinski kompozicije poimenuje z glasbenimi pojmi: enostavna, melodična, 

simfonična in ritmična. 

• Komponirati z barvami, pomeni postaviti dve ali več barv eno poleg druge tako, da kot 

celota dajejo značilen in jasen izraz. Ta izraz je neposredno odvisen od izbranih barv, 

njihove medsebojne lege, kraja in usmerjenosti znotraj kompozicije, od zunanje podobe 

in simultane oblike ter od količine barv in odnosov med kontrasti. Ena izmed 

najpomembnejših nalog kompozicije je, da uravnovešeno porazdeli barve. Tako kot je 

potrebna oporna ročica na tehtnici, če naj doseže ravnotežje, tako je za sliko 

pomembna navpična ravnotežna os. Na obeh straneh te osi deluje teža barvnih ploskev 

(Itten, 1999: 91). 

 

2.1.7 Medsebojni odnosi prvin v likovni kompoziciji 

 

Velikost določa hierarhijo med liki; delimo jih na večje in manjše. Podobno ima tudi 

verbalni jezik hierarhično zgradbo: zvoki, besede, stavki, misli, pripoved. Tudi likovni 

jezik ima podobno zgradbo: od orisnih elementov do oblik, likov in forme, ki je urejena po 

kompozicijskih organizacijskih principih (Butina 1997a: 207). Umetnost je harmonija, 

harmonija pa je enotnost kontrastov in enotnost podobnosti v tonu, v barvi, v liniji. Ton 



8 

pomeni svetlo in temno; barva pomeni rdečo in njena komplementarna barva zeleno, 

oranžno, njena komplementarna barva pa vijolično. Linija je smer v odnosu do 

vodoravnice. Razlikujemo harmonijo miru, vedrosti in žalosti. Vedrost nastane v tonu s 

prevladovanjem svetlega, v barvi s prevladovanjem toplega in v liniji s prevladovanjem 

gibanja, ki raste nad vodoravnico. Mir se pojavi v tonu z ravnovesjem temnega in svetlega, 

v barvi z ravnovesjem toplega in hladnega, v vodoravni liniji, ki spominja na počitek. 

Žalost se pojavi, kadar prevladuje temno, barva s prevladovanjem hladnega in linija s 

prevladovanjem padajočega (Butina, 1997a: 212). 

 

2.1.8 Likovna kompozicija  

 

V sami likovni kompoziciji je v rabi veliko pojmov: 

• Mera – vnašamo jo s presledki med lastnosti likovnih elementov, npr. med svetlostnimi 

ali barvnimi vrednostmi, med položaj ali velikost enot v likovnem prostoru. 

• Ritem – isti element ponavljamo v najbolj enostavno gibanje. Tedaj je najmanj 

napetosti. Čim večji so kontrasti, tem večje so napetosti in bolj izrazit je ritem gibanja. 

Pri tem se v likovnem prostoru gibanje nanaša predvsem na gibanje očesa pri 

ogledovanju likovnega dela. 

• Ravnovesje – pri gibanju, ritmu in napetostih je pomemben občutek ravnovesja: čim 

manj je razlik in kontrastov, toliko bolj je ravnovesje statično, največkrat je to 

povezano s simetrijo. Čim več je kontrastov, čim večji so intervali, tem bolj narašča 

dinamika ritma in ravnovesja, ki jo največkrat spremlja asimetrična ureditev enot. 

• Harmonija je zgrajena na sorodnosti, na podobnosti enot. Za harmonijo je potrebna 

določena količina kontrasta v eni ali v več likovnih lastnostih. 

• Kontrast oblikujejo nasprotja med likovnimi izrazili. Čim bolj narašča kontrast, tem 

bolj izgublja kompozicija harmonijo. Maksimalni kontrast navadno povzroči razpad 

celote. 

• Enotnost celotne forme se najlažje doseže s prevlado vsaj enega elementa ali ene 

lastnosti, npr. določene barve ali oblike. Vsaka likovna kompozicija potrebuje 

določeno količino kontrasta, to pa zaradi zahteve očesa in vizualnega zaznavanja, ki je 

usmerjeno predvsem k iskanju razlik in sprememb v vidnem polju. 
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2.1.9 Temeljna ploskev 

 

Je ploskev, izbrana, da sprejme vsebino dela. Razdeljena je na zgornjo, spodnjo, levo 

in desno stran. Položaj zgoraj ustreza nebu, položaj spodaj pa pomeni zemljo. Gibanje proti 

levi na temeljni ploskvi je gibanje v daljavo. Človek se oddaljuje od svoje poznane okolice, 

se osvobaja, razbremenjuje. Hoja proti desnemu je smer proti domu, kjer je končni cilj 

mirovanje, ko postane gibanje omejeno in se umiri (Butina, 1997a: 193). 

 

2.1.10 Format slikovne ploskve 

 

Slike, ki jih lahko držimo v rokah, z lahkoto obvladamo tako telesno kakor psihično. 

Likovni prostor majhnih formatov ni agresiven prostor, saj nas ne vsrkava s tolikšno silo, 

da se mu ne bi mogli upreti, tudi če je vsebina slike takšne narave. Velike slike, zlasti pa 

slike, ki so večje od nas, imajo težnjo, da nas vsrkajo v svoj prostor, njihove likovne 

energije nas ovijajo, s svojimi prostorskimi gibanji nas objemajo in se nas tako polaščajo. 

Pri vizualnem »otipavanju« manjših slik lahko telesno mirujemo, v njihovem likovnem 

prostoru se sprehajamo zgolj duhovno, telesno gibanje je omejeno na gibanje oči. Pri 

ogledovanju velikih slik pa se moramo s celim telesom primikati in odmikati oziroma 

hoditi vzdolž slikovne ploskve. Ogledovanje se tako spremeni v telesno gibanje v skladu z 

likovnim prostorom slike. 

Formati v evropski tradiciji so najrazličnejših oblik. Večinoma so bili pravilnih 

geometrijskih oblik: kvadrat, krog, oval, lahko pa se srečujemo tudi z nepravilnimi 

oblikami. Najbolj običajna oblika je pravokotnik (Butina, 1997a: 185). 

 

2.1.11 Oblika v otroškem izražanju 

 

Trstenjak trdi, da otroci, ki pri risanju uporabljajo predvsem ravne črte, s tem 

izkazujejo lastnosti, kot so: samostojnost, samozavest, občutek za realizem, lahko tudi 

napadalnost, medtem ko otroci, ki pogosto rišejo ukrivljane črte ali like, s tem izkazujejo 

čustveno nesamostojnost in odvisnost od odrasllih. Risanje okroglih oblik pri otrocih 

govori o plašnosti in jih pogosteje opazimo pri delkicah kot pri dečkih. Na splošno 

pripisuje Trstenjak ustvarjanje okroglih oblik ženskemu spolu dečki pa se pogosteje 

izražajo s pokončnimi linijami. Pokončnost linij pomeni racio in zrelost pri otroku, oblost 

risanih oblik pa pomeni otrokovo nezrelost. S tem, ko otrok ustvarja, razrešuje svoje 
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notranje konflikte in se jih osvobaja. Terstenjak govori o risanju kot o otrokovi »mentalni 

higijeni« (Trstenjak, 1996: 363). 

 

2.1.12 Oblika v likovnem prostoru 

 

Vertikala. Pokončnost ali navpičnost je prvi likovni pojem, ki izhaja iz telesne podobe 

človeka. Nasprotje pokončne drže je ležanje. Ležeči položaj občutimo kot počitek ali 

pasivnost. Njegova likovna podoba je vodoravnica. Tretji položaj je poševni ali diagonalni 

glede na prva dva položaja (Butina, 1997a: 170). Matisse pravi, da svinčnica določa 

navpično smer in s svojo protiigralko vodoravnico tvori kompas risanja (Butina, 1997a: 

170). Očesna ravnina deli prostor na zgoraj in spodaj. Kar leži pod očesno ravnino, 

občutimo kot spodaj, kar leži nad njo, pa zgoraj. Talna ravnina je temeljna ravnina, po 

kateri se gibljemo. Te ravnine v sečišču tvorijo prostorski križ. Kadar organizira likovni 

umetnik likovne občutke, gradi likovni prostor. Toda tudi likovni prostor, tako slikarski kot 

kiparski, ureja prostorski križ z njegovimi razsežnostmi, smermi in položaji (prav tam, 

177). Likovni prostor je duhovni prostor, ki se je uresničil v likovnem materialu in se tako 

vrnil v naravni, psihološki prostor kot njegova nova možnost. To je humanizirani prostor, 

prostor, ki je oblikovan v skladu s potrebami človeškega duha in telesa ter ni omejen samo 

na svojega materialnega nosilca (Butina, 1997a: 180). 

Johannes Itten ugotavlja, da osnovni trije liki: kvadrat, krog in trikotnik izražajo tri 

svetove. 1. materialni svet, se odraža v kvadratu; 2. duhovni svet odraža krog; in 3. 

intelektualni svet predstavlja trikotnik. Iz naštetih treh osnovnih geometrijskih oblik je 

mogoče ustvariti vse želene kompozicije (Šuštaršič, 2011: 179). 

Vasilij Kandinski pa ugotavlja, da so geometrijski liki kot krog, trikotnik, kvadrat, 

romb, elipsa, trapez in vsi ostali neimenovani liki »zakladnica«, iz katere črpa umetnik 

inspiracijo za svoje ustvarjanje (Kandinski, 1985: 68). Hkrati Kandinski utemeljuje, zakaj 

je navdušen nad krogom. Po njegovem mnenju je krog: popolna oblika; ki v sebi združuje 

glasnost in tišino; deluje stabilno in nestabilno; označi ga kot skromno in neodvisno formo 

(Šuštaršič, 2011: 179). 

• Krog v sebi združuje velika nasprotja. V njem sta združena istosrediščnost in 

neuravnoteženost v eni obliki (Šuštaršič, 2011: 179). 

• Pojem oblika definirajo prostorski odnosi sodelujočih sestavnih delov. Tako so npr. 

stranice kvadrata ali enakostraničnega trikotnika vedno v istih medsebojnih skladnih 

odnosih.  
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• Predmetne oblike zaznavamo z vidom in tipom, zato jih opisujemo s pomočjo čutnih 

zaznav kot ostre, oglate, geometrijske, oble, nežne, mehke itd. Kvadrat opišemo kot 

robat, oglat in »škatlast«. Za trikotnik rečemo, da je oster, šilast in »špičast«. Krog 

poimujemo kot okrogel, gladek ali mehek lik (Šuštaršič, 2011: 197). 

• Vsako likovno delo gledalcu nekaj pripoveduje. Ustvarjalec s pomočjo likovnega dela 

komunicira s publiko. V kiparstvu ali slikarstvu lahko ustvarjalec posnema stvarno 

okolje tako natančno, da ne ločimo več, kaj je umetno in kaj je naravno. Take stvarne 

oblike gledalec z lahkoto prepozna. Temu pravimo realizem ali naturalizem. Oblike, ki 

jih ne prepoznamo, poimenujemo abstrakcija  (Šuštaršič, 2011: 197). 

 

 

2.1.13 Narava kot vir oblik 

 

Pri opazovanju naravnih oblik se lahko zelo veliko naučimo, saj je narava zakladnica 

le-teh. 

• Tako kot v naravi, tudi pri likovnem ustvarjanju ločimo dva načina nastajanja oblik: z 

dodajanjem in odvzemanjem. 

• Vzrok za nastanek različnih oblik v naravi lahko pripišemo različnim vzrokom: 

sprememba temperature, gravitacija, zračni tlak, svetloba, kot tudi različnim pogojem: 

agregatno stanje materije ter različnim procesom: kristalizacija, rast, sublimacija, 

sedimentacija … (Šuštaršič, 2011: 181). 

• Nove oblike v naravi lahko nastanejo zaradi odvzemanja materiala (npr. preperevanje 

zaradi sonca in vetra, erozija vetra in vode). To lahko primerjamo s kiparstvom, pri 

katerem prav tako odvzemamo materijo (vrezovanje, klesanje v les, kamen). Nove 

oblike pa lahko nastajajo tudi zaradi dodajanja materiala. V naravi nastajajo nove 

oblike okoli energetsko delujočih jeder zaradi rasti ali kristalizacije. 

• Tudi pri oblikovanju potekajo podobni procesi kot v naravi: dodajanje oblik, kar lahko 

poteka linearno (npr. ogrlica), rast kapnikov in rastlin lahko primerjamo z rastjo v 

arhitekturi, skeleti v naravi so podobni skeletnim konstrukcijam v arhitekturi 

(Šuštaršič, 2011: 181). 

• Oblike, ki tako nastanejo, so lahko strnjene, razvejane, homogene, lahko se povezujejo, 

so odprte ali zaprte. 

• Oblike lahko razlikujemo glede na: 
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• konstrukcijo: Ločimo masivno konstrukcijo, lupino, skelet, oklep … 

• material: Ločimo manj trdne, utekočinjene, razblinjene, razpršene, prosojne … 

• proporce: Lahko so podolgovate, široke, strnjene. 

• funkcijo: Oblike kot kaplja in jajce so aerodinamične. 

• Oblike so lahko polne ali votle, konveksne ali konkavne. 

• Oblike so lahko anorganske ali organske, negeometrijske ali geometrijske, pravilne ali 

nepravilne. 

• Oblike imajo lahko statični ali dinamični učinek: organske oblike doživljamo manj 

statično od geometrijskih oblik. 

• Oblike lahko tvorijo tudi različni ritmi: oblike, ki so grajene ritmično, izražajo energijo 

valovanja, stopnjevanja, vibracije … 

• Oblike so lahko simetrične ali asimetrične. Hrbtenični organizmi imajo simetrično 

obliko. Večosno simetrijo imajo cvetovi in morske zvezde. Obstaja tudi vrtilna 

simetrija (oblika vetrnice) (Šuštaršič, 2011: 192). 

 

 

2.2 BARVA 

 

Barva je lastnost snovi, da vpijajo ali odbijajo različne dolžine barvnih svetlob. 

Svetloba, ki se od predmeta odbije v naše oko, v našem vidnem sistemu ustvari občutek 

določene barve. Občutek barve je zelo oseben. Individualno različno zaznamo svetlobne 

dražljaje. Fiziki so dokazali, da je nosilec barve svetloba, ki je elektromagnetno valovanje, 

ki ga je mogoče razstaviti na spektralne barve, če ga spustimo skozi lečo oziroma barvno 

prizmo. Mavrične barve dobimo, ko se sončna svetloba, ko potuje skozi lečo ali po dežju, 

zaradi vlage v ozračju, razstavi v posamezne barvne pramene. »Objektivno so barve 

elektromagnetno valovanje v razmeroma ozkem sektorju celotne amplitude 

elektromagnetnega sevanja,« razlaga Vasco Ronchi, profesor fizikalne optike (povzeto po 

Trstenjaku). Valovna dolžina barv je lahko daljša ali krajša. Naša mrežnica je sprejemljiva 

samo za žarke določene valovne dolžine: od 380 nm do 750 nm. Izven teh valovnih dolžin 

so infrardeča in ultravijolična, za naše oko nevidna valovanja. Ptice in žuželke (čebele) 

zaznavajo le v ultravijoličnem spektru. »Vsaka vrsta živih bitij ima svoj barvni svet. 

Antropoidne opice so v tem najbližje človeku. Mnoge nočne živali so barvno slepe, kokoši 

so dnevne živali, ki se ponoči komaj znajdejo; a tudi konji, mačke in psi imajo drugačen 
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čut za barve kot človek. Psi veljajo za slabovidne, govedo pa je slepo za rdečo barvo. 

Razne žuželke vidijo barve tudi še v območju, v katerem mi s sistemom paličic 

razlikujemo samo še akromatično svetlobo. Za čebele je K. von Frisch dokazal, da so slepe 

za rdečo, zato pa ostrovidne za ultravijolično barvo. Tudi v mineralnem svetu srečujemo 

vse barve. Kot temeljno barvo rastlinskega sveta moramo označiti zeleno, to je barvo 

klorofila, ki omogoča fotosintezo, v kateri se pod vplivom sončne svetlobe iz vode in 

ogljikove kisline gradijo organske snovi; kot glavno barvo živalskega sveta pa označujejo 

rdečo barvo krvnega barvila (hemina oziroma hemoglobina). V tem dvojem je sklenjen 

življenjski krog: brez klorofila ni asimilacije, brez hemina ni dihanja. Tako se izkažeta 

zelenina in rdečina kot temeljni barvi življenja. Klorofil in hemin sta si tudi kemično 

sorodna.« (Trstenjak, 1996: 21) 

Barvna svetloba potuje skoraj neovirano. Na površini teles se je nekaj odbije in 

navidezno »obarva« predmete, nekaj pa je telo vpije. Rdeč predmet je tisti, ki odbija rdečo 

svetlobo, vse druge svetlobe pa vpije. Valovna dolžina se odbije ali vpije v predmet. Črna 

barva je tedaj, ko material vpije vse valovne dolžine in ne odbije nič. Bela barva je tedaj, 

ko predmet odbije vse valovne dolžine spektra in ne vpije nič svetlobe. Svetloba pade v 

naše oko in preko njega dražljaj potuje po živčnih vlaknih kot kemična reakcija, ki 

povzroči organsko izmenjavo snovi v možganih. Ta dražljaj zaznamo kot občutek barve. 

Človek se zave teh zaznav, ko pripotujejo do možganskih celic. Tako šele v možganih 

»nastane« vtis svetlobe in barve. 

Barvi je Kandinski pripisoval čudežno izrazno moč. 

 

2.2.1 Barva kot kvaliteta 

 

Po Butini (1997a: 189) »barve ne moremo ne tehtati ne meriti. Niti s pomočjo lestvic 

niti s pomočjo ravnil ne moremo odkriti nobene razlike med dvema površinama, eno čisto 

rumeno in drugo čisto rdečo, ki imata podobno velikost in podoben sijaj. Vendar je med 

njima bistvena razlika, ki jo z besedami označimo kot rumeno in rdečo. Na isti način lahko 

primerjamo sol in sladkor po njuni slanosti in sladkosti. Zato je mogoče barvo definirati 

kot kvaliteto«. Barva ima na razpolago tri formalna sredstva: mero, težo in 

kvaliteto/kakovost. 

• Barva je prvenstveno kvaliteta, hkrati je barva tudi teža. Poleg barvne vrednosti ji 

merimo tudi svetlobni sijaj. Tretjič je barva tudi mera, saj ima svoje meje, ki jih je 

mogoče meriti (Butina, 1997a: 190). 
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• Kvaliteta barve je lahko svetlejša ali temnejša. Barvo svetlimo z dodajanjem bele 

barve. Podobno je tudi z dodajanjem vode. Z dodajanjem sive ali črne barve barvo 

temnimo, slabimo. Barva ima dve vrsti učinkovanja (Kandinski, 1985: 62).  

• Fizični učinek so občutki, ki trajajo le malo časa, so povrhnji in za seboj ne puščajo 

nobenega trajnega vtisa. Barva očara naše oko z lepoto, s svojimi značilnostmi, nas 

pomirja, razveseli, vzdraži oko. Ti fizični občutki pa so zunanji, kratkotrajni in ne 

puščajo globljega vtisa. Lahko pa vzbudijo tudi globlje občutke, kadar površinski vtis 

barve preraste v doživljaj. Oko bolj pritegujejo svetlejše barve, še močneje pa toplejše 

(Tršar, 1997: 97). 

• Psihični učinek ali psihična moč barve sproži duševno vibracijo. Npr. rdeča lahko 

sproži duševno vibracijo podobno kot plamen. Topla rdeča učinkuje vzburljivo, ta 

rdečina se lahko stopnjuje do mučnosti, morebiti zaradi podobnosti s tekočo krvjo. 

Rumena barva vzbuja vtis kislosti. Nekatere barve se nam zdijo hrapave, ostre, druge 

lahko občutimo kot nekaj gladkega, žametnega, tako da bi jih želeli božati. Obstaja tudi 

zdravljenje z barvami, ko barvna svetloba čisto na poseben način deluje na vse telo. 

Barva zaradi svoje moči vpliva na človekovo telo, kot na njegov psihični organizem 

(Kandinski, 1985: 65). 

• Ločimo toploto in hladnost barvnega tona ter njegovo svetlost in temnost. Tako 

nastanejo štirje glavni zvoki vsake barve: topla svetla ali temna ter hladna svetla ali 

temna. Tema (noč) je prinašala pasivnost in mirovanje, zavrla je delovanje 

metabolizma in žlez, svetloba (dan) pa je omogočila akcijo, povečala metabolizem in 

izboljšala izločanje žlez, s tem tudi energijo in podjetnost. Toplota ali hladnost barve je 

njena nagnjenost k modri ali rumeni. Temno modra ustreza nočnemu nebu, svetlo 

rumena sončni luči dneva. Toplo se nam približuje in hladno oddaljuje (Tršar, 1997: 

114). 

• Nasprotje med svetlim in temnim je nasprotje med belim in črnim, je nagnjenje barve k 

črnemu ali belemu. Slednje se gledalcu približuje in temno oddaljuje v nedinamični 

oziroma v statični obliki. 

• Ločimo ekscentrično gibanje rumene barve in koncentrično gibanje modre v istem 

krogu. Rumena izžareva in se nam približuje, medtem ko se modra od nas oddaljuje. 

Ta občutek se stopnjuje pri svetlenju z dodajanjem bele ali pri temnenju barve z 

dodajanjem črne (Tršar, 1997: 115). 
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2.2.2 Barvna nasprotja – kontrast 

 

Barvi je Kandinski pripisoval čudežno izrazno moč. Barva se izraža v sebi lastnih 

izraznih kontrastih. Pri slikah Vasilija Kandinskega nas ob pogledu na njegove slike 

prevzame občutek, da je barva glavno izrazilo in nedvomno bolj avtohtona kot oblika, ki jo 

zaznamuje (Tršar, 1997: 204). 

O kontrastu govorimo takrat, kadar med dvema barvnima učinkovinama, ki ju 

primerjamo med seboj, lahko opazimo določeno razliko. Barvni kontrasti so: 1. kontrast 

barve k barvi, 2. svetlo-temni kontrast, 3. hladno-topli kontrast, 4. komplementarni 

kontrast, 5. simultani kontrast, 6. kontrast kakovosti in 7. kontrast količin (Itten, 1999: 32). 

S pojmom sozvočje barv označujemo tisti sestav barv, ki temelji na medsebojnih 

povezavah barv v skladu z zakonitostmi, ki nam hkrati služijo kot osnove barvne 

kompozicije. Gre za več kombinacij, ki so harmonično povezane. Dvozvočje tvorita dve 

diametralno nasprotni si barvi v barvnem krogu, trozvočje pa tri barve na dvanajstdelnem 

barvnem krogu, ki jih povezuje enakostranični trikotnik. Četverozvočje dobimo, če na 

dvanajstdelnem barvnem krogu izberemo po dva para in ju povežemo v kvadrat, 

šesterozvočje pa tako, da v dvanajstdelni barvni krog vrišemo šesterokotnik. Tako dobimo 

tri pare komplementarnih barv (Itten, 1999: 74). 

 

2.2.3 Psihološka razlaga barv 

 

Vsaka barva izzove posebno čustveno razpoloženje, saj ima vsaka barva svojo 

posebno energijo in posebno vrednost. Tako nas npr. rdeča, rumena in oranžna delajo 

živahnejše, modra in zelena pa delujeta nežno in pomirjujoče. Čustveni vtisi barv se 

utegnejo globoko vtisniti v človekovo duševnost in to tako, da imajo lahko trajne posledice 

za razvoj njegovega značaja (Otrok lahko ostane zaradi neprijetnih čustvenih doživetij 

čustveno slep za barve, ki so bile povezane s temi doživetji in jih pozneje v življenju lahko 

nezavedno odklanja) (Trstenjak, 1996: 339). Barve zato uporabljamo tudi kot 

psihodiagnostično sredstvo oziroma, so podlaga za projektivne teste, na osnovi katerih 

prepoznavajo človeško osebnost. 

• »Kdor pokaže svoje barve, razodene, kakšna je zastava, za katero gre, kakšna je 

stranka, za katero gre,« tako začenja Max Luscher svojo psihologijo barv. Ali: »Z 

barvo na dan!« (Trstenjak, 1996: 152). 
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• Svetloba spodbuja vse življenjske procese. Človeka navdihuje in vpliva na splošno 

dobro počutje, medtem ko tema in temne barve vplivajo na človeka utrujajoče ter 

slabšajo človekovo počutje. 

• Razen tega nas svetle barve, gonilna sila življenja, grejejo. Njihov skupni izvor je 

sonce. Nasproti njim je tema ali mrak. Ta je črne ali temno modre barve. Sinja modrina 

se pojavi na nebu, v temnih globočinah voda in v gorskih vrhovih. Zato modrina 

pomeni globino na eni in višino ter vzvišenost na drugi strani Hkrati predstavlja 

neskončno prostranost (Trstenjak, 1996: 153). 

• Rumena barva je najsvetlejša izmed vseh osnovnih barv v barvnem krogu. Njena 

barvna aktivnost je usmerjena navzven. Je živahna, optimistična, barva sonca, ognja, 

topline, prijaznosti, vedrine. Pomeni bližino in toplino. Pogosto je zastopana v cvetju, 

listju, na ribah, metuljih, pticah in sadju. V naravi jo srečamo tudi kot opozorilno 

barvo. Rumena barva je barva aktivnosti in dneva (Trstenjak, 1996: 152). 

• Rdeča barva simbolizira življenje, saj je povezana z barvo naše krvi. Krvavimo v boju, 

zato je tudi barva strasti in borbe. Ker se pojavi v ognju, simbolizira tudi vročino. 

Stimulra delovanje človeškega živčnega sistema in kot taka ugodno vpliva na vse 

aktivnosti. Pogosto je zastopana v športu, uporablajo jo gasilci, radi jo imajo otroci. 

Rdeča barva je tudi barva nasilja, smrti in duhovne osvoboditve. Rdeča je nevarna in 

projicira podobo smrti. Je barva eksplozivnega začetka. Velja za spodbujajoč dražljaj 

pri delu in napadu, zato španski bikoborci uporabljajo rdečo ruto, da izzovejo žival. Od 

nekdaj je človek občudoval rdečino jutranje in večerne zarje. Rdečina krvi je od nekdaj 

s svojo dinamiko igrala posebno vlogo v mitosu in magiji, pri čemer je treba računati 

na podzavestno asociacijo na življenjsko silo in nevarnost izkrvavitve. Zato imajo 

krvavo rdečo barvo za izraz vitalne vzdraženosti in razgibanosti, ki ni samo sredstvo za 

vzbujanje erosa in seksusa (ličenje ustnic in nohtov), marveč tudi simbol 

revolucionarnosti. Rdeča je značilno topla, brezmejna barva. Žari navznoter, zelo malo 

navzven, je živa, nemirna, zrela. Ima neizmerno moč, je barva moške zrelosti. Kot 

vsaka druga barva ima celo paleto odtenkov (Kandinski, 1985: 84). Poizkusi so 

pokazali, da ima rdeča barva stimulativen značaj na živčni sistem – krvni pritisk raste, 

dihanje in utrip srca postaneta hitrejša (Trstenjak, 1996: 153). 

• Modra barva stoji nasproti rumeni barvi v barvnem krogu. Barvi imata tudi nasprotno 

gibanje. Prva seva in vznemirja ter druga ponotranja in umirja. Druga drugo ovirata v 

gibanju. Modra vpliva na razum tako, kot rdeča vpliva na čustva. Če rumeni dodajamo 
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modro postopoma, se ti dve nasprotni smeri gibanja uravnovesita in pridemo do 

popolne uravnoteženosti in umirjenosti. Dobimo zeleno barvo. Zelena barva je v 

sredini med rumeno in modro barvo. Obe barvi sta združeni v enakem razmerju. Zelena 

barva simbolizira upanje in novo življenje (Trstenjak, 1996: 154). 

• Modra nebesna barva in barva modrine morja sta barvi, ki pomirjata. Temno modra 

barva pomeni noč, pasivnost in počitek. Noč je zavrla metabolično in žlezno dejavnost. 

Poizkusi z modro svetlobo so pokazali, da krvni pritisk upade, bitje srca in dihanje 

postaneta počasnejša. Modra barva deluje pomirjevalno na parasimpatični del 

avtonomnega živčnega sistema (Butina, 1997a: 195). 

• Zelena barva pomeni popolno umirjenost. Je barva počivajočih travnikov in livad, 

večnih gozdov. Zelena barva pristoji človeku, ki je zadovoljen sam s seboj, je brez 

želja in nikoli ne obupa. Kot mirna barva je zelena barva kontrast rdeči, ki predstavlja 

notranji nemir in aktivnost, kot je rumena kontrast (nasprotje) modri in jo dopolnjuje. 

Od tod izraz »komplementarne«. Zelena je barva poletja, ko se je narava poslovila od 

viharne pomladi in se potopila v samozadovoljni mir poletja. Zelena, ki se vzpenja 

proti rumeni, postaja živa, mladostna in vesela (Trstenjak, 1996: 155). 

• Purpurno barvo so v daljni preteklosti pridobivali iz purpurnih polžev. Barva se v 

barvnem krogu nagiba preko rdeče k modri in vijoličasti. Obstaja film z naslovom 

Colour Purple. Je barva sivke, simbolizira sodstvo, umirjenost misli in meditacijo. 

Velja tudi za kraljevsko barvo, nosili so jo rimski cesarji in visoki krščanski 

dostojanstveniki (Kovačev, 1992: 72). 

• Vijolično barvo dobimo z mešanico malo modre in veliko rdeče barve. V krščanski 

tradiciji simbolizira vero, pobožnost. Vanjo se rade oblačijo starejše ženske, device, 

vdove (Kovačev, 1992: 73). 

• Sivo barvo dobimo z mešanjem bele in črne. Kot bi združili dan in noč. Nastala sivina 

ni ne topla ne hladna. Siva pomeni dolgočasnost, meglo, nejasnost. Lahko nam sporoča 

tudi prikritost. V sivini nismo zadovoljni, uspešni, delavni. Ljudje, ki nosijo sive 

obleke, veljajo za dolgočasne, konformiste, povprečne, neosebne. Siva barva je brez 

zvoka in brez gibanja (Kovačev, 1992: 109). 

• Rjava barva je barva Zemlje, dreves in je kot taka simbol za stvarnost, zemeljskost, 

preprostost. Revni ljudje v preteklosti so nosili preprosta, rjava, nepobarvana oblačila. 

Pridelovali so jih iz narvnih surovin, kot so volna, lan, kože živali itd. Prav tako se v 

rjava oblačila oblači duhovniški red Frančiškanov, ki je prisegel na skromnost. Rjava 
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oblačila so delovna oblačila, ki se zlepa ne umažejo (Kovačev, 1992:90). Rjavo 

dobimo, kadar rdeči dodajamo črno. Rdečo pogasimo, nastane otopela, negibna rjava, 

ki premore zelo glasen notranji zvok. 

 

 

Splošno bi lahko rekli, da skupaj z barvo, ki jo imamo radi, sprejmemo tudi lastnosti te 

barve. Lahko bi sklepali, da barve oblačil, ki jih nosimo, govorijo o tem, kakšni smo po 

našem značaju. Pregovor pravi: »Pokazal je svoje prave barve.« Ljudsko modrost lahko 

razumemo širše. Nanaša se na našo izbiro barv v vsakdanjem življenju. 

• Bela barva. Njen značaj je čistost, snažnost. Simbolizira nedolžnost, krepostnost, 

poroko. Po Frielingu je belina »začetek od zgoraj, črnina konec od spodaj«. Bela barva 

na našo dušo učinkuje kot »veliko molčanje«, ki je za nas absolutno. Molčanje ni 

mrtvo, ampak polno možnosti. To je Nič pred začetkom, pred rojstvom. Bela 

neomadeževanega veselja, čistosti. Morda je tako zvenela Zemlja v belih časih ledene 

dobe (Tršar, 1997: 116). 

• Črna barva pomeni bolj zmedeno duševno stanje. V okolju na človeka vpliva 

neugodno. V povezavi s tem se pogosto navaja primer črnega mostu Blackfriars v 

Londonu. Z njega so bili najpogosteje storjeni samomori. Njihovo število pa se je 

bistveno zmanjšalo, ko so most pobarvali s svetlejšo barvo. Vasilij Kandinski je 

ugotovil, da pomeni zveza med modro in črno barvo psihično depresijo in otožnost.  

Je kot dokončen premor v glasbi, premor, po katerem je nadaljevanje začetek drugega 

sveta. Je kot konec življenja. To je zunaj najbolj brezzvočna barva, na kateri vsaka 

druga, tudi šibko zveneča barva, zazveni močneje in natančneje. Od tod torej črna 

obleka globoke žalosti, simbola smrti ter bela barva čistega veselja in neomadeževane 

čistosti (Tršar, 1997: 117). 

• Cinober žari in pogosto ga uporabljajo v ljudski ornamentiki, je komplementarna barva 

zeleni. 

• Roza, ki jo dobimo z dodajanjem bele rdeči, je sveža, mladostna dekliška barva. 

• Oranžna, ki jo ustvarja rdeča skupaj s sorodno rumeno. Opazimo žarčenje v okolico. 

Podobna je človeku, ki je prepričan vase. 
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Poznani so različni barvni testi za psihološko razlago človekove osebnosti. Njihov 

namen je, da služijo kliničnim psihologom, pedagogom in poklicnim svetovalcem pri 

diagnosticiranju človekovih interesnih vzgibov in usmerjenosti ter služijo kot podlaga, ki 

naj bi nam pomagala priti do čim popolnejšega razumevanja človeka in njegovega ravnanja 

(Trstenjak 1996: 159). 

 

Varnostne barve 

  

• Rumena barva je signal za previdnost, ker je najbolje vidna, zato bi morala biti kot 

oznaka za transportne naprave v višini glave, za navzven štrleče dele strojev, za ovire 

in nizke tramove, stopnice in za spremembe v višini tal. V kombinaciji s črno barvo 

(črne črte) bi bila še boj učinkovita. 

• Oranžna barva je signal za pozor – nevarnost. Oranžna je bolj opazna barva kot 

rumena, a manj kot rdeča. Opozarja nas na čuječnost in bi morala biti oznaka nevarnih 

delovnih strojev. V naravi je v kombinaciji s črno barvo znak za nevarnost: (ose, 

čebele, močeradi) (Trstenjak, 1996: 425). 

• Rdeča je najbolj vpadljiva invpijoča izmed vseh barv, zato jo vselej povezujemo z 

nevarnostjo in je opozorilni znak za požarno zaščito. V kombinaciji z belo nas v naravi 

opozarja na strup: (mušnica). 

• »Modra je signal za: Pazi! Ne dotikaj se!« (Trstenjak, 1996: 411). 

• Zelena je signal za varnost in bi morala biti kot barva varnosti namesto rdeče v uporabi 

pri rdečemu križu. Pri prometni signalizaciji zelena barva pomeni varno pot. 

• Bela barva je znak za red in čistočo. Z belo barvo označujemo prehode v delovnem 

prostoru. Prav tako daje smer pri enosmernem prometu. Bele so tudi zebre na cesti. 

Belo obarvani koši za odpadke spodbujajo k redu, prav tako bela tla, beli prti in bele 

površine vrat. Vse omenjene varnostne barve morajo biti intenzivno nasičene, da so 

učinkovite (Trstenjak 1996: 411).  

 

2.2.4 Vprašanje dolgočasnosti barv 

 

Raziskuje odnos med doživljanjem časa pod vplivom določene barve. Izvedli so 

eksperiment, v katerem so ljudi enako zaprli v sobo, ki je bila vsakič pobarvana z drugo 

barvo. Pri tem so merili, kako ljudje zaznavajo minevanje istega časa v različnih barvnih 
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sobah. Splošno razširjeno razlikovanje med dolgočasnimi in kratkočasnimi barvami je 

pomembno ob pojmu »funkcionalne barve«, ki se uporablja predvsem v industrijski, 

klinični in pedagoški psihologiji. Vprašanje je, ali posamezne barve različno vplivajo na 

doživljanje časa. V ta namen so izvedli vrsto poskusov. Pod vplivom različnih barv so 

poizkusne osebe pretečeni čas v barvni sobi bodisi precenjevale bodisi podcenjevale 

(Trstenjak, 1996: 298).  

• Najbolj dolgočasna barva je siva, sledijo zelena, bela in modra. 

• Najbolj kratkočasna barva je rumena, sledi ji rjava. 

 

Na osnovi ekspetimentov so ugotovili, da ljudje pod vplivom različnih barv čas 

doživljamo različno subjektivno. Te ugotovitve so koristne na področju psihološkega dela. 

Predvsem so uporabne, ko gre za vprašanje, s kakšnimi toni naj opremimo delovne in 

šolske prostore ali bolniške sobe, da bi dolgočasje v njih kar se da omilili (Trstenjak, 1996: 

300). 

 

2.2.5 Človekove simpatije za barve 

 

      Obleka je človekovo ogledalo v javnosti. Z njo vsakodnevno neverbalno komuniciramo 

z okolico. Pri tem nas zanima predvsem človekov odnos do njemu najljubše barve. Pri 

ženskem spolu, in v novejših časih tudi pri moškemu, je pomemben tudi vpliv modnih barv 

na oblačenje. 

Splošne trditve glede priljubljenosti barv, ki se nanašajo na posamezne rase, so: 

• Pri beli rasi velja splošna simpatija do modre barve. Pri črni in rdeči rasi velja splošna 

simpatija do modre in rdeče barve in pri rumeni rasi velja splošna simpatija do bele 

barve. Rdeča je priljubljena tudi pri Mehikanich, Indijancih in na Filipinih. 

• Pri Evropejcih je najmanj priljubljena rumena barva. 

• Barve oblačil ljudje prilagajajo barvi kože, oči in las. 

• Na splošno moški in ženske vse življenje raje vidijo svetle kot temne barve 

(Trstenjak,1996: 304). 
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2.2.6 Ilustrativna vrednost barve 

 

»S svojo nazornostjo nam podpira abstraktne misli v spoznavanju nevidnega sveta« 

(Trstenjak, 1996: 341). Velja pravilo: nič ni v razumu, kar ni bilo prej v čutih. Tudi če je 

misel povsem abstraktna, sega njen izvor v čutni ali vidni svet. Pojem »abstrakten« pomeni 

povzet po vidnem svetu ali iz njega. 

• Govorico podob poznamo že v izrazu primitivnih ljudstev, ki si tetovirajo figurativne 

znake. Srečamo jo v egiptovskih hieroglifih, v figurativnem jeziku, ki nas popelje daleč 

nazaj v izvore civilizacije. Danes jo uporabljamo kot prometne signale v nekaterih 

vejah praktične znanosti: v medicini, farmaciji, industriji, v oznakah športnih disciplin 

itd. Gre za simbolično figurativni jezik (piktogrami), od katerega se človek ne more 

oddaljiti. Namen le-teh je, da bi človeku sporočili eksaktno to, kar drugi hoče eksaktno 

povedati. 

• Ilustracija se nam kaže kot most med izkustvom in jezikom. Svojo najvišjo raven 

doseže, kadar želi razložiti nevidni svet (Trstenjak, 1996: 342, 343). 

 

2.2.7 Ekspresivna vrednost barve z razvojnega vidika  

 

Otroške slikarje zrcalijo otrokovo podzavest, otrokov notranji svet. Izrazno vrednost 

barve v njem moramo ocenjevati s treh vidikov: z vidika otrokovega razvoja, z vidika 

diagnostike in z vidika vzgoje (Trstenjak, 1996: 346). Otrok je v svojem bistvu »abstraktni 

slikar«. Otroci med drugim in četrtim letom starosti pri risanju rišejo abstraktne like in 

barve. To pomeni, da predmetov ne oblikujejo po svoji stvarni podobi, prav tako ne 

uporabljajo resničnih barv. Otrok namreč izraža to, kar sam čuti. Posledično so njegove 

slike v prvih letih čisti izrazi njegovih nagnjenj in čustev, želja in razočaranj (frustracij). Z 

leti upadata otroška abstraktnost in ekspresivnost v njegovem likovnem izražanju. Lahko bi 

rekli, da upada njegova spontana ustvarjalna sila. Vzrok za to moramo iskati v postopnem 

usmerjanju otroka v praktično življenje. Čim bolj se stopnjuje otrokova izobrazba, tem bolj 

upada kreativna sila. Izjema so le umetniško nadarjeni otroci, ki se kljub šoli in izobrazbi 

vse življenje usmerjajo v razvoj umetniškega delovanja (Trstenjak 1996: 347). 
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2.2.8 Ekspresivna vrednost barve z diagnostičnega vidika 

 

Psihologi odkrivajo veliko diagnostično vrednost barve v otroških risbah in slikah 

(Trstenjak 1996: 353). Barve nam razodevajo predvsem otrokovo čustveno življenje. 

• V risbah deklic, ki so bolj čustvene od dečkov, prevladujejo barve v nasprotju s črtami 

in liki. Otroci, ki uporabljajo predvsem tople barve (rdečo, rumeno in oranžno), 

razodevajo spontano in prisrčno čustvenost. Gojijo prijateljske odnose do drugih, se 

radi udeležujejo pri družabnih igrah. 

• Otroci, ki rišejo predvsem v hladnih barvah, so bolj zadržani in razumskih zanimanj. 

Radi se igrajo sami. Pri nekaterih je to lahko znak za napadalnost. Za njih sta značilna 

omejevanje in tlačenje spontanih čustev. Navadno je to posledica pretirano 

nadzorovanega okolja, v katerem so rasli in so jih zatirali. S hladnimi barvami se redko 

izražajo otroci, ki so zadovoljni v okolju in sami s seboj. 

• Nagnjenje k rdeči barvi izraža navadno dobre odnose z odraslimi in otroki. 

• Pogosto uporabljanje modre barve pri otroku lahko pomeni težnjo, da bi se rad pokazal 

odraslega. 

• Otroci, ki pretežno uporabljajo rumeno barvo, so v svojem obnašanju zelo čustveni in 

otročji. Otroci rumeno uporabljajo le v obdobjih, ko so srečni. 

• Zeleno barvo pogosto uporabljajo zadržani otroci, zadovoljni s seboj, ki ne izstopajo in 

so zelo disciplinirani. 

• Pogosta uporaba črne barve pri otrokovem risanju ali slikanju pomeni pogosto 

pomanjkanje čustev. To pa ima svoj vzrok v strahu kot posledici napačne vzgoje ali 

neugodnega življenjskega okolja, ki otroka obremenjuje. Če otrok izjemoma uporablja 

črno barvo tudi pri barvanju likov, ne le črt, lahko pomeni, da se je znašel v čustveni 

stiski (Trstenjak, 1996: 356). 

• Kadar v otrokovem izražanju prevladuje oranžna barva, pomeni, da se otrok z lahkoto 

prilagaja okolju. Simpatija do oranžne lahko pomeni tudi plah značaj otroka ali 

čustveno nestanovitnost. 

• Rjava barva pri otroku simbolično nakazuje nagnjenost k umazaniji in želji po stiku z 

zemljo. Izrazita uporaba rjave barve lahko pomeni željo biti umazan. 
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• Vijolično barvo otroci redko uporabljajo, navadno v povezavi z rumeno barvo 

(Trstenjak, 1996: 357). 

 

2.2.9 Barva in prostor v šoli 

 

Prijetne barve otroke nezavedno privlačijo, radi se igrajo in zadržujejo tam, kjer jim je 

prijetno. Nasprotno nepravilno izbrane barve ali slaba razsvetljava okolja lahko povzročajo 

zdravstvene motnje, prebavne težave, očesne motnje, zato bi se moral vsak razgledan in 

napredno misleči vodja šole vprašati: »S kakšno barvo bom prepleskal šolo in zakaj?« Pri 

tem je treba poznati vlogo barve z vidika otrokovega fizičnega in umskega razvoja. Vedeti 

je treba, da racionalna uporaba barv ni nič dražja kot neracionalna. Cilji, ki jih skušamo z 

izbiro racionalnih barv doseči, so naslednji: 1. dvigamo učenčevo prijetno počutje v šoli, 2. 

odstranjujemo utrujenost oči in vizualne motnje, 3. gradimo dobre odnose otrok in 

učiteljev, 4. pri otrocih razvijamo disciplino in smisel za red ter čistočo. Za barvo tabelne 

stene predlagajo razredčeno, pastelno zeleno ali sinje modro. Ta barvni ton zmanjšuje 

utrujenost, kar je nasprotno od toplih barv, ki so izzivalne in utrujajo mnogo hitreje. Otroke 

pa naj bi, ki so po svoji otroški naravi že tako preveč nemirni, sprednja stena pomirjala. 

Stena, na kateri so okna, naj bo nasičena svetla in skladna z barvo okolja, ki ga nudi pogled 

skozi okna, da se zlije z njim. Modra in zelena na tabelni steni ne smeta biti nasičeni, saj 

delujeta otožno in depresivno. »Vhodna veža in hodniki v šoli morajo biti obdani s toplimi 

živahnimi barvami, ki človeka »animirajo«, navdušijo, ogrejejo, in ker imajo tople barve 

učinek, da prostor optično zožujejo in približujejo, otroka ob vstopu privlačijo, pritegujejo, 

objemajo« (Trstenjak, 1996: 370). Prav je, da so hodniki v primerjavi z razredi bolj temni. 

Otrok, ki vstopi s hodnika v razred, tako dobi občutek, da je »spet na prostem«, svetle 

barve z njim »zadihajo«. Zaželena je tudi osvetlitev  stropa, ki daje podzavesten občutek, 

da se strop odmika in da smo na prostem, sploh, če je v sinje modri barvi. Za zadnjo steno 

razreda se priporoča, da je v topli barvi, saj v razred vnaša toplino in barvno raznoličnost, 

učitelju pa omogoča, da je aktiven. Izkušnje kažejo, da se odnos otrok do svetlo 

popleskanih sten spremeni, da bolj pazijo nanje in jih ne počečkajo, kar posledično vpliva 

tudi na otroški občutek za red in snago (Trstenjak, 1996: 370, 371, 372, 373, 374). 
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2.3 ODNOS MED OBLIKO IN BARVO 

 

Človek lahko z barvami oblikuje svet in mu daje nove oblike. Z obrisi tako dojemamo 

obliko teles, zaznamo površine različnih svetlosti in barv. Že samo razlikovanje med 

svetlobo in senco nam omogoča, da zaznamo različne oblike (Trstenjak, 1996: 24). Pri tem 

ima lik večjo komunikacijsko vrednost kot barva (primer pisava, kretnja, izrazna mimika 

na obrazu ali celo prstni odtisi). Vemo, da je pri pisavi odločilna oblika in ne barva. 

Kjer v življenju človeka prevladujejo barve, tam vladajo odprti duh, ekstrovertirana 

osebnost, rahločutnost, čustvena labilnost, zamerljivost itd. Tako imenovani »geometrijski 

duhovi« pa so izrazito ozkosrčni, racionalni in po naravi skopi (Trstenjak, 1996: 26).  

• Ljudi lahko razdelimo na dve skupini. V prvi so ljudje, ki se bolj nagibajo k barvam, so 

bolj čustveno naravnani in so kreativni. 

• V drugo skupino sodijo ljudje, ki razmišljajo bolj logično in so zato manj ustvarjalni. 

Razmišljajo po naprej določenih logičnih shemah (Trstenjak, 1996: 27). 

• Henri Matisse pravi: »Da izvira risanje iz duha in barva iz čutov.« (Trstenjak,1996: 

27). Z risanjem torej vzgajamo duha, ki mu kasneje omogočimo voditi barvo na 

duhoven način. Tu je moč videti vpliv tradicije, ki jo je začel že Emmanuel Kant s 

svojo estetiko (Trstenjak, 1996:27). »V slikarstvu, kiparstvu in vseh likovnih 

umetnostih, v stavbarstvu in vrtnarstvu, kolikor so lepe umetnosti, je bistveno risanje, v 

katerem ni podlaga vsega okusa to, kar zadošča občutku, marveč samo to, kar ugaja po 

svoji obliki. Barve, ki pojasnjujejo obris, sodijo k dražljaju; predmet morejo sicer za 

občutek poživiti, toda ne polepšati za dostojen pogled, nasprotno, morajo se zvečine 

omejevati na to, kar zahteva lepa oblika, in celo tam, kjer dražljaj to dopušča, jih 

morajo poplemenititi oblike« (Trstenjak, 1996: 28). V citatu lahko vidimo »klasično« 

prevladovanje oblike nad barvo, to prepričanje pa je veljalo več stoletij (Trstenjak, 

1996: 28). 
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• Barve imajo pri človeku vedno čustvene valence. Barve, ki ne bi imela čustvenega 

potenciala, kratko malo ni, medtem ko oblike – še posebej geometrične – same po sebi 

nimajo toliko čustvenega potenciala. Oblika je z ozirom na realnost vedno abstrakcija. 

Gola oblika je vedno racionalizacija pojava. Ob barvnem dojemanju prehaja torej 

dražljaj s predmeta na opazovalca kot izziv, medtem ko pri obliki prehaja dejavnost z 

opazovalca na predmet kot ravnanje.  

• Ena in ista barva spreminja svojo »barvo«, kakor hitro ji damo drugo ozadje ali okolje. 

Tu se že dotikamo »skrivnosti umetnosti«, kako barve druga drugo dopolnjujejo, a tudi 

izpodrivajo in nevtralizirajo. 

 

2.3.1 Proporc med barvo in površino 

 

Pomembno je z občutkom uskladiti velikost barvne površine in barvo. Posamezne 

barvne kombinacije in barvna razmerja učinkujejo na gledalca harmonično in prijetno, 

medtem ko so druge barvne in količinske kombinacije neskladne. Temu na splošno 

pravimo barvna harmonija. Njeno nasprotje je barvna disharmonija. 

 

2.3.2 Oblika barve 

 

Vsaka barva deluje različno v različnih oblikah. Lahko se zgodi, da se zaradi oblike 

delno spremeni celo barvni ton. Kadar se npr. neka barva pojavi v mehki, lahko organski 

obliki, tudi sama deluje mehko. In obratno, kadar se neka barva pojavi v trdi, ostri obliki, 

tudi sama zaradi nje deluje bolj ostro. Pojavljali so se poizkusi, da bi oblike podredili 

določenim barvam, npr. kvadrat in kocko so povezovali z rdečo barvo; trikotnik in 

piramida naj bi bila rumena; krog in kuglo pa so pripisovali modri barvi. Začetnik 

omenjenega raziskovanje je bil abstraktni slikar Vasilij Kandinski. 

 

2.3.3 Razlikovanje med težkimi in lahkimi barvami 

 

To se nanaša na človekov vitalni (proprioceptivni) čut za zaznavanje lastnega telesa, 

njegove težnosti in počutja. Primer pristaniških delavcev, ki so se pritoževali nad težkim 

bremenom, ko so tovorili težke, črno pobarvane zaboje, nam slikovito pokaže razlikovanje 

med težkimi in lahkimi barvami. Nato so iste zaboje, z istim bremenom, prebarvali v 

rumeno barvo in delavcem so se zdeli lažji, čeprav se teža zabojev ni spremenila. Hladne 
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barve se nam odmikajo, tople pa približujejo, zato prve na nas napravijo vtis, da so lahke, 

tople pa se nam približujejo in s svojo bližino težo pritiskajo navzdol (Trstenjak, 1996: 

484). 

 

2.3.4 Kričeče in tihe barve 

 

Ta razlika zadeva naš fotoreceptor, ko barve in njihove vtise povezujemo z 

akustičnimi zaznavami. Narava je glasna in tiha, kar je razlika med toplimi in hladnimi 

barvami, prve so kričeče in glasne, druge pa bolj tihe in molčeče. Veselo, resno, žalostno, 

živo je enako v glasbi: allegro, serioso, grave, vivace itd. (Tršar, 1997: 94).  

 

2.3.5 Vesele in žalostne barve 

 

Barve vplivajo na čustva in razpoloženje ljudi. Zaradi njih se lahko počutimo veseli ali 

žalostni.  

• Rumena sodi med najbolj vesele barve. Na človeka vpliva delovno, stimulra tako 

fizično kot psihično aktivnost pri ljudeh. Rumena barva simbolizira sonce, je 

najsvetlejša in zato najbolj vidna barva, ki ugodno vpliva na človekovo psihično 

počutje (Trstenjak,1996: 459). 

• Zelena barva vpliva na človeka pomirjujoče. Velja za izrazito pozitivno barvo, saj 

simbolizira: resnico, mir, upanje in vero. V objemu zelene narave se duševno 

spočijemo. Vendar zelena barva ne učinkuje na vse ljudi pozitvino, nekateri lahko 

postanejo pod vnjenim vplivom potrti (Trstenjak, 1996: 459). 

• Rdeča barva je barva za preplah in pretres. Na naša čustva vpliva v smislu ljubezni, 

simpatije, tudi krvoločnosti in maščevalnosti. Asocira nas na kri in ogenj. Velja za 

najbolj aktivno in vitalno barvo (Trstenjak, 1996: 459). 

• Modra barva je barva voda, gora in neba, zato na človeka vpliva vzvišeno, poglobljeno 

in odmaknjeno. Modrina veje nekekšen hlad, modrost in tišino. Na nas vpliva 

pomirjeno, zbrano, avtoritativno, resno in uradno. Velja za resno in otožno barvo. 

• Vijolična ima žalosten značaj, saj velja za barvo žalovanja. Hkrati je tudi barva kesanja 

in pokore. Njen značaj je aristokratski, vzvišen. Vanjo so odete mnoge cvetice in dragi 

kamni (Trstenjak, 1996: 460).   
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• Črna barva zaznamuje noč, temo in počitek. Njena lastnost je, da vase posrka vse ostale 

barvne dolžine. Zgodovinsko gledano je simbolika črne barve zelo bogata: na naših 

tleh predstavlja smrt, medtem ko na Daljnem vzhodu velja bela barva za simbol 

neskončnosti in hkrati za barvo smrti. Do 16. stoletja je tudi pri nas bela veljala za 

barvo žalovanja, a se je to spremenilo ob smrti kraljice Ane, žene francoskega kralja 

Ludvika XII (Trstenjak, 1996: 461). 

• Siva barva je fizikalno optična zmes med belo in črno. Psihološko je njen vpliv meglen, 

kot oblačno nebo in neugodno počutje (Trstenjak, 1996: 461). 

 

2.3.6 Simbolična motivacija barve 

 

Posebna sposobnost barv je, da lahko s svojimi lastnostmi pokažejo na pojave, ki jih 

ne moremo upodobiti zgolj z barvo. To so različni simboli, kot so žalovanje, ljubosumnost, 

upanje, ljubezen, nacionalne barve in drugo. Omenjene simbolične lastnosti barv lahko 

spridoma uporabljamo pri reklamah (Trstenjak, 1996: 483). 

 

2.3.7 Simbolični pomeni očesa 

 

»Vizualno zaznavanje pojmujemo kot eno najprimarnejših in najpomembnejših oblik 

človekovega spoznavanja realnosti. Organ, ki to omogoča, je zato v tradicionalni simboliki 

različnih kultur pridobil veliko pomenov.« (Kovačev, 1997: 23). Stari Grki in Platon so 

oko pojmovali kot vsevidnost bogov, ki s tisočerimi očmi na zvezdnem nebu budno bdijo 

nad vsem dogajanjem na Zemlji. Enookost je pri starogrških mističnih bitjih lahko 

pomenila tudi zlo: primer enookih kiklopov. Na splošno je eno oko simbol vsevidnega 

boga. V egipčanski tradiciji je Horovo oko simbol za moč in duhovnost. Povezujejo ga z 

mesecem in njegovimi fazami. V budistični tradiciji simbolizira oko svetlobo in modrost, 

tretje Budovo oko transcendentalno zavest in modrost. V krščanski tradiciji simbolizira 

oko moč in svetlobo vsevidnega boga. Božje oko v trikotniku simbolizira trojstvo: očeta, 

sina in svetega duha. »Oko srca« v islamski tradiciji predstavlja središče duha in 

absolutnega intelekta, hkrati predstavlja tudi prosvetljenost, saj svetloba v mnogih 

tradicijah pomeni božanskost, lahko tudi dobroto. Sevanje svetlobe simbolizira novo 

življenje, moč, premagovanje in odganjanje temnih sil. Svetloba rojeva novo rojstvo in s 

tem radost, sijaj. Svetniški sij ali obsijanost pomenita božansko moč (Kovačev, 1997: 27). 
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2.3.8 Vloga barve v kulturi 

 

Barva ni le skupina podatkov, ki jih razberemo iz fizičnega sveta, barva je mnogo več 

kot to. Natančneje lahko določa pojave in predmete kot oblika. Pri tem spodbuja človekovo 

intuicijo ter socialno in duhovno življenje. Predvsem bogato je zastopana barva v magiji, 

religiji, umetnosti, mitu in v ritualih. Iz tega razloga ima simbolika barv pomembno vlogo 

v mnogih kulturnih dogajanjih. Predstave o barvi izvirajo že iz prazgodovine, iz časov 

rojevanja starih civilizacij. V postopku njene socializacije so pomen barve ločili od 

njenega fizičnega nosilca in jo samostojno definirali kot abstraktno dimenzijo ali kakovost. 

Lahko jo interpretiramo kot nosilko človeškega čutenja univerzuma (Kovačev, 1997: 31). 

 

2.3.9 Tradicija in simbolični pomeni barv 

 

Tradicionalna vloga vsake posamezne barve se je utrdila skozi zgodovino. Simbolika 

barv sodi med univerzalni fenomen, saj so barve v vseh kulturah temeljne komponente 

njihovih simbolnih sistemov. 

Človek je najprej poimenoval rdečo barvo. Izraz »rdeče« ima pomen v vseh jezikih 

sveta. Nekoč so jo pridobivali iz barvilnih uši in celo krvi. Zaradi napornega pridobivanja 

barve iz hrastovih uši je bila rdeča barva (karmin) precej draga. V kameni dobi so z rdečo 

drgnili okostje umrlih in jim s tem izrazili posebno spoštovanje. Kasneje, v visokih 

kulturah, je postala barva oblačil najvišjih državnih in cerkvenih dostojanstvenikov. V 

srednjem veku so jo lahko nosili le plemiči. Z izgubo svoje gospodarske premoči so 

izgubili tudi pravico do nošenja rdeče barve. Z nastankom meščanstva je rdeča barva 

postala priviligirana barva mestnih bogatašev, patricijev. Z njo so nekoč in danes barvali 

zastave, saj so zelo opazne že od daleč. Rdeča je povezana z dvema temeljnima 

življenjskima substancama, ognjem in krvjo. Povezana je z najpomembnejšima čustvoma: 

ljubeznijo in sovraštvom ter z vsemi vmesnimi čustvi, ki povzročijo, da nam »vzvalovi 

kri«. Kri nam lahko »udari v glavo« tudi zaradi zadrege, zaljubljenosti, jeze, sramu. Kadar 

rdečo dopolnimo s črno, se le-ta sprevrže v njeno pomensko nasprotje. Barva ljubezni tako 

postane barva sovraštva, zato je tudi hudič oblečen rdeče-črno (Kovačev, 1997:42). Barva 

krvi je hkrati barva boga Marsa (Aresa), ki je zaščitnik vojn. Bojevniki primitivnih plemen 

so se pred bojem barvali z rdečo. Rdeča je tudi barva pravice, saj so v času Stare zaveze 

prali kri s krvjo. Rdeče zastavice so v srednjeveških mestih pomenile sojenje. Plemiči so z 

rdečim barvilom podpisovali smrtne obsodbe. Rabelj je bil oblečen rdeče. Tudi duhovniki 
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kot simbol, da je bilo za uveljavljanje krščanstva treba preliti veliko krvi, v liturgičnih 

obredih nosijo rdeča oblačila (Kovačev, 1997: 42). Povezava rdeče barve z ognjem je zelo 

pomembna, saj so ogenj nekoč častili kot božanstvo. Odganjal je hlad in mračne sile, 

njegovi silni moči pa se ni mogoče upreti. V deželah, kjer je hladno in hrepenijo po toploti, 

ima rdeča barva izrazito pozitiven pomen: »krasnij« (rdeč) je v ruskem jeziku soroden 

pridevniku »krasivij«, kar lahko prevedemo kot dober, krasen, dragocen. Rdeča barva je 

zaradi asociacije z ognjem barva vročine, toplote, poželenja, sle in hrepenenja. Rdeča 

ponazarja predvsem aktivni, moški princip. Na Kitajskem je rdeča barva simbol sreče in jo 

pojmujejo kot najsrečnejšo barvo. Hkrati simbolizira rdeča barva tudi pekel. »Četrt rdečih 

luči« označuje mestne predele, kjer je veliko javnih hiš. Okoli leta 1500 je prišlo do 

»satanizacije« rdečelask, ki so jih sežigali na grmadi, medtem ko lahko v srednjeveških 

upodobitvah opazimo devico Marijo kot rdečelasko (Kovačev, 1997: 47). 

Modra barva je med ljudmi sveta najbolj priljubljena barva. V krščanski umetnosti so 

z modro slikali Marijin plašč, ki je ščitil vernike pred tegobami in boleznimi (predvsem 

pred kugo). Kakor mesec je modra atribut ženskosti, zato je Celeste (nebesno modra) 

žensko ime. V današnjih časih simbolizira modra moškost, zato ji pripisujejo tudi nekaj 

moških kakovosti: možatost, pogum, sposobnost, športnost, samostojnost in koncentracijo. 

Je tudi simbol kreposti, modrosti, znanosti, točnosti in natančnosti (Kovačev, 1997: 52). 

Modri barvi v različnih kulturah pripisujejo tudi atribute božanskosti, saj po tradicionalnem 

prepričanju živijo bogovi na nebu. Upodobitve ljudi z modro kožo, navadno plemičev, 

nakazujejo božanskost. Včasih je veljalo prepričanje, da imajo plemiči »modro kri«. Tudi 

bogovi so upodobljeni z modro poltjo. Tipična primera za to sta indijski bog Krišna in 

egipčanski bog Amon. Modra barva nakazuje najvišji red in logos – božjo prabesedo, ki 

vsebuje vse, kar se je nekoč že zgodilo. Simbolizira globino, večnost, resnico in najvišjo 

modrost. Modro cvetje, vijolice in spominčice simbolizirajo zvestobo, zanesljivost in 

zaupanje. Modra barva pa je tudi simbol hladnosti, brezčutnosti, ponosa in trdote. Je 

namreč najhladnejša med vsemi barvami barvnega spektra. Pridevnik »moder« ima v 

različnih kulturnih okoljih zelo različen pomen. V nemščini fraza »biti moder«, »blau 

sein«, pomeni biti pijan. Zaradi močnega nemškega jezikovnega vpliva se je pri nas ohranil 

vzdevek »moder ponedeljek« ali »vzeti plavo«, kar pomeni ne priti na delo, ker ga je čez 

vikend preveč srknil. V angleščini pomeni »blue« žalosten, otožen. Rusi opisujejo z 

izrazom »modri karakter« krotke in pohlevne ljudi. »Modrooki« pomeni v nemškem jeziku 

naivno osebo (Kovačev, 1997: 56). 
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Rumena barva ima zgodovinsko gledano zelo spremenljivo konotacijo. V različnih 

kulturah so jo skozi zgodovinska obdobja zelo različno interpretirali. V Aziji ima zaradi 

rumene polti azijatov posebno visok položaj in jo najvišje vrednotijo (Kovačev, 1997: 57). 

V Evropi pa si je pridobila, kljub temu da njen pozitiven del simbolizira sonce, svetlobo in 

zlato, vrsto negativnih pomenov. Bila je barva preziranih, hkrati pa je simbolizirala 

egoizem. V preteklosti so rumeno pridobivali iz žafrana. Pridobivanje je bilo zelo zamudno 

in drago, saj so morali za kilogram žafrana zasejati cela polja, tako da si je le redko kdo 

lahko privoščil celo obleko v rumeni barvi. Od tod se je še do danes ohranila fraza »drag 

kot žafran«. V srednjem veku je veljala rumena za barvo izobčencev. V Hamburgu so leta 

1445 uzakonili predpis, da morajo prostitutke nositi rumene rute. Drugje so jim predpisali 

kratka rumena pregrinjala ali čevlje z rumenimi trakovi. Rumena oblačila so vsilili tudi 

nezakonskim materam. Krivoverce so pri usmrtitvi ogrinjali z rumenim pokrivalom, 

zadolženi ljudje so si morali na svoja oblačila prišiti rumene kolobarje. Tudi vrata 

izobčencev so pobarvali rumeno. Z rumeno so ožigosali predvsem Jude, ki so morali nositi 

visoke rumene klobuke, v času nacizma pa so morali nositi rumeno Davidovo zvezdo. 

Osovraženost rumene je mogoče razložiti s tem, da v preteklosti niso znali pridobiti 

kakovostne rumene barve. Le-ta je vselej zbledela, zato je bil v njej vsakdo videti bolehen. 

S starostjo porumeni papir, prav tako zobje. Porumenelost je tako znak postaranosti ali 

pokvarjenosti. V Aziji ima rumena popolno drugačno vlogo. Tam velja za barvo modrosti, 

slave in harmonije. Rumen je prah v puščavi Gobi in z njim je prekrita vsa severna 

Kitajska. Njegova vrednost je v tem, da prispeva k plodnosti zemlje. Rumena je tudi 

cesarjeva barva. V kitajskih pripovedkah nastopa t.i. »rumeni cesar«, ki so ga enačili z 

bogom. Kar je rumeno, je v kitajski simboliki dobro. Rumena je bila tudi v Indiji barva 

vladarjev in bogov. Na simbolni ravni rumena predstavlja svetlobo, vedrino in optimizem, 

saj jo asociiramo s soncem. Skupaj z oranžno in rdečo ponazarja veselje, srečo, 

zadovoljstvo in ekstravertiranost. V kombinaciji z modro in roza rumena pomeni 

prijateljstvo. Rumena je kot element (zemlja, voda, ogenj, zrak) simbol zraka, zrak pa je 

medij komunikacije. Je lahek, živahen in vesel. Skupaj z rdečo in oranžno barvo rumena 

simbolizira aktivnost, energijo ali razsvetljevanje. Preko asociacije z zlatom simbolizira 

tudi razkošje in bogastvo. Rumena je tudi barva jeze, zavisti, skoposti in laži. Kadar je 

umazana, je simbol nečistoče, zavisti, izdaje, hinavščine in blodenj. Zaradi močne 

sevalnosti rumene je mednarodno izbrana za opozorilno barvo. Skupaj s črno barvo jo 

uporabljajo za označevanje strupenih, vnetljivih ali radioaktivnih snovi. Kadar npr. na ladji 

izobesijo rumeno zastavo, ta pomeni prisotnost kužne bolezni. V abecedi zastav rumena 
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pomeni črko »Q« ali karanteno. »Rumeni tisk« ali obrekljivo časopisje izhaja iz angleške 

besede »to yell«, rjoveti ali kričati (Kovačev, 1997: 66). 

Zelena v islamski tradiciji pomeni Mohamedovo najljubšo barvo. Nosil je zelen plašč 

in zelen turban. Tudi sveta relikvija islamske tradicije, zastava, je zelene barve. V evropski 

tradiciji je »zeleno« dekle mlada, samska ženska, brez erotičnih izkušenj. Barva »lovcev«, 

ki se oblačijo v olivno zelena oblačila, je hkrati barva hudiča in demoničnih bitij, med 

katerimi izstopa zmaj. Zelena je predvsem barva vegetacije, zato njen pomen povezujemo 

z naravo. Simbolizira tudi življenje, pomlad, svežino, vlažnost in hlad. Njen vpliv na 

organizem je pomirjevalen. Simbolizira prijetnost, zdravje, pripravljenost na pomoč, 

upanje in toleranco (Kovačev, 1997: 71). 

Vijolična je škofovska barva, ki simbolizira pokoro, večnost in pravičnost. Je 

mešanica modre in rdeče barve. Simbolizira še inteligenco, znanje, žalost, treznost, 

umirjenost in nostalgijo. Njen značaj je otožen, vzvišen, oddaljen in aristokratski. Edina 

uradna institucija, ki je privilegirala vijolično barvo v tolikšni meri, da so njeni uslužbenci 

smeli nositi purpur, je bila katoliška cerkev (Kovačev, 1997: 79). 

Oranžno barvo asociiramo z vulkani, magmo, tekočo lavo in večnim ognjem. 

Simbolizira zrelost, radost, sonce in rast. V Evropi pred pomarančami (oranžami) oranžne 

barve niso poznali, zato sta obe imeni v večini jezikov identični. V azijski tradiciji pomeni 

oranžna spreminjanje, hkrati pa je barva kitajske filozofije. V budizmu je to barva 

razsvetljenja, zato se v oranžna oblačila oblačijo budistični menihi. Barva je priljubljena 

tudi v Indiji, verjetno zaradi podobne obarvanosti kože njenih prebivalcev. V evropski 

tradiciji je barva šibko zastopana. Postala je nacionalna barva Nizozemcev in to predvsem 

zaradi dinastije Oranje, tj. dinastije Oranžnih, ki izvira iz provansalskega mesta Orange. 

Kot izrazito živahno barvo so jo pojmovali že v antiki, saj je tudi Dioniz, bog vina, nosil 

oranžno-rdeča oblačila (Kovačev, 1997: 85). 

Rjava barva je zelo razširjena, zato je v zgodovini niso posebno cenili. Oblačili so jo 

predvsem kmetje, hlapci, služabniki in berači. Bila je barva neobarvanih oblačil iz lana, 

konoplje, volne itd. Rjava oblačila so nosili meniški redovi frančiškanov, ki so bili 

zaobljubljeni največji revščini. Pripadnike redu meniha Frančiška Asiškega so imenovali 

»rjavi menihi«. Med Rimljani so imenovali rjavo barvo barvo preziranih ali sodrge. V 

nacistični Nemčiji so jo oblačili »rjavosrajčniki« in tudi nacisti. Rjava je bila primerna za 

institucionalno barvo nacizma, saj simbolizira konservativnost, moškost, brutalnost in moč. 

Priljubljenost rjave barve pri Nemcih nakazujeta tudi dve stari imeni Bruno (rjavi) za 

moške in Brunhilda za ženske, ki ju zasledimo že v srednjeveškem epu o Nibelungih. Po 
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drugi svetovni vojni je postala zagorela polt lepotni ideal, potovanje v južne kraje in 

brezdelno preživljanje prostega časa pa privilegij bogatih. Tovarniški delavci in uradniki 

niso imeli časa za izpostavljanje soncu. V simbolnem smislu je rjava simbol za blato in je 

povezana s telesnim, in to v negativnem smislu. Je najmanj erotična barva. Prav tako je 

tudi barva dveh smrtnih grehov: požrešnosti in lenobe. V pozitivnem smislu pa simbolizira 

ugodje in varnost, zato je barva rustikalnega pohištva in vzbuja vtis domačnosti. Kot 

najbolj neprijetno med vsemi barvami povezujejo rjavo barvo z neumnostjo. Kot barvo 

odpadlega listja povezujejo rjavo s starim oziroma odmirajočim (Kovačev, 1999: 90). 

Bela je v prisotnosti črne lahko simbol za dobro, boga, medtem ko črna lahko pomeni 

zlo ali hudiča. Obstajata črna in bela magija. Prva pričakuje pomoč od hudiča in druga od 

boga. V političnem smislu je lahko bela simbol kapitulacije, predaje. »Belogardisti« so 

služili kralju v stari Jugoslaviji ali cesarju v Rusiji. Kot nosilka pozitivnih pomenov je bela 

barva simbol vere in božanskosti. Zeus se je prikazal Evropi kot bel bik. Svetega duha 

upodabljajo kot belega goloba, Kristusa kot belo jagnje, medtem ko je beli samorog simbol 

Device Marije. Bele živali pogosto simbolizirajo boga. Belo govedo v Indiji je utelešenje 

svetlobe, beli slon je božji simbol. Čaplja Ibis na Kitajskem pomeni nesmrtnost. Barva 

označuje rang katoliških duhovnikov in belo barvo sme zunaj cerkve nositi le papež. Bela 

simbolizira popolnost, dobroto, pozitivnost in idealnost (Kovačev, 1997: 95). V Aziji je 

tradicionalno žalna barva, vendar je imela v preteklosti takšno vlogo tudi v Evropi. Bela se 

povezuje z idejo o inkarnaciji, zato naj bi smrt ne pomenila dokončnega slovesa. V beli 

barvi se srečujeta življenje in smrt, saj je vseobsegajoča barva, ki naj bi oboje združila v 

večnosti. Ker se na beli podlagi pozna vsak madež, je bela simbol čistosti in 

neomadeževanosti. Bela je najsvetlejša in najlažja med vsemi barvami, zato jo pogosto 

povezujemo tudi z različnimi duhovi. Bel je sneg, zato jo povezujemo s hladom. Od tod je 

verjetno dobila ime Belorusija (Kovačev, 1997: 96). 

Črna barva je v Evropi prevladala v času uveljavitve Španije kot svetovne sile. Okoli 

leta 1400 se je v Španiji utrdila inkvizicija, ki je predpisovala eno samo barvo oblačenja, to 

je črno. V 16. stoletju sta Evropi vladala španski kralj Karel I. in kasneje njegov sin Filip 

II. Oba sta zagovarjala »črnino«, pri čemer je šel Karel I. do takih skrajnosti, da je živel v 

črno tapecirani palači. Španska moda je zaznamovala vso Evropo. Črna je postala tudi 

barva protestantov. Martin Luter je pridigal oblečen v črnino, od tod je črna barva postala 

simbol protestantske cerkve. Veljalo je prepričanje, da so pred bogom vsi enaki, zato se 

tudi oblačijo enako, črno. V črno so se oblačili uradniki, župani in sodniki. Kandinski 

pojmuje črno barvo kot nič, v katerem ni več nobenih možnosti, medtem ko pojmuje belo 
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kot nič, v katerem je vse možno. Belo pojmuje kot neskončni stvariteljski potencial, iz 

katerega je mogoče ustvariti vesolje, nasprotno pa črna barva pomeni konec, smrt, vakuum, 

zato je barva žalosti in žalovanja (Kovačev, 1997: 104). V afriški kulturi ima barva 

drugačen pomen kot v Evropi. Afričani črno zaradi bližine svoji polti zelo cenijo. Pojavlja 

se tudi v njihovih zastavah ter simbolizira neodvisnost in samozavest. V politiki so črno 

barvo posvojili italijanski fašisti. S »črno« pogosto označujemo ilegalne dejavnosti. Na 

primer: delo »na črno«, »črne liste« (seznami nezaželenih oseb) ipd. Poleg tega je črna 

barva skritih organizacij, kot je »črna roka«. Črna zastava z mrtvaško glavo je plapolala na 

piratskih ladjah, danes predstavlja anarhistična gibanja. Uporabljajo jo predvsem 

organizacije, ki neposlušnost kaznujejo s svojim zakonom – s smrtjo. Črna je barva 

nesreče, umazanije, surovosti in negativnih občutij. Pridevnik »črn dan« pomeni dan, ko se 

dogajajo nesreče. »Očrniti« pomeni prikazati nekoga v negativnem smislu. Nesrečo 

prinašajo »črne« živali, predvsem mačke, kokoši ali stare ženske, oblečene v črno. Le za 

dimnikarja se je utrdilo prepričanje, da kljub črnini prinaša srečo (Kovačev, 1997: 107). 

Siva je bravno nedoločljiva in zato simbolizira konformizem, statistično sredino in 

neopredeljenost. Večinoma jo povezujemo z dolgočasnostjo oziroma s t.i. »sivimi 

doživetji«. Slednja pogosto povzroča sivo meglo, zaradi katere obtičimo na enem mestu. 

Udomačil se je tudi izraz »siva miš«, ki označuje skromne in neopazne ljudi. V cesarski 

kroniki Karla Velikega je bilo predpisano, da morajo nositi kmetje oblačila iz sivega, 

nepobarvanega materiala. Siva je bila od nekdaj barva, ki so jo nosili v sirotišnicah, 

hiralnicah in zaporih. Tudi Kristusovo sveto oblačilo naj bi bilo sive barve, prav tako 

oblačila romarjev. Siva je tudi romarska pot, ki simbolizira pomanjkanje. Sredi 19. stoletja 

so nosili delovna oblačila sive barve, saj je bilo na njih najtežje opaziti umazanijo. Znan je 

tudi izraz »siva eminenca«, ki označuje človeka s precejšnjo vplivnostjo in močjo. 

Navadno gre za ljudi, ki uradno niso odgovorni za dogajanja v stvarnosti, vendar jih 

usmerjajo izza kulis. Prav tako je v uporabi izraz »ponoči je vsaka mačka siva« ali »vsaka 

krava črna«, kar pomeni, da dovoljenost prepovedanih dejanj traja vse dotlej, dokler jih ne 

razkrinkajo. Sivo povezujemo tudi s staranjem (Kovačev, 1997: 112). 

 

2.3.10 Barva v zgodnjem abstraktnem slikarstvu 

 

Zgodovina abstraktnega slikarska je pionirsko zapisana z imeni, kot so Kandinski, 

Malevich in Mondrian. Gre za čas prve svetovne vojne, čas, ko je v Rusiji obstajal 

suprematizem. V tem času je Kandinski objavil svojo prvo diskusijo o barvah, ki je del 
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njegovega dela z naslovom O duhovnem v umetnosti (1911–1912). Kandinski ni osamljeno 

zagovarjal, da barva in oblika govorita jezik afektirane povezanosti. Tudi teozofsko 

gibanje zagovarja moralno barvno okolje svetlobe in čistosti nasproti temi in nečistosti. 

(Teozofija je hkrati z misticizmom in spiritualizmom samo del vzhodno religiozne 

miselnosti tistega časa.) Kandinski zagovarja obliko kot lastnost barve same. Njeni polarni 

kontrasti so toplo-hladno in svetlo-temno ali komplementarno (Gage, 2002: 142). Teorija 

barv, ki jo je zagovarjal Kandinski, sloni na delu njegovega predhodnika Goetheja in 

dunajskega psihologa Ewalda Heringa, čigar teorija sloni na treh barvnih nasprotjih, in 

sicer črno-belo, rdeče-zeleno in modro-rumeno. Primarne barve, ki so jih abstraktni slikarji 

uporabljali v tem obdobju, so bile rdeča, rumena in modra ter tri »nebarve« črna, bela in 

siva (Gage, 2002: 144). Gibanje De Stijl, ki se je rodilo na Nizozemskem, je sledilo barvni 

ideologiji vplivnega barvnega teoretika tistega časa, Wilhelma Ostwalda, ki je bil v letih 

1920–1930 pomemben barvni konzultant v industrijskem oblikovanju številnih dežel. Prav 

tako je zagovarjal čiste barve. Gibanju se je pridružil tudi Mondrian, ki je sicer veljal za 

najbolj barvno senzibilnega slikarja. Občudoval je Ostwalda in v poznih dvajsetih letih 20. 

stoletja slikal le s primarnimi barvami. Rdeče-modri stol arhitekta Gerrita Rietvelda je 

postal simbol gibanja, v katerem so rdeča, modra in rumena barva postale barvna vizija 

oziroma simetrični barvni sistem 19. stoletja (Gage, 2002: 244). Tudi v ruski prvi šoli 

geometrijske abstrakcije Malevičevega suprematizma so zagovarjali osnovne tri barve: 

črno, belo in rdečo, pri čemer črna predstavlja svetovno ekonomijo, rdeča revolucijo in 

bela čisto akcijo. Tako lahko vidimo, da so zgodnji abstraktni umetniki uporabljali dobro 

artikulirane barvne sisteme, ki so bili hermetični in niso veljali tudi za barvne zakonitosti 

narave. Neoimpresionistično gibanje fauvistov bazira na novem kolorizmu velikih 

kontrastov in v tem slogu je ustvarjal Mondrian. Uporabljal je pointilizem in difuzno 

maniro slikanja, medtem ko Kandinski gradi svoj barvni sistem na primarni polarnosti 

rumene in modre, ki ju utemeljuje že Goethe kot aktivno in pasivno barvno senzacijo. 

Kandinski je preučeval barve z medicinskega, psihološkega in okultnega vidika ter je o 

njih predaval na Moskovskem Institutu umetnosti, kot tudi pozneje na Bauhausu. V letih 

1918–1921, ko je živel v Rusiji, je v njegovem delu čutiti vpliv ruskih avantgardnih smeri: 

kubofuturizma, suprematizma in konstruktivizma (Tršar, 1997: 62). V letih 1910–1911 je 

prisoten tudi vpliv barv kubistov, predvsem Pabla Picassa, med samo svetovno vojno pa je 

moč čutiti vpliv barvne teorije Wilhelma Ostwalda, ki je zagovarjal sivo barvno skalo, to je 

barvitost med belo in črno (Gage, 2002: 260). 
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2.3.11 Bauhaus 1919–1933 

 

Bauhaus pomeni »gradbena hiša« in je bila vizija arhitekta in ustanovitelja Walterja 

Gropiusa. 

Bauhaus je bila umetniška šola v Nemčiji, ki jo je ustanovil arhitekt Walter Gropius v 

Weimarju. Njen stil je postal vodilen slog v modernem dizajnu tistega časa na področju 

arhitekture, grafike, notranjega dizajna, industrijskega dizajna in tipografije. Začetki 

nastanka Bauhausa segajo nazaj v industrijsko revolucijo. Tedaj je postala Anglija vodilna 

industrijska velesila. Znani oblikovalec William Moriss je ustanovil gibanje Art and Crafts, 

čigar cilj je bil vsakemu industrijskemu predmetu dati novo »civilizacijo«. Njegov stil je 

temeljil na gotski in orientalski umetnosti. Ta ideja se je pozneje širila v Benetke, Berlin, v 

Belgijo, Francijo in Nemčijo, ki je prav tako tekmovala z Anglijo, zato je sedaj nastopil 

pravi trenutek za ustanovitev Bauhausa in z njim t. i. intelektualne prenove, kot je 

razmišljal njen ustanovitelj. Po izgubi prve svetovne vojne je v Nemčiji nastopila liberalna 

Weimarska republika, ki je dovoljevala eksperimentiranje na vseh umetniških področjih, še 

posebno, če so sledila ruski revoluciji. Sam Walter Gropius je bil apolitično usmerjen in je 

vodil umetniški razvoj Bauhausa v smeri enostavnih form, funkcionalnosti, masovne 

produkcije, prežete z individualnim umetniškim duhom, z visoko funkcionalno produkcijo 

z umetniškimi merili. Vodil ga je skupaj s profesorji: švicarskim slikarjem Johannesom 

Ittnom, nemško-ameriškim slikarjem Lyonel Feiningerjem in nemškim kiparjem 

Gerhardom Marcksom. V naslednjih letih so se jim pridružili še nemški slikar, kipar in 

oblikovalec Oskar Schlemmer, ki je vodil gledališko sekcijo, švicarski slikar Paul Klee in 

ruski slikar Vasillij Kandinski, nizozemski slikar Piet Mondrian, celo naš rojak Avgust 

Černigoj. Kasneje je Ittna zamenjal madžarski oblikovalec Laszlo Moholy-Nagy. Zaradi 

konflikta, ki sta ga imela Gropius in Itten, ki je zagovarjal individualizirano umetniško 

ustvarjanje namesto odprtega sodelovanja z industrijskim okoljem in komercialnimi 

projekti, je Itten Bauhaus zapustil. Na Bauhausu se je šolalo naenkrat 150 dijakov, 

polovica od tega žensk. Organizirali so tečaje z različnih področij: gledališča (različne 

plesne smeri), imeli so celo tečaj gimnastike, keramike, kiparstva (les, kamen), vitraža, 

tkanja blaga. Imeli so umetniško trgovino, kjer so prodajali oblikovalske in umetniške 

izdelke. Predavanja so potekala na delavnicah, na katerih so morali najprej opraviti 

pripravljalni tečaj, nato pa so lahko začeli šestmesečni pouk na izbranem področju. Nove 

izdelke, kot so stropne svetilke in pohištvo, primerne za dom, so oblikovali tehniki 



36 

Bauhausa, izdelovale pa družbe, ki so imele velike tovarne kot pohištveno podjetje 

Standard-Möbel. 

Nov direktor je postal leta 1929/1930 Hannes Meyer. Ta je povečal število vpisov s 

150 na 200 dijakov, uvedel je tudi tečaje trženja oziroma oglaševanja, ki jih je vodil sam. 

Pod njegovim vodstvom so organizirali tudi veliko razstavo ob 10-letnici obstoja 

Bauhausa. Leta 1930 so izključili s študija 30 komunističnih študentov, saj se je direktor 

Meyer bal komunizma. To je povzročilo ostro reakcijo močne mestne rudarske skupnosti v 

Weimerju, ki so jo vodili komunisti in je finančno podpirala šolo Bauhaus. Zaradi teh 

dogodkov se je šola preselila v Dessau. Hans Mayer je moral leta 1930 odstopiti zaradi 

levičarskih stališč in nadomestil ga je Miles van der Rohe. Leto kasneje je v Dessauu 

prevzela oblast nemška delavska oblast in zaprla šolo, ki se je leta 1932 še zadnjič 

preselila, in sicer v Berlin, kjer jih je leta 1933 gestapo nacistične partije ponovno zaprl, 

češ da je v šoli prisoten judovski vpliv in »kozmopolitanski« modernizem, kar je Walter 

Gropius kategorično zavračal z argumentom, da vodijo nepolitično naravnano 

izobraževanje. Koncept t. i. »New Bauhaus« so emigranti profesorji prenesli v Ameriko, v 

Čikago. Bauhaus je imel vpliv na umetnost in arhitekturo celotne Vzhodne Evrope, 

Združenih držav Amerike, Kanade, Izraela, Avstralije. V Tel Avivu so zgradili 4000 

zgradb v duhu arhitekture Bauhaus in mesto je dobilo naziv »Belo mesto« zaradi novega 

arhitekturnega mestnega planiranja. Prišli so pod okrilje UNESCA. Leta 2008 so ustanovili 

v Tel Avivu celo muzej o Bauhausu. Leta 1974 je bila ustanovljena tudi fundacija Bauhaus 

Dessau, ki podpira Bauhausove podiplomske programe po celem svetu. Šola je preživela 

pomanjkanje sredstev, politične razkole in občasne notranje razkole, dvakrat so se bili 

prisiljeni preseliti, v 14 letih je na šoli diplomiralo samo 500 študentov, pa vendar je bila 

najvplivnejša šola oblikovanja v 20. stoletju (Droste, 2006; Graham, 2008). 

 

2.3.12 Nastanek in razvoj abstraktnega ustvarjanja 

 

Umetnost brez motiva je bila v zgodnjem 20. stoletju revolucionaren koncept. 

Prepoznavni ljudje in predmeti so izginili. Prišle so lebdeče oblike – nekatere podobne 

bitjem, druge geometričnim likom, barvne površine so postale tako velike, da so zapolnile 

cela platna, pojavile so se navpične in vodoravne črte. 

V prvem desetletju 20. stoletja so fauvisti in ekspresionisti odstranili povezavo med 

barvami, ki so jih uporabili za upodabljanje narave, in naravo samo. Kubisti so objekte 

razdelili v številne ravnine in izzivali dimenzije prostora, futuristi pa so izzivali koncepte 
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časa. Nekateri umetniki so slikali portrete neslutene psihološke moči. Mnoge meje so padle 

in javnost je le stežka dohajala dogodke. Do leta 1910 so se umetniki zadrževali v mejah 

konkretne realnosti, upodabljali so prepoznavne predmete. Celo Pablo Picasso in Georges 

Braque sta ustvarjala slike, katerih temo je bilo težko prepoznati. Pomemben korak v 

abstraktno umetnost je bila odstranitev neke realne predloge, motiva, ustvarjanje brez 

predstavljanja predmeta upodabljanja. 

Abstraktni nagibi niso bili povsem novi v začetku 20. stoletja. Že impresionisti so 

razrahljali strogo natančnost, s katero je realizem prikazoval stvarni svet. Taki zgledi so 

Monetovi Lokvanji. Vsi pionirji abstraktnega slikarstva so šli skozi impresionistično fazo. 

V dekorativni umetnosti so vedno obstajali abstraktni vzorci v keramiki, stenskih 

tapiserijah in v oblikovanju pohištva. Art Nouveau je takšne dekoracije prenesel v 

slikarstvo. Gustav Klimt je postavil take motive v središče svoje umetnosti. 

»Kandinski je za svojo abstraktno pot našel potrdilo v ustvarjanju vseh primitivnih 

umetnostnih obdobjih, pa tudi nekaterih razvitih orientalnih kulturnih narodov. Ta težnja 

stoji na začetku vsake umetnosti, a pri nekaterih narodih obvladuje tudi visoko stopnjo 

kulture« (Tršar, 1997: 150). 

Duhovno naj bi likovna dela odsevala svoj notranji kozmos. Filozofsko je abstraktni 

umetnosti blizu ezoterično verovanje Vzhoda in mistični spisi. 

Glasba je bila vodilo za abstraktne umetnike. Glasba je abstraktna, čustveno nabita, 

torej je lahko taka tudi likovna umetnost. 
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2.3.13 Likovna analiza nekaterih likovnih del z vidika odnosa med obliko in barvo 

 

 
Slika 1: Vasilij Kandinski: Kompozicija, 1913, olje na platnu (200 x 300 cm) 

 

Linije so na sliki dinamične, čutijo se hitre poteze. Lahko so samostojne ali obrišejo 

ploskve. Barve so primarne: rdeča, rumena, modra, mešane z belo in s črno. So jasne, čiste. 

Z dodajanjem bele in črne barve še povečuje kontrast in jasnost barv na sliki. Barve 

delujejo zelo športno, aktivno, komunikacijsko in interakcijsko. Izražajo toplo in 

dinamično energijo. Učinkujejo harmonično, kljub veliki energiji, ki jo dinamika pestrih 

barv ustvarja. Oblike, ki prevladujejo, so abstraktne, so mešanica med nepravilnimi 

geometrijskimi in organskimi oblikami. Ritem slike je enakomeren, dinamičen, podoben je 

»velikemu poku«, ki kot eksplozija raznese raztrgane kose planeta v vesolje; učinkuje kot 

vihar, ki je pometel pisane klobuke z glav obiskovalcev nedeljske kasaške tekme. Čuti se 

vznemirjenje, dinamika, skoraj panika. Oblike letijo čez slikarsko platno. Ravnovesje je 

dinamično in enakomerno. Prevladuje diagonalna kompozicija naraščanja dinamike, rasti 

iz levega spodnjega v desni zgornji kot. Kontrast je temno-svetel in toplo-hladen v barvi 

ter velik-majhen in ostro-mehek v obliki. Prisotna je enost elementov, saj ne dominira 

nobena oblika ali barva.  
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Slika 2: Paul Klee: Rdeči balon, 1922, olje na muslinu na kartonu (31 x 32 cm) 

 

Linije so strogo geometrijske. Prevladujejo kvadrati, orisani s tanko, jasno linijo. 

Linije niso naslikane prostoročno. V sredini slike izstopa krog, obrisan s temno črto. 

Prevladuje rdeča barva na umazano beli podlagi. Barve sežejo do črne in se svetlijo preko 

sive, sivo modre, zelene, rjave, oker do umazano bele, ki jo je količinsko največ. Slika 

deluje svetlo z izstopajočimi temnimi in rdečimi kontrasti. Oblike spominjajo na ulico, 

mesto, nad katerim lebdi rdeč balon. Ravnovesje je statično. Leva in desna polovica sta 

uravnoteženi, zgornja in spodnja polovica sta glede na barvni kontrast v ravnovesju. Zgoraj 

prevladujejo rdeči in spodaj temnejši toni. Slika je harmonično uglašena in kljub 

kontrastom diha skladno, enotno. Kontrast, ki prevladuje, je rdeče-nevtralno-temen, svetlo-

temen in okroglo-kvadraten, majhno-velik. Izstopa in dominira okrogla rdeča oblika nad 

večino kvadratnih oblik. 
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Slika 3: Joan Miro: Karneval Harlekinov, 1924–1925, olje na platnu (66 x 93 cm) 

 

V sobi z oknom, ki se odpira v nočno nebo, se odvija zabava domišljijskih stvorov. 

Linije obrisujejo abstraktne like, so del risbe v sliki. So vesele, igrive, večinoma črne in 

tanke, krive ali ravne. Na naravni, surovi, zeleno-oker-rjavi barvni podlagi iz grobega 

platna sijejo osnovne žive barve: rdeča, modra, zelena, rumena, bela in črna. Oblike so 

abstraktne, igrive, na trenutke prepoznamo lik, ki ga oblika upodablja: npr. note, maska, 

igrača, klovn, do povsem abstraktnih oblik, ki jih ne prepoznamo. Ritem je enakomeren, 

dinamičen, oblike se stopnjujejo od manjših do večjih. V sliki prevladuje harmonično 

ravnovesje. Leva in desna polovica sta likovno simetrični. Kontrast tvorijo bela in črna na 

nevtralnem, sivo-zelenem ozadju. Kot barvni akcent se pojavita tudi ultramarin modra in 

rdeča ter rumena. Vse oblike na sliki so harmonično razporejene. Svetlo-temni kontrast 

ustvarjata črna in bela. Toplo-hladni kontrast pa bela in modra ter rumena na nevtralni 

podlagi. Dominirata bela in črna linija na sredini slike, ki sta prekrižani med seboj. 

Izstopajo tudi vse bele oblike, saj tvorijo izrazit svetlo-temen kontrast z ozadjem. 
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Slika 4: Piet Mondrian: Kompozicija z rdečo, črno, modro in rumeno, 1928, olje na platnu 

(45 x 45 cm) 

 

Z omejitvijo palete na črno, belo, sivo in tri primarne barve je Mondrian raziskoval 

odnos med črto, barvo in platnom ter formatom slike. Črna linija je ravna, geometrijsko kot 

vertikala in horizontala seka sliko, ki jo razdeli na četrtine. Kvadratna polja, ki ob tem 

nastanejo, umetnik obarva sivo, rdeče, modro, rumeno in belo. Ritem je harmoničen, 

preprost, ritem štirih kvadratov in štirih manjših pravokotnikov. Ravnovesje je statično. 

Slika deluje harmonično v kvadratnih oblikah. Kontrast ustvari rdeča barva nasproti svetlo 

sive in bele, ki zasedata dve tretjini slike. Gre za svetlo hladen kontrast, rdeče-črno-bel, ob 

njem se pojavlja še kontrast veliko-majhno. Dominira rdeča barva.  
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Slika 5: Jackson Pollock: Jesenski ritem, 1950, emajl na platnu (266,7 x 525,8 cm) 

 

Zdi se, da črne linije prehajajo naprej, medtem ko rjave, bele in sive ostajajo zadaj. 

Slika izraža nemir in valovanje. Umetnik jo je izdelal v tehniki kapljanja. Dejal je: »Jaz 

sem narava.« Avtor je uporabljal emajlno gospodinjsko barvo, ker oljne barve niso dovolj 

tekoče. Barve je nanašal v slojih, začel je s črno barvo. Sledil ji je kontrast z rjavo in belo. 

Energični nanosi so namig na drevesa v jesenskem viharju. Linija je dramatična, divja, 

viharna, hitra. Z linijo slikar izraža svoje epsko razpoloženje. Barve so tri: črna, rjava in 

bela, ki se vrtinčijo na surovem ozadju platna. Oblike so viharne krivulje, ki odražajo vso 

mogočnost in statično napetost danega trenutka. Ritem je dramatičen, pojavi se 

harmonično ravnovesje. Velik kontrast nastopi med črno in belo ter ozadjem. Izstopajo 

»gnezda«, zgoščenine in križišča, ki jih ustvarja črna linija. 
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Slika 6: Mark Rothko: Št. 5/Št. 22, 1950, olje na platnu (297 x 272 cm) 

 

Veliki barvni bloki, saj uporablja vroče, intenzivne barve. Z njimi vzbuja vtis 

prekipevajoče vitalnosti. Paleta vsebuje živahno rdeče, oranžne in rumene odtenke. Slikar 

nanaša tanke plasti pigmenta tako, da spodnje plasti presevajo zgornje, kar se izrazi v 

prosojni in luminozni sliki. Likovno delo je sestavljeno v treh vodoravnih blokih. Prvi je 

oranžen na rumenem ozadju, drugi je rdeč in tretji je rumen. Na sliki vlada statično 

ravnovesje in je simetrična. Prevladuje rdeča barva v sredinskem pasu, ki kot taka 

dominira v likovnem delu. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 ANALIZA LASTNIH DEL 

 

V empirični likovni ustvarjalni praksi je bil moj cilj ustvariti serijo digitalnih slik z 

računalniškimi risalnimi orodji in izvesti njihovo formalno likovno analizo (Cork 1975). 

Prav tako bom analizirala odnos med obliko in barvo na primerih abstraktnih slikarskih del 

Vasilija Kandinskega, Paula Kleeja, Joana Miroja, Pieta Mondriana, Jacksona Pollocka, 

Willema de Kooninga, Marka Rothka. Ter reflektirala odnos med obliko in barvo skozi 

različne likovne pojme: linija, barva, oblika, mera, ritem, ravnovesje, estetski redi, 

harmonija, kontrast, enotnost (Butina 1997, Whelan 1995). 
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Slika: Bozon 

 

Strukture ovalnih oblik so pokončno nanizane po celotni površini slike. Spominjajo na 

drevesno lubje. Ritmično so enakomerno razporejene. V njih se izmenjujejo barve v toplo-

hladni paleti: rdeče-vijolično- oranžne in modro-zelene lestvice. Ustvarjajo toplo-hladni 

barvni kontrast. Linije so pokončne, odebeljene na cca 3 mm, barve se prepletajo med 

modro, rdečo, oranžno, roza, svetlo in temno zeleno ter vijolično. Oblike so ponavljajoče 

se, enakomerne, visoke 2–3 cm, široke 5 cm, večinoma pokončne, zelo redko spremenijo 

smer v vodoravno ali rahlo poševno. Ritem je enakomeren, ponavljajoč. Pojavlja se 

harmonično ravnovesje. Kontrast je v barvi, in sicer med komplementarnimi barvami: 

zeleno-modrimi in rdeče-roza-oranžnimi toni. Posamezne barve izražajo kontrast nasprotij: 

mir, umirjenost, voda, življenje, duhovnost in akcija, sonce, prefinjenost, veselje, 

komunikacija. Slika predstavlja vrvenje življenja, utripanje, nemir, klepetanje, veselje, 

hrepenenje, iskrivost, igro, brbotanje, stik med mnogimi bitji, pogled boga iz vesolja na 

množico. 

 

 

Slika 7: Bozon  
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Slika: Dotik I 

 

Tople rjavo oranžne barve afriškega peska izžarevajo toplino zemeljske ljubezni. 

Spominjajo na objem matere, ki nas nebogljene sprejme v varno zavetje. Prsi postanejo 

vesolje, sonce, brez katerega ni življenja. Krožne oblike lebdijo nežno kot ljubeč dotik. 

Barvna lestvica je harmonična od svetlo oranžne do ugaslo rjave. Linije so krožne, barvna 

lestvica se razprostira od svetlo oker, barve breskve preko toplo rjavih in oranžnih tonov 

do rdečkasto temno rjave barve. Pri sliki Dotik I so oblike koncentrični krogi, v katerih se 

pojavijo novi manjši krogi kot točke v smislu dotika. Ritem se stopnjuje od manjšega k 

večjemu, ravnovesje je sredinsko; na levi in desni strani slike sta enaki težnosti elementov. 

Pojavlja se harmonija z dinamičnim kontrastom svetlo-temno in veliko-majhno. 

 

 

Slika 8: Dotik I 
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Slika: Dotik II 

 

V njej se prepletajo linije s krožnimi oblikami. Prihaja do prekrivanja krogov, kar 

ustvarja slojenje in prekrivanje barv, pri čemer se toni svetlijo ali temnijo. Preko krogov 

potekajo svetle in temne, različno debele linije. Ozadje je temno, kostanjevo rjavo. Na sliki 

se ustvarja dinamično ravnotežje. Kontrast med krogi je svetlo-temen in velik-majhen. 

 

 

Slika 9: Dotik II 
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Slika: Duhec Zaspanček pleše 

 

Rumena linija na modrem ozadju je zaris oblakov, nevidnega duha na nebu, ki seje 

sanje in se veseli. Barve so osnovne: rumena, rdeča in modra. Rumena linija na modrem 

ozadju kot volnena nit »pleše« po sliki, se lovi in igra. Oblike so nepravilne, pridruži se jim 

rdeča nit, ki je prisotna v manjšem obsegu, približno četrtino v primerjavi z rumeno nitjo. 

Večje oblike na sliki spominjajo na zvezde: Luno, Mesec, Sonce. Kot kontrast in ritem 

slike se pojavijo rumene in rdeče packe v obliki krogov. Gre za komplementarni kontrast 

med osnovnimi barvami. Harmonija je v količini in enakomerni razporeditvi oblik po celi 

površini slike. 

 

 

Slika 10: Duhec Zaspanček pleše 
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Slika: Minevanje 

 

Češnjevo cvetoče drevo usuje svoje cvetove na travo. Simbol minevanja lepega v 

življenju, življenja samega. Le kratek čas drevo cveti in že se usuje cvetje na tla. Likovni 

elementi so izključno barvne točke. Pointilističen pristop prevladuje na celi sliki. Barvi sta 

v vijolično-roza lestvici in v zeleni barvni lestvici ter vseh njunih odtenkih do bele, preko 

rumene in modre. Ritem slike je povsem enakomeren. Prevladuje barvna harmonija v 

okviru dveh barvnih lestvic: vijolične in zelene, ki tvorita naraven barvni, komplementarni 

kontrast. Obe pointilistični barvni gmoti sta v ravnotežju. Razporejena sta nekako na dve 

polovici; zgornjo in spodnjo, ki simbolizirata cvetenje in tla ali travnik, kamor se bo zdaj, 

zdaj cvetje usulo.  

 

 

Slika 11: Minevanje  
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Slika: Vesoljni prah 

 

Predstavlja vesolje, v katerem se dogajajo čudeži. V njem živijo nove oblike v 

prelepih barvah. Za gledalce je to en čaroben pogled, trenutek. Oblike potujejo in živijo, se 

spreminjajo, rojevajo in umirajo na sinje modrem ozadju. Oblike so podobne »fižoljem«, 

ki spreminjajo barve od rumene do vijolične in rjave. So kot kresničke na nebu. Ritem 

elementov je enakomeren, v njem prevladuje harmonično ravnovesje. Kontrast se pojavi le 

med rumeno in temnejšo rjavo barvo na modrem ozadju: gre za komplementaren in svetlo-

temen kontrast. Slika deluje harmonično in barvno enotno. 

 

 

Slika 12: Vesoljni prah 
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Slika: Alica v čudežni deželi 

 

Na sliki prevladujejo nenavadne oblike v nenavadnih barvnih kombinacijah. Purpurna 

barva se zajeda v živo nasičeno svetlo zeleno barvo, kateri je dodana še živo modra. 

Nenavadne barve nenavadne dežele, velikih praproti, skrivnostnih znakov daljnih 

civilizacij, nenavadnega rastja rastlin in živali, velikih oceanov in divjih rek. »Čudežna 

dežela«. Prevladujoče linije so organske, spominjajo na stilizirane oblike iz narave. 

Pojavljajo se tudi geometrijski ornamenti. Toplo-hladen kontrast je uravnotežen. 

Prevladuje harmonija velikega, izenačenega kontrasta komplementarnih barv: modre, 

zelene in purpurne.  

 

 

Slika 13: Alica v čudežni deželi  
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Slika: Lotos 

 

Abstraktna slika cvetočih lokvanjev. Razprti cvetovi lebdijo na mirni gladini temno 

zelenega ribnika in žarijo. Oblike so elipse, različnih velikosti in barv, ki se na trenutke 

dotikajo in prekrivajo med sabo. Prevladuje svetlo-temen kontrast, temno zelenega ozadje 

in svetlo rožnatih lokvanjev ter toplo-hladen kontrast med rožnato in zeleno barvo, ki je 

hkrati komplementaren kontrast med rožnato in zeleno barvo. Ritem velikih in manjših 

eliptičnih oblik je enakomeren, prevladuje harmonija geometrijskih oblik in barv. 

 

 

Slika 14: Lotos 
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Slika: Breskvin cvet 

 

Delo asociira na breskev: njeno seme, cvet ali sadež. Nežnost breskvinih tonov barv se 

preliva na platno. Izžareva milino, jutranji svit, nežnost barv in oblik. Oblike so linije, ki se 

prelivajo iz ene barve v drugo po pramenih. V sredini je jedro, seme, ki je ovalne oblike. 

Okoli njega se v valovih valijo barvni toni od rumene, oranžne, bele, krem, nežno rožnate 

preko rdeče do ponovno rožnate. Barve lahko primerjamo s sončnim zatonom, kadar nebo 

žari in bi otroci rekli: »Miklavž peče piškote.« Pojavi se barvna harmonija, svetlo-temen 

kontrast. Kompozicija je barvno harmonična. 

 

 

Slika 15: Breskvin cvet 

 

  



54 

Slika: Dežela v meni I 

 

Neznana sanjska dežela otokov, atolov, koralnih grebenov, koral, rib, sadja, svežine in 

hrepenenja podzavesti po njej. Oblike, ki se pojavljajo, so organske, abstraktne in 

nepravilne. Prevladuje modro zelena barva in nasproti njej rumeno zelena, rumena, 

oranžno rdeča in vijolična barva. Pojavi se hladno-topel kontrast med modro zeleno in 

rdeče oranžno barvo. Prisoten je tudi svetlo-temen kontrast med rumeno zeleno in 

temnejšo vijolično barvo. Komplementarni kontrast pa obstaja med rdečo in zeleno ter 

vijolično in oranžno barvo. Ravnovesje je dinamično. Elementi so enakomerno razporejeni 

po celotni sliki. V zgornjem delu prevladuje topla rumenkasta površina, medtem ko v 

spodnji polovici vidimo prevladujočo hladno modro zeleno površino. Prehod med njima je 

postopen, umirjen. Na sliki prevladuje harmonija sorodnih oblik in barv, ki se igrivo 

prepletajo med seboj v temperamentnih ritmih. 

 

 

Slika 16: Dežela v meni I  
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Slika: Dežela v meni II 

 

Sanjska dežela skrivnostnih avantur, morska dežela. V njej se nahaja skrivnostni 

tempelj in v njem uganke starih civilizacij. Prevladujejo abstraktne barvne površine. 

Potopljena v turkizno morje Atlantida mojih sanj, obsijana s soncem, odeta v rdeč modro 

zeleni vladarski plašč. V sliki prevladuje centralna kompozicija z vertikalno osjo in glavni, 

komplementarni, rdeče-moder kontrast. Ritem manjših oblik je enakomeren. Harmonijo 

tvori napetost komplementarnih  barv in  površin različnih oblik. 

 

 

Slika 17: Dežela v meni II 
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Slika: Svit 

 

Nežne meglice jutranje zarje se vijejo v nebo. Elipsa mlečne ceste neskončno kroži po 

formatu slike. Pointilističen pristop slikanja. Nežne točke tvorijo sliko, spreminjajo se le 

barve od nežno vijolične, oker do modrih in svetlo zelenih odtenkov. Barve se prepletajo, 

vijejo proti nebu kot jutranje prebujanje, dremež, objem tople odeje, dišeča jutranja kava s 

smetano. Ritem je enakomeren. Pojavi se kontrast komplementarnih barv: modre in oker 

ter vijolične. Rahel svetlo-temen kontrast rdečih točk na svetlem, belem ozadju. Na sliki 

prevladuje enost barv in harmonija centralne kompozicije. 

 

 

Slika 18: Svit 
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Slika: Hipijeva mavrica 

 

Spomin na mladost na gimnazijskih stopnicah sem prenesla v mavrico. V daljavi 

slišim The Beatles, kako prepevajo nekaj o »rainbow«. Nebo sem porisala z barvami 

ljubezni, upanja in dobrega za vse nas. Uporabila sem pointilizem kot pristop. Ritem 

nizanja točk je enakomeren. Linije so polkrožne in se vertikalno nizajo druga nad drugo v 

različnih barvah mavrice. Prevladujejo topli toni oranžno-rumeno-vijolične nasproti hladni 

zeleni in beli. Skupaj tvorijo toplo hladni in komplementarni kontrast. Kompozicija je 

centralna. Leva in desna stran slike sta skoraj identični. Tvorita simetrično ravnovesje. 

 

 

Slika 19: Hipijeva mavrica 
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Slika: V žitnem polju mak cveti 

 

Impresija žitnega polja s cvetočim makom, ki valovi v vetru. Na topli oker rumeni 

površini izstopajo rdeče oblike, madeži, ki simbolizirajo cvetoči mak, ki se ziblje v vetru. 

Oblike so organske elipse, usmerjene v isto smer gibanja. Ritmično se ponavljajo in pri 

tem spreminjajo svojo velikost. Kompozicija je diagonalna in simetrična. Kontrast je 

svetlo-temen. Rdeča barva, ki se stopnjuje od temnih do svetlih tonov, tvori kontrast na 

rumeni površini, ki prav tako spreminja svoje odtenke od svetlejšega do temnejšega, 

vendar manj izrazito kot pri rdeči. 

 

 

Slika 20: V žitnem polju mak cveti  
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Slika: Minotavrov labirint  

 

V življenju kdaj doživljamo zapletene situacije, iz katerih ni videti rešitve. Na trenutke 

se počutimo ujetniki Minotavrovega labirinta, iz katerega ne poznamo poti. Tavamo v 

megli in se vrtimo v krogu med iskanjem rešitev. Dokler ne najdemo izhoda, se nam zdi 

labirint začaran in mi v njem izgubljeni, prestrašeni, čakamo, da nas bo nekdo »požrl«. 

Želimo si biti Tezej, imeti čarovni meč in Adrianino volneno nit, ki nas bi popeljala iz 

začaranega labirinta na pot odrešitve. Linija se giblje v smeri in obliki grškega 

tradicionalnega ornamenta in spreminja barve – na roza ozadju je linija zelena in na 

zelenem ozadju je linija ornamenta roza. V ozadju se prepletajo oblike oblakov v roza, 

svetlo zeleni in v temnejši sivo zeleni barvi. Oblaki simbolizirajo misli, po katerih linija ali 

nit išče rešitev. Zelena barva simbolizira meglo, izgubljenost, roza pa optimistično, svetlo 

rešitev. Prisoten je komplementarni kontrast med roza in zeleno-belo barvo. Pojavi se tudi 

svetlo-temen kontrast med temno zeleno nitjo in roza ozadjem. Kompozicija je simetrična 

in v njej prevladuje harmonično ravnovesje. 

 

 

Slika 21: Minotavrov labirint  
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Slika: Jagodni žele 

 

Barvni madeži se prelivajo po površini slike. Prevladuje svetlo rumena barva, na njej 

se prepletajo pastelni odtenki v zeleni, roza, vijolični, jagodni, živo rumeni in rdeče rjavi 

barvi. Vse barve so zabrisane zaradi akvarelne tehnike programa Photoshop. Oblike so 

mehke, prelivajoče se, nežne, večinoma tople in vedre. Ritem je asimetričen, pojavlja se 

velik-majhen, svetlo-temen in toplo-hladen kontrast. Ritem je dinamičen brez prevelikih 

kontrastov. Slika je barvno harmonična, kot morajo biti skladni okusi v jagodnem želeju. 

 

 

Slika 22: Jagodni žele 
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Slika: Trnuljčičin začarani gozd  

 

Charles Perrault je napisal ljubezensko pravljico o Trnuljčici, princu, o začaranem 

gozdu, hudobni vili Malefic in dobrih vilah. Zgodba nam pripoveduje kako se je kralju in 

kraljici rodila hči. H krstu so povabili vse svoje prijatelje ter plemstvo od blizu in daleč. A 

na krst niso povabili hudobne vile Malefic, kar jim je hudo zamerila. Maščevala se jim je s 

prekletstvom, v katerem je bilo zapisano, da se bo Trnuljčica še pred svojim osemnajstim 

rojstnim dnem zbodla v prst in umrla. Dobre vile so urok omilile: da bo le zaspala in rešil 

jo bo tisti, ki jo bo imel iz srca rad. Na Trnuljčičin osemnajsti rojstni dan jo je hudobna vila 

zvabila v grajski stolp, kjer se je zbodla v strupeno vreteno in zaspala. Okoli spečega gradu 

je zrastel stoletni trnov gozd, skozi katerega se je z mečem prebil princ in rešil spečo 

Trnuljčico. Žive rdeče-oranžno-rumene barve so barve strasti, ljubezni. Hladna modra, ki 

zareže kot z mečem, simbolizira boj in trnje v čarobnem gozdu. 

 

 

Slika 23: Trnuljčičin začarani gozd  
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Slika: Čička čačka 

 

Slika govori o izražanje otroka v sebi skozi čečkanje. Izraža veselje v ustvarjanju črt, 

čačk, v kracanju. V sebi zrcali uživanje in navdušenje nad barvami ter lastno 

ustvarjalnostjo. Linija je sproščena, enakomerno se ponavlja v ritmu gor in dol, pri tem se 

menjajo barve svinčnikov: od turkizne, svetlo zelene do rumene, oranžne, roza, vijolične 

ter purpurne. Pojavi se svetlo-temen kontrast (med rumeno in rdeče vijolično) in hladno-

topel kontrast (med turkizno in oranžno). Ritem je enakomeren, ravnovesje je simetrično. 

V celotni sliki se pojavlja harmonija vzorca čačk, ki deluje homogeno, barvno živahno in 

razgibano. 

 

 

Slika 24: Čička čačka 
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Slika: Vesoljni inkubator 

 

V vesolju se rojevajo nove zvezde in  umirajo stare. Rojevajo se v vesoljni 

porodnišnici, kjer preden zvezde dozorijo, čakajo v vesoljnem inkubatorju. Dokler so še 

»nezrele«, so v zeleni barvi, v obliki jajčec in kokonov, posebnih vesoljnih zapredkov. V 

trenutku, ko dozorijo, se odcepijo v samostojno zvezdno življenje v vesolju. Oblike so 

nepravilne jajčne in se nizajo od majhnih do velikih. Barve zapredkov so turkizne in se 

nahajajo na olivno zelenem ozadju. Ritem je enakomeren, »jajca« lebdijo v prostoru. 

Kompozicija je harmonična in centralna. Pojavlja se toplo-hladni in svetlo-temni kontrast. 

 

 

Slika 25: Vesoljni inkubator 
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Slika: Ples v dežju 

 

Jesen. Po listju polzijo dežne kaplje. Sonce posije na luže in se zaleskeče v mavrici 

tisočerih jesenskih barv. Zaplešem svoj ples v dežju. Na temno olivni podlagi se v krožnih 

linijah vrstijo ovalni liki živih barv, ki simbolizirajo odtise korakov. Sledi plesa v dežju se 

vrstijo v enakomernem ritmu. Pri tem tvorijo svetlo-temen barvni kontrast. Kompozicija 

elementov je centralna. Elementi so enakomerno razporejeni tako levo in desno kot zgoraj 

in spodaj po površini slike. 

 

 

Slika 26: Ples v dežju 
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3.2 EMPIRIČNI PEDAGOŠKI DEL 

 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
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Predmet: likovno izražanje in ustvarjalno izražanje 
 

 

Tedensko število ur: 4 ure  

Slikanje z različnimi pripomočki: 4 ure 

Slikanje, striženje in lepljenje ornamentalne kompozicije po vzgledu barvnega kroga: 4 ure

Izdelava popart portreta: 4 ure  

  

Število ur: 12

 

Uvod 

 

V Centru za izobraževanje in kulturo  poučujem že četrto leto dva predmeta: 

ustvarjalno izražanje in likovno snovanje. Splošen cilj predmetov je usposobiti slušatelje za 

samostojno ustvarjalno delo na visokem likovno strokovnem nivoju. Vsebine, ki jih 

predavam, zajemajo temeljna likovna znanja, ki jih bodoči vzgojitelji potrebujejo pri 

uspešnem samostojnem delu v praksi; pri delu z otroki v vrtcu. V sklopu dveh 35-urnih 

predmetov sem izpeljala tudi tri štiriurne likovne dejavnosti, ki sem jih podrobneje 

predstavila v svoji magistrski nalogi. Ker je temeljni cilj moje magistrske naloge preučiti 

abstraktni odnos med likovnima prvinama obliko in barvo, sem to problematiko aplicirala 

tudi na pedagoški proces v skladu z učnim načrtom RS za predšolsko vzgojo pri predmetih 

likovna vzgoja in ustvarjalno izražanje. Pri tem sem predvsem želela doseči večje 

razumevanje odnosa med obliko in barvo v abstraktnem likovnem ustvarjanju.  

V razredu sem izvedla tri likovne naloge kot korake v akcijski raziskavi. Vse priprave 

so izhajale iz teoretične raziskave odnosa med obliko in barvo in so aplicirane na praktične 

pedagoške naloge. Teme nalog so: linija, barva in oblika.  

Prvi akcijski korak je bila abstraktna slika. Z domiselnimi risali: krtačkami, gobicami, 

vatiranimi palčkami, plastičnimi vilicami smo ustvarjali abstraktne oblike. Vsaka oblika 

ima neko likovno vsebino: ima neko barvo, teksturo, svetlost in zaseda neki prostor. Vsaka 

oblika ima neko relativno vrednost, ki izhaja iz odnosa do drugih oblik, ki jo obdajajo 

(Butina 1997, Tršar 1997). Vsi trije akcijski koraki si smiselno sledijo v likovnih 
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spoznanjih, ki se gradijo od enostavnih do barvnoorganiziranih oblik v kompoziciji 

abstraktnega likovnega dela. Vse izvedene naloge sem fotografirala in jih dokumentirala v 

prilogi. 

Drugi akcijski korak je barva. Skozi ponovitev naloge Barvni krog smo osvežili znanje 

osnovnih zakonitosti mešanja barv, ponovili smo primarne, sekundarne in terciarne barve. 

S striženjem barvnih ploskev, ki smo jih prej pobarvali z osnovnimi in sekundarnimi 

barvami, smo ustvarjali različne oblike in pri tem preučevali njihove medsebojne odnose. 

Lepili smo jih in ustvarili likovno kompozicijo.  

Tretji akcijski korak je črno-bela digitalna fotografija portreta, ki smo ga vnesli v 

računalnik. V programih Adobe Photoshop in Ilustrator smo ga pobarvali z barvami, ki 

svetlostno ustrezajo sivemu barvnemu klinu črno-belega posnetka portreta. Pri tem smo 

ponovili svetlostno lestvico barv, proučevali smo odnos barve in oblike na obrazu in 

ustvarili abstrakten portret po zgledu Andyja Warhola. 

 
Predmet: ustvarjalno izražanje     Šolsko leto: 2013/2014              

 

PRIPRAVA na vzgojno–izobraževalno delo 

Datum: junij 2014 Razred: predšolska  

vzgoja 

Učiteljica: mag. Martina Hegediš 

Predmet: ustvarjalno izražanje Število ur: 4 ure 

Likovno področje: slikanje 

Likovna naloga: slikanje z različnimi pripomočki 

Likovna tehnika: vodenke, tempere, akril 

Likovni materiali, orodja, podlage, pripomočki: risala različnih vrst, risalni list, 

temperabarvice, akrilne barvice, lonček z vodo 

Cilji: Dijaki 

• pojasnijo nastanek črte. 

• osvojijo pojem abstraktna kompozicija. 

 • se navajajo na prostoročno risanje črt brez predhodno narisane 

črte. 

 

 

 

• navajajo se na doslednost pri izpolnjevanju ploskev. 

• privzgajajo nastajanje svetlih in temnih barvnih  površin. 

• razvijajo domišljijo ustvarjanja z nenavadnimi risali. 
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 • razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje 

lastnih izdelkov ter izdelkov svojih sošolcev.  

• slikajo slike in so pozorni na odnos med točko, linijo in barvo. 

Likovni motiv: ABSTRAKCIJA    

Metoda dela: razlaga, razgovor, prikazovanje, demonstracija 

Oblike dela: frontalna, individualna 

Učna sredstva in pripomočki: fotografije umetniških del, predstavitev del abstraktnih 

slikarjev v Powerpointu, računalnik, originalna likovna dela predhodnih generacij, moja 

dela, učbenik 

Vrsta učne ure: kombinirana 

• Medpredmetne povezave: naravoslovje, ustvarjalno izražanje, glasba, multimedija, 

informacijske tehnologije  

Posebna dejavnost učencev:  

Viri slikovnega gradiva, literatura:  

Butina, M. (1997): Prvine likovne prakse, Debora, Ljubljana. 

Butina, M. (1997): O slikarstvu, Debora, Ljubljana. 

Britannica (2005): Biographical Encyclopedia of Artist, London. 

Rosenthal, M. (1996): Abstraction in the twentieth century, Guggenheim museum, New 

York. 

Polcari, S. (1991): Abstract Expressionism and the Modern Experience, Cambridge 

university press, Cambridge. 

Read, H. (1969): Zgodovina modernega slikarstva od Cezanna do Picassa, DZS, Ljubljana 

Crowther, P. and Wunsche I. (2012): Meaning of Abstract Art, Routledge, New York. 

Backs – Malorny, U. (1993): Wassily Kandinsky, Taschen, Milano 

ARTIKULACIJA UČNE URE (potek učne ure po učnih korakih) 

1. UVOD 

 

Naredim primerjalno analizo odnosa med obliko in barvo na primerih abstraktnih likovnih 

del Vasilija Kandinskega, Paula Kleeja, Joana Miroja, Pieta Mondriana, Jaksona Pollocka, 

Willema de Kooninga. (Glej prilogo slik na straneh od 40 do 45). Usmerim pozornost 

dijakinj na individualni likovni izraz posameznih avtorjev in na individualni izraz v 

njihovem ustvarjanju. Pogovorimo se o spontanosti ustvarjanja predšolskih otrok. Iščemo 

umetnika v sebi. 
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2. OSREDNJI DEL – PRIDOBIVANJE NOVE UČNE SNOVI  

 

A LIKOVNI POJMI: 

 

• Danes se bomo pogovarjali o črtah. Točka je osnova vsake črte. Črta je osnova vsake 

risbe. 

 

Dejavnosti ob reševanju likovnih problemov: 

Dijaki 

• v likovnih delih najdejo primere, ko točka v gibanju tvori ploskovno risbo. 

• odkrivajo primere iz vsakdanjega življenja, ko točka v gibanju tvori ploskovno risbo. 

• določijo motiv, podobo in ga/jo narišejo: 

• miže na papir, 

• miže na tablo, 

• miže po zraku tako jasno, da sošolci uganejo vsebino podobe. 

• narišejo izbrano podobo s točkovnim svetilom po zraku v zatemnjeni sobi pred odprtim 

objektivom fotoaparata (30 sekund). 

• si razvijajo občutek za povezavo med gibom, točko, črto in prostorom. 

• ustvarjajo zmožnosti telesnega gibanja z likovnimi nameni. 

• izkusijo pomen uporabnosti podlage in risala za likovno formo. 

 

• Katere črte poznamo? 

 Po legi: VODORAVNA (horizontalna) 

NAVPIČNA (vertikalna) 

POŠEVNA (diagonalna) 

 Po debelini: TANKA 

DEBELA 

 Po dolžini: KRATKA 

DOLGA 

• Kje v naravi najdemo črto? 

(vejice, lasje, trava, dlake …) 

• Kako črte vplivajo na nas? 

Ravna črta – daje občutek trdnosti, stabilnosti, trdote, ostrine … 
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Kriva črta – občutimo kot nekaj mehkega, toplega … 

Črta, ki se spreminja v debelini, deluje razgibano. 

Črta, ki je enakomerno debela, deluje bolj strogo. 

Navpična črta – vtis trdnosti, resnosti. 

Vodoravna črta – vtis umirjenosti, počitka. 

Poševna črta – se nam zdi neobstojna, nemirna. 

Čustva in črta. Kako prepoznamo jezo, veselje, strah, žalost v črti? 

Narišem primere. 

 

SLIKANJE 

Slikarstvo je likovno ustvarjanje, čigar najpomembnejše sredstvo je barva, poleg ploskev, 

linij in struktur. Slika in risba imata zelo velik pomen v človekovem razvoju. Vplivali sta 

tako na razvoj pisave kot na razvoj posameznika na njegovo pojmovno razmišljanje v 

posnemanju narave. Vplivali sta na globlji človekov miselni razvoj. Prve slike so ohranjene 

v jamah (Altamira v Španiji, Lascaux v Franciji) in nam pričajo o življenju jamskih ljudi. 

Upodabljajo lov, črede bizonov, odtise človeških rok. Tu lahko vidimo, da je že jamski 

človek s pomočjo slike razmišljal in sporočal svoje razmišljanje, ki ga je zarisal na steno 

jame. Taki primarni sliki, ki je SPLOŠNO razumljiva, pravimo PIKTOGRAM. Pri 

OTROKU spodbuda risanja in slikanja pomaga razvijati SPOSOBNOST OPAZOVANJA, 

POSNEMANJE NARAVE, POSPLOŠEVANJE, ABSTRAHIRANJE, kar pomembno 

vpliva na OTROKOV MISELNI RAZVOJ. 

SLIKARSKE ZVRSTI 

Stensko slikarstvo, okensko slikarstvo, knjižno slikarstvo, poslikavanje tekstila, slikanje na 

steklo, slikanje na platno, slikanje na papir, tabelno slikarstvo, vitraj, freska, mozaik, 

sgraffito, tapiserija in drugo. 

SLIKARSKE TEHNIKE 

Akvarel, pastel, olje, tempera, akril, kolaž, enkavstika, intarzija in druge. 

SKICA je osnutek ali priprava na zahtevnejše delo. ILUSTRACIJA je lahko namenjena 

otrokom ali odraslim. STRIP je risba v časovnem zaporedju kadrov. SATIRIČNA RISBA 

kritično upodablja živali, ljudi in predmete na zbadljiv način. KARIKATURA je upodobitev 

določene osebe s humorno distanco.  

KOMPOZICIJA 

Pomeni sestava, zgradba in izhaja iz latinske besede componere, ki pomeni sestaviti. Pomeni 
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medsebojno učinkovanje likovnih delov na celoto LIKOVNEGA DELA. To so 

KOMPOZICIJSKI ELEMENTI. Načela likovnega reda so: PROPORC, RAVNOVESJE, 

KONTRAST, DOMINACIJA ali PREVLADA, ENOTNOST. Ti elementi prispevajo k 

sestavi KOMPOZICIJE likovnega dela. 

TOČKA 

Je najmanjša OBLIKA, ki jo zazna oko. Gibanje točke zariše LINIJO. Gibajoča točka (ptica, 

letalo, televizijski zaslon) bolj pritegne gledalčevo pozornost kot mirujoča točka. LINIJA 

razmeji površino na dve ploskvi, zariše jo gibajoča točka. Kadar linija zaključi gibanje v isti 

točki, kjer ga je začela, dobimo PLOSKEV. 

LINIJA je lahko gladka, hrapava, lomljena, močna, rahla. Ima značaj. Je temelj človekovega 

osebnega rokopisa. 

OBLIKA  

Ustvarimo jo lahko z linijo, s temno in svetlo površino ali z barvno ploskvijo. Oblike so 

lahko enostavne in zakomplicirane, ORGANSKE ali ANORGANSKE, GEOMETRIJSKE. 

LIKI: kvadrat, krog, kocka uvrščamo med osnovne oblike. PRAVILNE simetrične (npr. 55) 

ali NEPRAVILNE. Oblike imenujemo ABSTRAKTNE, ODPRTE, ZAPRTE. Oblike v 

naravi: maroge kače, spirala polžka, list.  

PLOSKEV ima likovne lastnosti: obliko, barvo, svetlost, strukturo, velikost. 

PROSTOR 

Človek dojema prostor s čuti: vidom, tipom, sluhom, čutom za ravnotežje. Človek v prostoru 

stoji pokončno, zato je NAVPIČNOST prvi likovni pojem. Nasproti njemu je ležanje ali 

VODORAVEN položaj. LIKOVNI PROSTOR uresničujemo z likovnimi izraznimi sredstvi. 

Na dvodimenzionalnem listu ustvarimo tridimenzionalno iluzijo prostora. Ustvarimo 

navidezni resnični prostor.  

SVETLOBA 

Prihaja na Zemljo s Sonca. Zaradi rotacije Zemlje in vremena se vpad svetlobe spreminja. 

Svetloba je elektromagnetno valovanje z valovnimi dolžinami 380–780 nanometrov, ki so 

vidne za človeško oko. Svetlobo sestavljajo še nevidni UV-žarki, infrardeči (toplotno 

sevanje) in rentgenski žarki. 

LIKOVNE TEHNIKE PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH  

SUHE tehnike: risanje s svinčnikom, risanje z oljnim pastelom, risanje s kemičnim 

svinčnikom, risanje s flomastrom, risanje z brisalcem tinte, črtna praskanka, kombinirano 

risanje. 
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MOKRE tehnike: risanje s tušem in trsko, risanje s tušem in peresom, risanje s tušem in 

čopičem, lavirana risba. 

CILJI IN NALOGE USTVARJANJA PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH:  

• Starost 2.–4. leta: razvoj fine motorike, ročne spretnosti, poimenovanje osnovnih 

materialov in tehnik.  

• Starost 4.–5. leta: popolnejše tehnično in izrazno obvladovanje materialnih orodij, razvoj 

in izražanje z različnimi črtami, bogatenje čuta za črtno izražanje, risanje predmetov iz 

neposrednega okolja, risanje različnih oblik, iskanje in risanje motivov iz okolja.  

• Starost 5.–7. leta: zahtevnejše risanje in slikanje simbolov, upodabljanje svetlo-temnih 

odtenkov, izražanje prostora. 

• Standardi znanja: dijaki povedo značilnosti pojmov: točka, linija, razvoj, linearna 

perspektiva (horizont, očišče, zorni kot), fantazijski prostor, razvoj otroške risbe. 

• Medpredmetne povezave: ustvarjalno izražanje, glasba, multimedija, informacijske 

tehnologije 

• Praktična naloga: slikanje z različnimi domiselnimi in nenavadnimi risali, ki za seboj 

puščajo sledi, kot so: gobice, vrvice, palice, vatirane palčke, jogurtov lonček … 

 

B Posredovanje likovne naloge: Danes boste ustvarjali abstraktne slike z nenavadnimi risali. 

Praktična naloga slikanje z različnimi domiselnimi in nenavadnimi risali, ki za seboj puščajo 

sledi, kot so: gobice, vrvice, palice, vatirane palčke, jogurtov lonček … 

Kot podlago boste uporabili risalni list. 

C Likovni motiv: abstrakten. 

 

D Individualno delo 

Spremljam delo dijakinj, jim svetujem in spodbujam k samostojnemu delu. Vmes jih tudi 

motiviram tako, da jih pohvalim, poudarim tisto, kar je dobro, pokažem kakšno likovno delo. 

Poslušamo glasbo in se sproščamo z meditacijo ob poslušanju zvokov iz narave. 

 

3. ZAKLJUČNI DEL 

Na tablo prilepim nastale izdelke, ki jih skupaj z dijaki vrednotimo. Obnovimo dogajanje in 

skupaj napišemo kriterije za ocenjevanje: 

• slikanje različnih vrst črt z različnimi risali na barvnih podlagah; 

• izražanje originalnosti (domišljija, osebnostne lastnosti …); 
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• usklajevanje likovnih motivov z likovnim problemom, materiali in orodji; 

• odzivnost (navdušuje, motivacija) 

INTERPRETACIJA naloge slikanje 

Pri nalogi slikanje sem slušateljice motivirala s predstavitvijo najboljših del predhodnih 

generacij. Pokazala sem jim tudi svoje slike in dela slikarjev Vasilija Kandinskega, Paula 

Kleeja, Joana Miroja, Pieta Mondriana, Jaksona Pollocka, Willema de Kooninga. Pogovorili 

smo se o svojih pričakovanjih z namenom, da bi odstranili vsakršni pritisk ali preveliko 

pričakovanje. Pri delu sem želela ustvariti sproščeno, prijetno ustvarjalno vzdušje, kar se 

odraža v izdelkih, ki so nastali. Različne tehnike izvajanja naloge slikanjez različnimi orodji 

»risali«, smo skrbno načrtovali, tako da je eksperimentiranje potekalo sproščeno, nemoteno, 

igrivo in radovedno.  

Delo v skupini je dobro tudi zato, ker slušatelji črpajo navdih tudi iz dela svojih kolegov. 

Opazila sem, da so slušateljice ob mojih spodbudah premagale začetno tremo in ustvarile 

veliko število izvirnih rešitev. Dala sem jim tudi domačo nalogo. V njej so nadgradile prvotne 

ideje z novimi, navadno še boljšimi rešitvami, kar pripisujem »zorenju idej« v tednu dni, 

odkar se nismo videli. 

 

ANALIZA LIKOVNIH IZDELKOV 

Likovna dela dijakinj izražajo nemirno valovanje črt na komplementarnih ozadjih. Poteze linij 

so energične in sproščene. Vrtinčijo se v krivuljah, ritmično in igrivo. Nastajale so v 

eksperimentiranju z različnimi in nenavadnimi risali. Kompozicije so harmonične. Pojavi se 

simetrično ravnovesje likovnih elementov na slikah. Veliki kontrasti se pojavijo v barvah.  

Dijakinje so pri delu izkazale veliko inovativnost pri izbiri risal. Bile so zelo samostojne pri 

iskanju in ustvarjanju novih in svežih likovnih rešitev. Likovni motivi so gibki, izvirni, 

inovativni. Zrcalijo bogato domišljijo. Pri delu so bile dijakinje zelo samostojne, vztrajne in 

dosledne. 

 

Sledi predstavitev del abstraktnih slikarjev v Powerpointu. 
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Slika 27: Šolske naloge: Risanje linije z nenavadnimi risali 
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Ocenjevanje likovnih del dijakinj 

 

Z OZNAKO št. 1 so označena dela, ki so bila ocenjena z odlično oceno (5). 

Izkazujejo inovativno rešen likovni problem. Dijakinje so samostojno, brez učiteljeve 

pomoči izvedle postopke likovne tehnike. Ideje, ki so nastale, so izvirne in domiselne. 

Likovni motiv je rešen dinamično. Likovni motiv ter likovni  problem, materiali in likovna 

orodja so usklajeni. Pri delu so bile dijakinje vztrajne in dosledne.  

Z OZNAKO št. 2 so označena dela, ki so bila ocenjena s prav dobro oceno (4). 

Dijakinje so dobro reševale likovni problem ob učiteljevi minimalni pomoči. Postopke 

likovne tehnike so dijakinje prav tako reševale ob učiteljevi minimalni pomoči. Izkazale so 

manj izvirnosti in domiselnosti. Likovni motiv so rešile manj dinamično z manj 

originalnosti. Likovni motiv niso v celoti uskladile z likovnim problemom, materiali in 

orodji. Dijakinje so pokazale manjšo zmožnost motivacije, manjšo vztrajnost in doslednost 

ter manjšo samostojnost. 

 

Predmet: likovno izražanje     Šolsko leto: 2013/2014 

 

PRIPRAVA na vzgojno–izobraževalno delo 

Datum: junij 2014 Razred:predšolska 

vzgoja 

Učiteljica: mag. Martina Hegediš 

Predmet: likovno snovanje Število ur: 4 

Likovno področje: slikanje 

Likovna naloga: slikanje, striženje in lepljenje ornamentalne kompozicije po zgledu 

barvnega kroga 

Likovna tehnika: tempera 

Likovni materiali, orodja, podlage: temperabarvice, čopiči, risalni listi, voda, lonček 

Cilji:  Dijaki: 
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• poglobijo znanje o barvah. 

• spoznajo teorijo barv in njene zakonitosti v barvnem krogu. 

• pojasnijo povezave med barvo in svetlobo. 

• spoznajo človekov vidni sistem. 

• spoznajo vlogo barvne razsežnosti: svetlost, čistost, barvnost 

• pri sestavljanju barvne kompozicije. 

• navajajo se na kreativno povezovanje barve in oblike.  

• slikajo barvne ploskve osnovnih in sekundarnih barv. 

• strižejo barvne oblike. 

• lepijo barvne oblike na risalni list. 

 • krepijo občutljivost za ustvarjenje barvnih tonov. 

 • navajajo se na doslednost pri izpolnjevanju ploskev. 

• učenci razvijajo domišljijo. 

• razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje 

lastnih izdelkov ter izdelkov svojih sošolcev.  

Likovni motiv: kompozicija abstraktnih oblik 

Metoda dela: razlaga, razgovor, prikazovanje, demonstracija 

Oblike dela: frontalna, individualna 

• Učna sredstva in pripomočki: fotografije umetniških del, računalnik, učbenik, izdelki 

dijakov prejšnjih letnikov, plakat 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Medpredmetne povezave: likovno snovanje, glasba, multimedija, informacijska 

tehnologija 

Posebna dejavnost učencev:  

Viri slikovnega gradiva, literatura 

Butina, M. (1997): Prvine likovne prakse, Debora, Ljubljana. 

Crowther, P. and Wunsche I. (2012): Meaning of Abstract Art, Routledge, New York. 

Gage, J. (2006): Colour in Art, Thames and Hudson, London. 

Gerstner, K. (1986): The forms of colour: the interaction of visual elements, MIT Press, 

Cambridge. 

Šuštaršič, N. (2011): Likovna teorija, Debora, Ljubljana. 

Whelan, B. M. (1995): Barvna harmonija 2, Soft project, Ljubljana.  
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ARTIKULACIJA UČNE URE (potek učne ure po učnih korakih) 

1. UVOD 

• Učence vprašam, katera likovna področja poznajo, nato jih skupaj naštejemo (risanje, 

slikanje, kiparstvo, grafika in arhitektura). 

•  Ustavili se bomo pri slikanju. Ker se pri slikanju izražamo z barvo in ploskvijo, jih bom 

usmerila v barvanje površin velikosti do 20 x 20 cm v vsaki od osnovnih in sekundarnih 

barv. Pobarvali bojo šest polj. 

 

Likovno analiziram skupaj z njimi odnos med obliko in barvo na primerih abstraktnih 

slikarskih del Vasilija Kandinskega, Paula Kleeja, Joana Miroja, Pieta Mondriana, Jacksona 

Pollocka, Marka Rothka. Na naslednjih slikah:  

Vasilij Kandinski: Kompozicija, 1913, olje na platnu (200 x 300 cm) 

Paul Klee: Rdeči balon, 1922, olje na muslinu na kartonu (31 x 32 cm) 

Joan Miro: Karneval Harlekinov, 1924–1925, olje na platnu (66 x 93 cm) 

Piet Mondrian: Kompozicija z rdečo, črno, modro in rumeno, 1928, olje na platnu (45 x 45 

cm) 

Jackson Pollock: Jesenski ritem, 1950, emajl na platnu (266,7 x 525,8 cm) 

Mark Rothko: Št. 5/Št. 22, 1950, olje na platnu (297 x 272 cm) 

 

2. OSREDNJI DEL – PRIDOBIVANJE NOVE UČNE SNOVI  

 

A. LIKOVNI POJMI 

 

1. Zastavim jim vprašanje, kaj je barva? 

BARVA 

Je lastnost snovi, da vpija ali odbija barvno svetlobo, kar mi zaznamo kot določeno barvo. 

Občutek za barve je zelo oseben, nastaja v našem osebnem vidnem sistemu. 

V možganih nastane vtis svetlobe in barve. Fiziki so dokazali, da je barva svetlobno 

valovanje, ki ga je mogoče razstaviti, če ga spustimo skozi lečo ali svetlobno prizmo. 

• Sončna svetloba se lomi v spekter mavričnih barv, MAVRICO. Valovna dolžina 

svetlobnih žarkov je lahko daljša ali krajša. 

• Rdeč predmet je tisti, ki odbija rdečo svetlobo. Svetloba se giblje po zraku neovirano v 

valovih, ko pa zadene ob površino nekega telesa, odbije različno valovno dolžino 
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svetlobe v naše OKO, kar mi zaznamo kot določeno barvo. Površina je videti BELA, 

kadar nek predmet odbije vse svetlobne žarke, in ČRNA, kadar svetlobo popolnoma 

vpije. Kadar nek predmet svetlobo odbije le delno, je predmet siv. 

 

2. Kako deluje naše oko? 

• OKO 

• Svetloba prihaja v oko skozi roženico, ki deluje kot zbiralna leča fotografskega aparata. 

Za roženico je šarenica, v sredini pa je zenica. Glede na jakost svetlobe šarenica širi in 

oži zenico kot zaslonka pri fotoaparatu. Čim več je svetlobe, bolj se zenica zapre. 

Svetloba skozi zenico pade na očesno lečo, ki uravnava ostrino slike. 

• ŽIVE ČISTE BARVE žarijo v polni moči. Pravimo, da so nasičene, saj niso mešanica 

drugih barv. SO ČISTE. 

• Z mešanjem čistih barv med sabo spreminjamo barvno moč. 

 

SPREMINJANJE BARVNE MOČI BARVNIH SNOVI 

3. Vprašam jih, kako lahko spreminjamo barvno moč.  

Z DODAJANJEM BELE BARVE 

A) Z dodajanjem bele barve svetlimo barvo do skrajnosti. S tem ji odvzemamo moč. 

Z DODAJANJEM VODE 

B) Barvi lahko slabimo moč tudi z dodajanjem vode. 

Z DODAJANJEM ČRNE BARVE 

C) Barvi lahko slabimo moč tudi z dodajanjem črne barve. Spremenimo jo lahko v temen 

odtenek. 

Z DODAJANJEM SIVE MEŠANICE 

D) Barve lahko spreminjamo tudi z dodajanjem bele in črne hkrati – skratka sive. Barve 

postanejo zelo motne ali nevtralne. 

BARVE SVETLIMO z dodajanjem bele barve. Primerjamo npr. svetlo modro in temno 

modro barvo. 

 

1. Kaj pomeni čistost barv? 

ČISTOST BARV je njihova nasičenost. Intenzivnost barve zmanjšujemo, ko se približujemo 

SIVI barvi. 

Po BARVNOSTI BARV ločimo barve med seboj npr. zelena, modra, vijolična, rdeča, 
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oranžna, rumena. 

SUBTRAKTIVNO MEŠANJE BARV (ali odštevalno mešanje) s pomočjo prosojnih 

barvnih filtrov, ki selektivno prepuščajo svetlobo. Mešanica vseh treh subtraktivnih 

primarnih barv nam da ČRNO barvo.   

Kadar mešamo med sabo osnovne slikarske barve: rdečo, rumeno in modro, dobimo 

SEKUNDARNE barve: oranžno, vijolično in zeleno.  

PRIMARNE – čiste barve, ki jih ne moremo dobiti z mešanjem drugih barv. To so rumena, 

modra in rdeča.  

Mešanica dveh PRIMARNIH (Mo + Rd = Vi, Mo + Ru = Ze, Rd + Ru = Or) barv so 

SEKUNDARNE barve. 

TERCIARNE barve dobimo z mešanjem PRIMARNE barve in ene SEKUNDARNE barve, 

ki ji stoji nasproti v barvnem krogu. 

ADITIVNO mešanje SVETLOB. Na sredini je BELA. Med seboj mešamo RDEČO, 

ZELENO, MODRO. In dobimo zeleno-modro in modro-vijolično svetlobo. Na tem principu 

deluje televizija. 

 

A Likovni pojmi 

• Danes se pogovarjamo o barvi. 

• Kdaj se pojavi mavrica v naravi? 

• Kako barve vplivajo na nas? 

• Kaj v abstraktnem  likovnem  ustvarjanju  pomeni  odnos  med  obliko in barvo? 

 

B Posredovanje likovne naloge 

Danes smo spoznali vse barve barvnega kroga. Z njimi boste enakomerno pobarvali barvne 

površine. Kot podlago boste uporabili risalni list, barvali boste s temperabarvicami, čopičem 

in vodo.  

 

C Likovni motiv 

Pobarvali boste šest barvnih polj in jih sestavili v ornamentalno kompozicijo: rumeno, rdeče, 

modro, oranžno, vijolično in zeleno. Iz njih boste izrezali abstraktne oblike in jih sestavili v 

novo abstraktno kompozicijo. 
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D Individualno delo 

Spremljam delo učencev, jim svetujem in spodbujam k samostojnemu delu. Vmes jih tudi 

motiviram tako, da jih pohvalim, povem, kaj je dobro oziroma kaj ni, in pokažem likovno 

delo. 

 

3. ZAKLJUČNI DEL 

Na tablo prilepim nastale izdelke, ki jih skupaj z učenci vrednotimo. Obnovimo dogajanje in 

skupaj napišemo kriterije za ocenjevanje: 

• barvanje barvnih površin v osnovnih in sekundarnih barvah;  

• oblikovanje in izrezovanje abstraktnih oblik iz osnovnih in sekundarnih barv; 

• lepljenje izrezanih oblik v abstraktno kompozicijo; 

 izkazovanje originalnosti (domišljija, osebnostne lastnosti …); 

 usklajevanje likovnih motivov z likovnim problemom. 

INTERPRETACIJA, VREDNOTENJE naloge slikanje 

Nalogo slikanje barvnega kroga sem izbrala v luči cilja preučiti likovni prvini abstraktnega 

slikarstva obliko in barvo v njunem medsebojnem odnosu. Naloga barvni krog poglablja 

razumevanje nastajanja in mešanja barv v povezavi z oblikami, ki so jih ustvarili v 

abstraktnem likovnem izrazu. V uvodu te naloge smo likovno analizirali odnos med obliko 

in barvo na primerih abstraktnih slikarskih del Vasilija Kandinskega, Paula Kleeja, Joana 

Miroja, Pieta Mondriana, Jacksona Pollocka, Willema de Kooninga, Marka Rothka. 

Reflektirali smo odnos med obliko in barvo skozi različne likovne pojme: linijo, barvo, 

obliko, mero, ritem, ravnovesje, estetske rede, harmonijo, kontrast, enotnost. Cilj naloge je 

bil več kot dosežen, saj so slušateljice ustvarile zanimive barvne kompozicije različnih oblik, 

ki so jih povezale v izvirne likovne kompozicije. S tem so pokazale razumevanje in aktivno 

obvladovanje likovnega problema. Rešitve, ki so jih nakazale, so sveže in igrive. Delo je 

potekalo štiri šolske ure, v katerih so slušateljice iz pobarvanih lističev v osnovnih in 

sekundarnih barvah izrezale nepravilne oblike in jih zložile v abstraktno likovno 

kompozicijo ter jih nalepila na risalni list. 

 

ANALIZA LIKOVNIH IZDELKOV  

Dijakinje so ustvarile abstraktne slike geometrijskih likov. Liki osnovnih barv lebdijo na 

belem ozadju in žarijo. Oblike so nepravilne, od trikotnikov do kvadratov, stožcev in 

mnogih drugih neimenovanih abstraktnih likov. Na trenutke se liki dotikajo in prekrivajo 
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med sabo, drugje so spet bolj oddaljeni drug od drugega. V likovnih delih prevladuje 

komplementarni kontrast, ki je hkrati toplo-hladen. Ritem velikih in manjših oblik je 

enakomeren, prevladuje harmonija geometrijskih oblik in barv. Kompozicije so simetrične 

in v njih prevladuje harmonično ravnovesje. Likovni problem odnosa oblike in barve je 

inovativno in samostojno rešen. Rešitve likovne tehnike so učenke speljale brez moje 

pomoči. Odkrivale so nove rešitve predvsem pri ustvarjanju skladnih oblik v harmoniji 

kompozicije. Opaziti je bogato domišljijo učenk pri iskanju originalnih oblikovnih in 

kompozicijskih rešitev. Pri reševanju naloge so dijakinje izkazale natančnost, vztrajnost in 

doslednost. 

 

AKCIJSKI KORAK  

V prvi nalogi slikanje z različnimi pripomočki smo raziskovali likovna elementa točko in 

linijo. Točko in linijo imenujemo tudi orisne prvine, saj z njima lahko orišemo obliko, ki je 

orisana likovna prvina. Gibajoča se točka riše linijo. Linija, ki zaključi svojo pot v točki, 

kjer je pot začela, pri tem oriše obliko. V drugi nalogi slikanje, striženje in lepljenje  

ornamentalne kompozicije po vzgledu barvnega kroga smo nadgradili prvo nalogo tako, da 

smo v raziskovanje dodali še barvo in obliko. Barvo tudi prištevamo med orisne likovne 

prvine. Risalne liste smo pobarvali najprej z osnovno barvo, iz katere smo kasneje z 

mešanjem dveh komplementarnih osnovnih barv ustvarili sekundarne barve. Iz nastalih 

barvnih površin smo izrezali oblike. Tako smo ustvarili hierarhijo med sodelujočimi 

likovnimi elementi, pri čemer smo menjali likovne materiale in orodja. 
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Slika 28: Šolske naloge: Slikanje po zgledu barvnega kroga 
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Ocenjevanje likovnih del dijakinj 

 

Z OZNAKO št. 1 so označena dela, ki so bila ocenjena z odlično oceno (5). 

Izkazujejo inovativno rešen likovni problem. Dijakinje so samostojno, brez učiteljeve 

pomoči, izvedle postopke likovne tehnike. Ideje, ki so nastale, so izvirne in domiselne. 

Likovni motiv je rešen dinamično. Likovni motiv ter likovni problem, materiali in likovna 

orodja so usklajeni. Pri delu so bile dijakinje vztrajne in dosledne.  

Z OZNAKO št. 2 so označena dela, ki so bila ocenjena s prav dobro oceno (4). 

Dijakinje so dobro reševale likovni problem ob učiteljevi minimalni pomoči. Postopke 

likovne tehnike so dijakinje prav tako reševale ob učiteljevi minimalni pomoči. Izkazale so 

manj izvirnosti in domiselnosti. Likovni motiv so rešile manj dinamično z manj 

originalnosti. Likovni motiv niso v celoti uskladile z likovnim problemom, materiali in 

orodji. Dijakinje so pokazale manjšo zmožnost motivacije, manjšo vztrajnost in doslednost 

ter manjšo samostojnost. 

 

Predmet: ustvarjalno izražanje     Šolsko leto: 2013/2014 

 

PRIPRAVA na vzgojno–izobraževalno delo 

Datum: junij 2014  Razred: 

srednješolsko 

izobraževanje 

odraslih 

predšolska vzgoja 

Učiteljica: mag. Martina Hegediš 

Predmet: ustvarjalno izražanje Število ur: 4 ure 

Likovno področje: računalniška grafika 

Likovna naloga: IZDELAVA popart portreta 

Likovna tehnika: digitalni fotoaparat, računalnik, program Photoshop 

Likovni materiali, orodja, podlage: digitalni fotoaparat, računalnik, program Ilustrator, 

fotopapir  

Cilji:  Dijaki: 

• opredelijo portret kot likovno zvrst. 

• primerjajo slikan portret s fotografijo in računalniško 

grafiko. 
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• pojasnijo značilnosti uporabne grafike.  

• spoznajo pojem grafično oblikovanje in grafični 

oblikovalec, vidna sporočila (vizualne komunikacije). 

• opišejo pomembnost raznovrstnih medijev . 

• razložijo posebnosti slikovnih informacij vizualnih 

medijev (časopisi, revije, nalepke, prospekti, reklame, 

znaki, emblemi, plakati, spletne strani ...). 

• opredelijo namen posterja, plakata.  

• predstavijo poster, plakat po vsebini in izraznih 

elementih. 

• seznanijo se z deli Andyja Warhola. 

• razvijejo kritičen odnos do vizualnih komunikacij v družbenem 

prostoru. 

• razvijajo domišljijo. 

• razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje 

lastnih izdelkov ter izdelkov svojih sošolcev. 

• slikajo portret in so pozorni na odnose med barvo in linijo 

Likovni motiv: abstrakten 

Metoda dela: razlaga, razgovor, prikazovanje, demonstracija 

Oblike dela: frontalna, individualna 

Učna sredstva in pripomočki: fotografije umetniških del, predstavitev Powerpoint, 

videopredstavitev, računalnik, digitalni fotoaparat, originalna likovna dela, učbenik 

Vrsta učne ure: kombinirana 

• Medpredmetne povezave: likovno izražanje, glasba, multimedija, informacijska 

tehnologija 

Posebna dejavnost učencev:  

Viri slikovnega gradiva, literatura:  

Read, H. (1969): Zgodovina modernega slikarstva od Cezanna do Picassa, DZS, Ljubljana. 

Rosenthal, M. (1996): Abstraction in the twentieth century, Guggenheim museum, New 

York. 

Šuštaršič, N. (2011): Likovna teorija, Debora, Ljubljana. 
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ARTIKULACIJA UČNE URE (potek učne ure po učnih korakih) 

1. UVOD 

Učence vprašam o njihovi privatni uporabi digitalne tehnologije. Povejo mi, kaj že 

obvladajo. Oblikujemo skupine po tri, da si pomagajo med seboj in izmenjujejo znanje ter 

izkušnje pri uporabi računalniške tehnologije. 

Predstavim popart portrete Andyja Warhola ter izdelke dijakov prejšnjega letnika.  

Ogledamo si video Pop art and Andy Warhol na spletu. 

 

2. OSREDNJI DEL – PRIDOBIVANJE NOVE UČNE SNOVI 

 

A Likovni pojmi 

1.Kaj je to oglaševanje? 

OGLAŠEVANJE je plačana oblika tržnega komuniciranja, ki je del marketinga. 

2. Predstavim kratko zgodovino oglaševanja. 

ZGODOVINA OGLAŠEVANJA 

V starih časih je šlo oglaševanje od ust do ust, kasneje so z izumom tiska začeli izhajati 

oglasi v časopisih. Oglaševanje na prostem je najstarejša oblika oglaševanja v zgodovini 

človeštva. Že stari egipčanski trgovci so klesali sporočila v kamnite plošče in jih postavili ob 

trgovskih poteh. Tudi Grki in Rimljani so pisali sporočila na zidove. Ta sporočila so bila 

zaradi nepismenosti ljudi risana ali pa so uporabljali simbole. Znane so angleške gostilne in 

prenočišča, kamor so izobesili izveske. Z izumom tiska leta 1450 Johannesa Gutenberga je 

plakatiranje prešlo v rabo povsod po Evropi. Martin Luther je izobesil plakat na vrata svoje 

cerkve s 96 tezami, kar je kasneje sprožilo reformacijsko gibanje. Prednost plakata je slika, 

ilustracija, ki je razumljiva tudi nepismenim ljudem. Plakate so množično postavljali vsi: 

cerkev, država, državljani. Prišlo je do simbioze umetnosti in oglaševanja. Najbolj znana 

umetnika, ki sta se ukvarjala z ustvarjanjem plakatov, sta CLAUDE MONET in TOULOUSE 

LAUTREC. Odkrili so BILLBOARD, t. i. deske za oglase. Plakate so uporabljali v reklamne 

namene. Leta 1893 je bila prva mednarodna razstava plakatov v Hamburgu, Bruslju, 

Londonu. Oglaševali so na prevoznih sredstvih (avtobusih, vlakih, pojavili so se helijevi 

baloni). V petdesetih letih 20. stoletja se je pojavila televizija. Ta je močno izrinila druge 

oblike oglaševanja. Danes je plakatno oglaševanje najbolj razširjeno ob postajah mestnega in 

železniškega prometa ter ob cestnem prometu. V razcvetu je tudi računalniška grafika. 

Kateri koli prostor, za katerega je sponzor plačal, je oglaševanje. Primer najdražjega oglasa v 
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Ameriki je finale ameriškega nogometa. Cena 30 sekund oglasa stane 2,3 milijona dolarjev. 

 

3.Predstavim jim grafično oblikovanje. 

GRAFIČNO OBLIKOVANJE – PLAKAT, POSTER 

Služi propagandnemu namenu, oglaševanju, po latinsko pomeni PROPAGARE širiti novice. 

Gre za pritegnitev pozornosti kupca v poplavi reklamnih oglasov. Večinoma so sporočila 

vidna: plakati, televizijski oglasi, videi, računalnik, internet, le radijska sporočila so samo 

slušna. Ker komunicirajo s potrošniki vidno, jim rečemo VIZUALNE KOMUNIKACIJE. 

Plakati spadajo med industrijsko grafiko. Sem spadajo naslovnice knjig, časopisi, opozorilne 

table itd. Vsa takšna sporočila oblikuje GRAFIČNI OBLIKOVALEC, dejavnost pa se 

imenuje GRAFIČNO OBLIKOVANJE. Izražamo se GRAFIČNO; vse, kar ustvarimo v 

smeri oglaševanja, razmnoževanja, risanja in tiskanja vidnih sporočil, se imenuje grafika. 

PLAKAT je obešen na vidno mesto in ima nalogo pritegniti ljudi, jim sporočiti želeno 

informacijo, sporočilo. Pomembna je pisava, znaki, s katerimi plakat nagovarja gledalca. 

Prva pisava se je razvila pri starih narodih: Sumercih, Egipčanih, Feničanih, ki so uporabljali 

znakovno pisavo. V protestantizmu je Martin Luther okoli l. 1500 našega štetja obesil na 

vrata svoje cerkve v Nemčiji plakat. V času industrijske revolucije leta 1800 so že uporabljali 

plakate. Pri nas so se množično pojavili v 19. stoletju. Znano ime v oblikovanju plakata je 

TOULOUSE LAUTREC. 

 

Glede vsebine ločimo:  

TURISTIČNI PLAKAT, ki predstavlja deželo turistom; KULTURNI PLAKAT vabi na 

prireditve, koncerte, razstave, v gledališče, ŠPORTNI PLAKAT pa na športne prireditve; 

ZDRAVSTVENI PLAKAT obvešča o zdravju in svari pred zdravju škodljivimi pojavi 

(srečamo ga v čakalnicah zdravstvenih ustanov); REKLAMNI PLAKAT oglašuje tržno 

blago vseh vrst; POLITIČNO PROPAGANDNI PLAKAT oglašuje v politične namene ljudi 

in dogodke; POSTER, zvezdniški plakat. Plakat govori s sliko in tekstom. Mora biti hitro 

doumljiv, razbrati je treba hitro sporočilo, zato je preprost, jasen, da se ga vidi in razume že 

od daleč. Lahko je duhovit, to je zaželeno. Lahko je živih barv, ki so zelo vidne.  

 

Kaj vemo o portretu? 

ZAHODNOEVROPSKI SLIKANI PORTRET 

1. Beseda portret nam pomeni upodobitev določene osebnosti, a ne sleherne upodobitve. 
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Portret je samo tista podoba določenega človeka, ki nam ga tudi prikaže kot individuum v 

njegovem posebnem videzu, drugačnega od ostalih ljudi. Luc Menaše izpostavi trojstvo 

portreta kot likovnega dela: enkraten model, njegova enkratna predstavitev in enkratna 

oblikovna zgradba. 

2. Umetnost vselej na moč resnicoljubno odseva svojo dobo in njeno družbo. Še posebej 

portret kot odsev osebnosti in duha časa. Razvijal se je v Egiptu, v bizantinski ustvarjalnosti 

in na Daljnem vzhodu. V Evropi se je rodil v srednjem veku, v letih 1360 do 1440. Naslikali 

so jih umetniki, kot sta Jan van Eyck in Pisanello. 

3. Slikali so jih na lesene table. Upodobljeni so vladarji tedanjega časa. (Znamenit je profilno 

upodobljen portret francoskega kralja Ivana Dobrega.) Flamski mojster srednjeveškega 

portreta Jan van Eyck ustvari znamenito poročno sliko Giovannija Arnolfinija in Giovanne 

Cenami. Portret se razvija v umetniških centrih v Firencah, Benetkah, Rimu, na 

Nizozemskem ter v francoskih pokrajinah v Burgundiji in Flandriji. Imena tega časa so 

Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Dürer. Skupaj z oblikovanjem vodilnega družbenega 

sloja, nove finančno-trgovske aristokracije, služi portret politični reprezentanci njenih 

vidnejših predstavnikov. Za italijanski tabelni portret je značilno nevtralno, pogosto 

pozlačeno ozadje, profilna drža in naravna velikost. Leonardo da Vinci obogati to obdobje z 

dvema deloma (Ginevra de Benci in Mona Lisa), ki pomenita najvišji portretni dosežek 

evropske portretne umetnosti v tem obdobju. Slikama doda posebno ozadje florentinske 

pokrajine in premaga ploskovitost profilnih upodobitev. Izraz obraza z izrazito skrivnostnim 

smehljajem, specifično držo rok, brezhibno uravnovešeno v celoto umetnine že vstopa v 

portretni slog visoke renesanse. Nemški tabelni portret dosega svoj vrh z Dürerjevim opusom 

risb, grafik in slikanih portretov takratnega visokega sloja, kot je upodobitev Hansa Imhofa, 

Jacoba Muffela, ko mojster že vnaša značajske lastnosti kolerika v prvem in introvertiranega 

hladnokrvneža v drugemu liku (1526). V letih od 1520 do 1600 so ustvarjali umetniki, kot so 

El Greco, Caravagio in Rubens. Zgradba visokorenesančnih portretov je temeljila v 

ravnotežju horizontal in vertikal. Leonardova piramidalna kompozicija je obvladovala ves 

italijanski portret v prvih desetletjih 16. stoletja. Prvič upodabljajo tudi mrtve, ležeče 

portrete, akte smrti, tako v protestantskih kot v katoliških deželah. Prej je bilo to moralno 

sporno. Dramatika črnih senc v španskem slikarstvu (Velazquez) govori o melanholiji 16. 

stoletja. V visoki renesansi sta ustvarjala Rafael in Tizian. Pravijo, da so v vsakem poznem 

obdobju ustvarjale tudi umetnice; takrat so portretirale Tintorettova hči Marietta Robusti, 

Barbara Longhi, Sofonisba Anguissola in Lavinija Fontano.V nadaljevanju je baročni portret 
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poveličan z alegorijo in neštetimi simboli. Višek doseže baročni portret s Fransom Halsem, 

predvsem pa z Rembrandtom na Holandskem. Značilna zanj je mimika (portret žene Saskije), 

igra svetlobe v toplo žarečih barvnih tonih. V svoja dela je vdihnil življenje, večnost. Med 

znamenita dela štejemo: Nočno stražo, avtoportrete, portrete sina Titusa idr. Kot pravi 

Menaše: »… upodobljeni so preprosti in izobraženi ljudje in prav vse že ob rojstvu spreminja 

v zlat spomin in nenehno raste, kot da ne bi bilo meja in predsodkov, v svet objemajočo 

podobo modrih, dobrih ljudi in njihovih nevidnih sanj.« Mojstri portreta v Italiji so 

Tintoretto, Caravaggio, v Avstriji Moller in mnogi drugi. Barok se je prelevil v lahkoten 

rokoko. Uveljavi se zračen portret, barvno lahkoten, uvedli so novo tehniko pastel (portret 

Madame de Pompadour, slavna kraljevska metresa), krhek in lahen, ki lahko ujame blisk na 

človeškem obrazu. Slikar Jean-Marc Nattier je slikar kraljevih hčera, ki je ovekovečil celo 

vrsto plemiških lepotic. Obdobje od  1690 do 1790 zaznamujejo slikarji, kot je David (1748–

1825) in Goya. Vodilni deželi v portretnem slikarstvu sta Anglija in Francija. Med Slovenci 

je znan Fortunat Bergant. Genija med španskimi slikarji sta tudi Krečan El Greco in Picasso. 

Sledi bidermajer, romantična doba. Viden predstavnik je Ingres (1780–1867). Novo obdobje 

ustvarijo impresionisti Manet, Degas in Cezanne. Zopet je pomemben trenutek, trenutni 

izraz, psihološka oznaka portretiranca, podan z likovnimi sredstvi. Opazimo risbo v sliki. 

Zaznati je svež veter v evropskem portretnem slikarstvu. Konec stoletja označijo Van Gogh, 

Gauguin in Toulouse Lautrec. Silen temperament Van Gogha se izrazi v barvi in potezah, v 

osebnostnem ritmu, ki je podpis umetnika. V kratkem ustvarjalnem obdobju desetih let je utrl 

povsem novo pot portretu. Je ekspresionist, ki govori o bolečini, moči, sreči, strahu in 

ljubezni. Postal je utemeljitelj avtoportreta nove dobe. 

 

B Posredovanje likovne naloge 

Danes smo spoznali portret in to znanje boste uporabili pri našem slikanju s pomočjo 

računalniškega risala. Kot podlago boste uporabili digitalno fotografijo.  

 

C Likovni motiv 

Pri delu boste uporabili različne fonde risal, ki jih nudi program Photoshop. Digitalno 

fotografijo, ki ste jo vnesli v računalniški program, boste pobarvali v slogu popart. Z 

različnim nizanjem črt boste napolnili motiv. 
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D Individualno delo 

Spremljam delo učencev, jim svetujem in spodbujam k samostojnemu delu. Vmes jih tudi 

motiviram tako, da pokažem likovno delo. 

 

3.  ZAKLJUČNI DEL 

Na tablo prilepim natisnjene nastale izdelke, ki jih skupaj z učenci vrednotimo. Obnovimo 

dogajanje in skupaj napišemo kriterije za ocenjevanje: 

• izpolnjena ploskev z različnimi barvami in risali; 

• izražena originalnost (domišljija, osebnostne lastnosti …); 

• usklajevanje likovnih motivov z likovnim problemom, materiali in orodji. 

INTERPRETACIJA, VREDNOTENJE naloge računalniški portret 

V uvodni motivaciji smo si ogledali portrete Andyja Warhola ter Van Gogha. Nalogo 

računalniški portret sem izbrala zato, ker povezuje znanje o barvi in obliki z računalniškim 

oblikovanjem. Ustvarili smo popart portret, ki ga je mogoče natisniti po zgledu Andyja 

Warhola. Delo je potekalo v računalniški učilnici. Bilo je zelo vodeno s pomočjo 

računalniške projekcije na tablo, saj nekatere slušateljice niso imele predhodnega 

računalniškega predznanja. Fotografiranje sošolk je potekalo brez težav, nekoliko težje pa je 

bilo barvno obdelovanje portreta z računalnikom, vendar smo s skupnimi močmi premagale 

ovire in ustvarile abstraktne barvne portrete. Naloga je bila od vseh najbolj zahtevna, a so se 

zato pri njej učenke naučile veliko novega o digitalni tehnologiji oblikovanja. Zaradi dobre 

priprave ocenjujem, da sem štiriurno nalogo dobro izvedla, kar potrjujejo tudi dobljeni 

rezultati. 

 

ANALIZA LIKOVNIH DEL 

Dijakinje so ustvarile popart portrete, ki so slikani v kolorističnem slogu. V njih se pojavlja 

svetlo-temni in komplementarni kontrast. Prevladujejo osnovne, svetle, žive, tople in hladne 

barve, ki se izmenjujejo v dinamičnem barvnem ritmu s črno in temnejšimi barvnimi toni. 

Nepravilne oblike, ki tvorijo lise na obrazu, so organske, izbrane so z intuicijo, povsem 

domišljijsko. Dijakinje so pri delu izkazale veliko samostojnost. Hitro so osvojile digitalno 

tehnologijo in z njo reševale zahtevne likovne probleme. Pri delu so bile inovativne in so 

brez moje pomoči izvedle popart portret. Pri tem so pokazale veliko izvirnih rešitev ter 

bogato domišljijo. Likovni motiv in orodja so lepo usklajevale. Pri delu so bile zelo vztrajne 

in dosledne. 
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AKCIJSKI KORAK 

Tretja naloga: Izdelava popart portreta nadgradi drugo nalogo. V njej smo ustvarili 

kompozicijo likovnih elementov, ki smo jih skladali v medsebojnem učinkovanju. 

Ugotavljali smo povezave med posameznimi elementi. Pri tem smo uporabili organizacijske 

principe kompozicije oziroma zakonitosti skladnje. Opazovali smo proporc, ravnovesje, 

ritem, kontrast, harmonijo, dominacijo in enotnost oblik in barv v nastali likovni kompoziciji. 

Ustvarili smo zaključeno celoto likovnega dela popart portreta in s tem nadgradili drugo 

nalogo. Spremenili smo tudi likovni material in orodje, s katerim smo ustvarjali. 

Sledi predstavitev del Andyja Warhola v Powerpointu. 
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Slika 29: Šolske naloge: Abstraktni portret 
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Ocenjevanje likovnih del dijakinj 

 

Z OZNAKO št. 1 so označena dela, ki so bila ocenjena z odlično oceno (5). 

Izkazujejo inovativno rešen likovni problem. Dijakinje so samostojno, brez učiteljeve 

pomoči, izvedle postopke likovne tehnike. Ideje, ki so nastale, so izvirne in domiselne. 

Likovni motiv je rešen dinamično. Likovni motiv ter likovni problem, materiali in likovna 

orodja so usklajeni. Pri delu so bile dijakinje vztrajne in dosledne.  

Z OZNAKO št. 2 so označena dela, ki so bila ocenjena s prav dobro oceno (4). 

Dijakinje so dobro reševale likovni problem ob učiteljevi minimalni pomoči. Postopke 

likovne tehnike so dijakinje prav tako reševale ob učiteljvi minimalni pomoči. Izkazale so 

manj izvirnosti in domiselnosti. Likovni motiv so rešile manj dinamično z manj 

originalnosti. Likovni motiv niso v celoti uskladile z likovnim problemom, materiali in 

orodji. Dijakinje so pokazale manjšo zmožnost motivacije, manjšo vztrajnost in doslednost 

ter manjšo samostojnost. 

 

Rezultati akcijske raziskave 

Cilj empiričnega pedagoškega dela je bilo aplicirati tako teoretično kot praktično 

znanje skozi pedagoški proces v skladu z učnim načrtom za predšolsko vzgojo pri 

predmetih likovna vzgoja in ustvarjalno izražanje (Katalog znanja za srednje strokovno 

izobraževanje, CPI 2014). Pri tem sem želela predvsem doseči večje razumevanje odnosa 

med obliko in barvo v abstraktnem likovnem ustvarjanju. Dijaki namreč težko razumejo 

pojem abstraktno v likovnem ustvarjanju, zato je bil moj cilj, da jim ta pojem čim bolj 

približam skozi odnos med obliko in barvo (Crowther and Wunsche 2012). To sem dosegla 

tako, da so dijaki formalno likovno analizirali odnos med obliko in barvo na primerih 

abstraktnih slikarskih del Vasilija Kandinskega, Paula Kleeja, Joana Miroja, Pieta 

Mondriana, Jacksona Pollocka, Willema de Kooninga in Marka Rothka (Britannica 2005) 

ter da smo reflektirali odnos med obliko in barvo skozi različne likovne pojme: linija, 

barva, oblika, mera, ritem, ravnovesje, estetski redi, harmonija, kontrast, enotnost (Butina 

1997, Whelan 1995). 

Pri pouku sem izvedla akcijsko raziskavo. V pedagoškem procesu smo z dijaki 

opravili praktične naloge na temo abstraktnega slikarstva. Nastala dela slušateljic sem 

analizirala s kvalitativno raziskavo. 
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V razredu sem izvedla tri učne sklope kot akcijsko raziskavo. Vse priprave so izhajale 

iz teoretične raziskave odnosa med obliko in barvo in so aplicirane na praktične pedagoške 

naloge. Teme nalog so: linija, barva in oblika. Prvi akcijski korak je bilo slikanje linij z 

različnimi pripomočki: krtačkami, gobicami, vatiranimi palčkami, plastičnimi vilicami. 

Cilj naloge je bilo poučevanje točke in linije skozi ustvarjalni proces. V prvi nalogi smo 

raziskovali likovna elementa točko in linijo. Točko in linijo imenujemo tudi orisne prvine. 

Gibajoča se točka riše linijo. Linija, ki zaključi svojo pot v točki, v kateri je pot začela, pri 

tem oriše obliko. 

Drugi akcijski korak sta bila barva in oblika. Skozi ponovitev naloge barvni krog 

smo osvežili znanje osnovnih zakonitosti mešanja barv, ponovili smo primarne, 

sekundarne in terciarne barve. Izvedli smo nalogo: slikanje in ustvarjanje ornamentalne 

kompozicije po zgledu barvnega kroga. Prvi akcijski korak smo nadgradili tako, da smo 

v raziskovanje dodali še barvo in obliko. Vsaka oblika ima neko likovno vsebino: ima neko 

barvo, teksturo, svetlost in zaseda neki prostor. Vsaka oblika ima neko relativno vrednost, 

ki izhaja iz odnosa do drugih oblik, ki jo obdajajo (Butina 1997, Tršar 1997). Iz barvnih 

papirjev, ki smo jih pobarvali, smo s striženjem ustvarjali različne oblike in pri tem 

preučevali njihove medsebojne odnose. Likovnemu elementu oblika smo spreminjali 

velikost, smer, položaj. Pri spremenjenem položaju, spremenjeni smeri in spremenjeni 

velikosti se spremeni tudi vloga oblike v kompoziciji, saj so vsi deli kompozicije med 

seboj soodvisni. Tako smo ustvarili hierarhijo med sodelujočimi likovnimi elementi. Pri 

vseh nalogah smo menjali likovne materiale in orodja. 

Tretji akcijski korak je bila kompozicija. Ustvarili smo organizirano likovno 

kompozicijo (Hickman 2008). Izvedli smo nalogo: izdelava popart portreta. Nalogo smo 

nadgradili s pomočjo črno-bele digitalne fotografije portreta, ki smo jo vnesli v računalnik. 

V programu Adobe Photoshop smo ga pobarvali z barvami, ki svetlostno ustrezajo sivemu 

barvnemu klinu črno-belega posnetka portreta. Pri tem smo ponovili svetlostno lestvico 

barv in ustvarili popart portret po zgledu Andyja Warhola (Šuštaršič 2011).  

Ustvarili smo kompozicijo likovnih elementov, ki smo jih skladali v medsebojnem 

učinkovanju. Ugotavljali smo povezave med posameznimi elementi. Pri tem smo uporabili 

organizacijske principe kompozicije oziroma zakonitosti skladnje. Opazovali smo proporc, 

ravnovesje, ritem, kontrast, harmonijo, dominacijo in enotnost oblik in barv v nastali 

likovni kompoziciji. Pri tem so nam pomagale pri pouku izvedene likovne analize del 

abstraktnih slikarjev Vasilija Kandinskega, Paula Kleeja, Joana Miroja, Pieta Mondriana, 

Jaksona Pollocka in Willema de Kooninga, ki smo si jih ogledali v predstavitvi 
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Powerpoint, kot tudi Powerpoint del Andya Warhola. Ustvarili smo zaključeno celoto 

likovnega dela popart portreta in s tem nadgradili drugo nalogo. Spremenili smo tudi 

likovni material in orodje, s katerim smo ustvarjali. 

Vsi trije akcijski koraki si smiselno sledijo v likovnih spoznanjih, ki se gradijo od 

enostavne linije do barvne površine ter organiziranih oblik v kompoziciji abstraktnega 

likovnega dela in popart portreta. Vse izvedene naloge sem fotografirala in jih 

dokumentirala v odprtem načinu kodiranja. Učni proces sem izvajala v Centru za 

izobraževanje in kulturo Trebnje. V akcijski raziskavi sem spreminjala učne medije (Roy 

and Hamilton 2012, Tacol 1995, Tepina 2005). 

Med samimi vajami pri pouku sem izvajala nenehne individualne konzultacije ter na 

koncu ure izvedla še skupinsko evalvacijo. Domače in šolske naloge, izvedene pri pouku, 

sem fotografirala ter jih pisno in ustno ocenila. Ocene praktičnih izdelkov in pisnih testov 

ob zaključku predavanj sem obdelovala deskriptivno z ocenjevalno lestvico za umetnostno 

vzgojo. Kriteriji vrednotenja so bili: inovativnost reševanja likovnih problemov; 

samostojnost povezovanja že osvojenih likovnih pojmov z novo spoznanimi likovnimi 

pojmi ter njihova uporaba pri likovnem izražanju; samostojno izvajanje likovne tehnike in 

odkrivanje novih možnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike; doslednost in 

kompleksnost izvedbe likovne tehnike; izvirnost in domiselnost pri izražanju neobičajnih 

idej; dinamičnost reševanja likovnih motivov; izražanje domišljije, originalnosti, lastnega 

mišljenja; usklajevanje likovnega motiva z likovnim problemom, likovnimi materiali in 

orodji; izražanje motivacije in vedoželjnosti ter vztrajnost in doslednost pri samostojnem 

reševanju likovnih nalog. 

Glede zahtevnosti so se likovne naloge stopnjevale – od najenostavnejše prve naloge, 

ki je bilo slikanje linij z različnimi pripomočki. Tu je bil proces ustvarjanja spontan in 

intuitiven. Druga naloga, slikanje in oblikovanje ornamentalne kompozicije po vzgledu 

barvnega kroga, je bila že korak višje v zahtevnosti, saj je bilo potrebno spretno pobarvati 

enakomerne barvne površine. Težave v enakomernem barvanju površin sta povzročali 

predvsem modra in vijolična barva. Iz nastalih barvnih površin smo v drugem akcijskem 

koraku izdelali kolaž ornamentalne kompozicije abstraktnih likovnih oblik. Tu je prišlo do 

izraza razumevanje odnosa med obliko in barvo. Najzahtevnejša izmed vseh nalog je bila 

izdelava popart portreta. Zaradi pomanjkljivega predznanja v obvladovanju digitalne 

tehnologije so nekatere dijakinje le s težavo napredovale skozi posamezne faze naloge. 

Fotografiranju v črno-beli tehniki je sledil prenos fotografije v računalnik ter obdelava 

fotografij v programu Photoshop. Tu se nam je zataknilo pri barvanju črno-belih fotografij, 
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saj so bile nekatere dijakinje nevešče ravnanja v likovnem programu. S skupnimi močmi 

smo premagali ovire. 

O vseh korakih izvajanja učnega procesa sem napisala kvalitativno poročilo z analizo 

opaženih napak, ki so bile storjene in ki sem jih v naslednjih korakih upoštevala ter 

spremenila (Vogrinc 2014). Ugotovitve veljajo za proučevani primer. Dajale so mi 

informacije, s katerimi sem lahko načrtovala nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo in 

akcijske korake (Tacol 2014).  

Če bi raziskovalno nalogo v prihodnosti nadaljevali, bi lahko dobljene rezultate 

uporabili pri grafiki. Izvedli bi lahko monotipijo ali šablonski tisk kolažev pri likovnem 

snovanju. Nastale abstraktne slike ter popart portrete pa bi lahko uporabili pri grafičnem 

oblikovanju kot tiskane motive na majicah, vrečkah, platnicah zvezkov, na tisku blaga, 

pladnjev, krožnikov, tapet. Pri grafičnem ali medijskem oblikovanju bi lahko uporabili tudi 

abstraktne motive in fotografije pri oblikovanju vabil, zloženk, plakatov. 

 

Vrednotenje učnih ur 

 

V centru za izobraževanje odraslih že četrto leto poučujem modula ustvarjalno 

izražanje in likovno izražanje na srednješolskem programu vzgojitelj predšolskih otrok. V 

šolskem letu 2013/2014 sem izvedla tri štiriurne nastope, v katerih sem si zadala 

poglobljeno predstaviti likovni problem odnos med obliko in barvo v abstraktnem 

ustvarjanju. V ustvarjanju likovnega dela mora namreč likovnik vseskozi vzajemno 

artikulirati oblike, ki bi ustrezale barvam, in barve, ki bi ustrezale oblikam. Problem 

odnosa med obliko in barvo je zato postal posebej pomemben v 20. stoletju s pojavom 

abstraktnega slikarstva, v katerem barva ni bila več predmetna, to je vezana na realne 

pojave, pač pa se je od realnosti osamosvojila in se začela uporabljati v artikulaciji 

nepredmetnih oblik. Takrat so mnogi likovniki, ki jih imamo danes za začetnike 

modernega abstraktnega slikarstva, to problematiko začeli obravnavati tudi 

likovnoteoretično. Cilj empiričnega pedagoškega dela je aplicirati tako teoretično kot 

praktično znanje skozi pedagoški proces v skladu z učnim načrtom za predšolsko vzgojo 

pri predmetih likovna vzgoja in ustvarjalno izražanje (Katalog znanja za srednje strokovno 

izobraževanje, CPI 2014). Pri tem želim predvsem doseči večje razumevanje odnosa med 

obliko in barvo v abstraktnem likovnem ustvarjanju. Ker namreč dijaki težko razumejo 

pojem abstraktno v likovnem ustvarjanju, je moj cilj, da jim ta pojem čim bolj približam 

skozi odnos med obliko in barvo. Izvedla sem naslednje naloge. V prvem akcijskem 
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koraku sem skupaj z dijaki preučevala linijo. Izvedli smo nalogo z različnimi domiselnimi 

risali. Uporabili smo krtačke, gobice, vatirane palčke, plastične vilice. Cilj naloge je bil 

preučevanje linij skozi ustvarjalni proces. Drugi akcijski korak je bil barvni krog. Pri njej 

smo osvežili znanje o mešanju barv in ustvarili kolaž abstraktnih oblik. V tretjem 

akcijskem koraku smo se ukvarjali z abstraktnim, barvnim portretom, ki smo ga ustvarili s 

pomočjo digitalne tehnologije.  Vsi navedeni akcijski koraki se smiselno nadgrajujejo v 

likovnih spoznanjih od enostavne linije do barvne površine in organiziranih oblik v 

abstraktnem portretu. Med samimi učnimi urami sem uporabljala predstavitve v programu 

Powerpoint, ogledali smo si videe na spletnem portalu, na ogled sem prinesla številne 

reprodukcije obravnavanih del avtorjev abstraktnega slikarstva. Med samimi vajami sem 

izvajala nenehne konzultacije in na koncu ur izvedla še skupinsko evalvacijo. Dijakinje so 

si ves čas prizadevale doseči čim višji nivo, marljivo so opravile tudi vse domače naloge. 

Bile so odgovorne in zrele v odnosu  do šolskega dela. Ogledali smo si tudi delo 

abstraktnega slikarja Jožeta Marinča v galeriji. Demonstrirala sem jim tudi svoje delo v 

domačem ateljeju. Menim, da sem učne ure izpeljala pričakovano kakovostno, kar mi 

potrjuje nivo nalog, ki so ga slušateljice dosegle v praktičnih nalogah kot tudi pri ustnem 

preverjanju znanja. Na koncu učnega procesa smo naredili še razstavo. Z izvedbo nalog v 

razredu sem bila zadovoljna, saj rezultati – likovni izdelki – odražajo razumevanje podane 

snovi in so na dovolj visoki ravni. Odnos slušateljic do predmeta je izkazoval zavzeto 

ustvarjalno vnemo in držo. Na trenutke so same presegle svoja pričakovanja, kot so mi s 

ponosom povedale. Tudi z razstavo smo dosegle zelo pozitiven odziv okolice. 
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Šolska razstava 

 

 
Slika 30: Skupinska slika dijakinj in profesorice 

 

Zaključek empiričnega dela 

 

V teoretični raziskavi sem zbirala ideje, gradivo, članke, literaturo, slikovno gradivo, 

internetne vire in videe. Ustvarila sem serijo digitalnih slik in v razredu izvedla tri učne 

sklope kot akcijsko raziskavo. Vse priprave so izhajale iz teoretične raziskave odnosa med 

obliko in barvo ter so bile aplicirane na praktične pedagoške naloge. Teme nalog so bile: 

linija, barva in oblika. Prvi akcijski korak je bilo risanje linij z domiselnimi risali: 

krtačkami, gobicami, vatiranimi palčkami, plastičnimi vilicami. Cilj naloge je bil linija 

skozi ustvarjalni proces. Drugi akcijski korak je bila barva. V nalogi barvni smo osvežili 

znanje osnovnih zakonitosti mešanja barv. Barvali smo risalne liste s  primarnimi, 

sekundarnimi in terciarnimi barvami. Nalogo smo nadgradili s pomočjo črno-bele digitalne 

fotografije portreta, ki smo jo vnesli v računalnik. V programu Adobe Photoshop smo jo 

pobarvali z barvami, ki svetlostno ustrezajo sivemu barvnemu klinu črno-belega posnetka 
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portreta. Pri tem smo ponovili svetlostno lestvico barv in ustvarili abstrakten portret po 

zgledu Andyja Warhola (Šuštaršič 2011). Vsi trije akcijski koraki so si smiselno sledili v 

likovnih spoznanjih, ki se gradijo od enostavne linije do barvne površine in organiziranih 

oblik kolaža v kompoziciji abstraktnega likovnega dela. Vse izvedene naloge sem 

fotografirala in jih dokumentirala v odprtem načinu kodiranja. Umetniško-raziskovalno 

delo sem izvajala v domačem ateljeju dva meseca. Učni proces sem izvedla v centru za 

izobraževanje odraslih. V akcijski raziskavi sem spreminjala učna sredstva (Roy and 

Hamilton 2012, Tacol 1995, Tepina 2005).  

Na koncu učnega procesa smo naredili še razstavo. Z izvedbo nalog v razredu sem bila 

zadovoljna, saj rezultati – likovni izdelki – odražajo razumevanje podane snovi in so na 

dovolj visoki ravni. Odnos slušateljic do predmeta je izkazoval zavzeto ustvarjalno vnemo 

in držo. Na trenutke so same presegle svoja pričakovanja, kot so mi s ponosom povedale. 
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4 ZAKLJUČEK 

 

Poučevanje odraslih je specifično področje poučevanja. Je del širšega pojma 

andragogike oziroma teorije o izobraževanju odraslih.  

Med samim pedagoškim delom sem prišla do spoznanja, da je odraslim lažje približati 

posamezna področja zaradi njihove zrelosti in posledično razumevanja, saj imajo širše 

predznanje. To se je izkazalo tudi na področju »abstraktnega v likovnem ustvarjanju«. Za 

njih pojem »abstraktno« ni bil tako težko predstavljiv, kot je otrokom ali srednješolcem.  

Odrasla skupina slušateljev zahteva od učitelja večje in bolj poglobljeno strokovno 

znanje, saj ga s svojim predznanjem ves čas kritično preverja in vrednoti. Zgodi se lahko, 

nevšečnost, če učitelj ni dovolj podkovan na posameznih področjih. Zato se je treba pri 

odraslih slušateljih res potruditi za dodatne, zanimive informacije, s čimer pritegneš 

njihovo pozornost in si zagotoviš strokovni ugled. Lahko jim poročaš zanimivosti z 

aktualnih razstav, predstaviš svoje delo, jih pritegneš skozi biografske zgodbe o 

posameznih avtorjih ali s podatki o zgodovinskih obdobjih. 

Za odraslo populacijo likovnih slušateljev predstavlja večjo težavo sprostitev in 

spontanost ustvarjanja, ponovno »prebujanje otroka, umetnika v sebi«. To sem se trudila 

premostiti z veliko spodbude, pohval, pozivanja, naj se ne obremenjujejo s pričakovanjem 

odličnih rezultatov, kar je le ovira spontanosti ustvarjanja, temveč naj uživajo v 

ustvarjanju, v igri črt, čačk, kot to počne otrok. Trudila sem se ustvariti prijetno vzdušje 

tudi z vključevanjem glasbe v likovni pouk. Slušateljicam sem razložila vlogo ustvarjanja. 

Pogovorili smo se o delovanju naših možganov in o v vlogi likovnega ustvarjanja pri 

krepitvi desne oziroma sproščanju leve, racionalne polovice naših možganov. Vsa 

umetnost črpa iz nezavednega v nas, še posebno njeno abstraktno področje, zato bi si želela 

vključiti tudi meditacijo v likovni pouk, a mi razen teoretične predstavitve področja 

slušateljem tega učni načrt ne dopušča.  

Samo opravljeno delo mi govori, da so slušateljice razumele podano snov. Tudi odziv 

širše okolice na razstavo je bil zelo spodbuden, saj so jo vključili v širši okvir 

izobraževanja samega kraja in podaljšali njeno trajanje čez cele počitnice. Tako si jo je 

lahko ogledal prav vsak obiskovalec in uporabnik institucije. 

Veseli me, da sem del tega pozitivnega procesa spreminjanja in razsvetljevanja družbe 

ter da lahko s svojim znanjem  pripomorem  k blaginji in dobrobiti drugih.  
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6 VIRI SLIK 

 

• Slika 1: Kompozicija, vir: 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://likovna-

kultura.ufzg.unizg.hr/images29/Vasilij.Kandinski.Kompozicija.IV.1911.jpg&imgrefurl

=http://likovna-

kultura.ufzg.unizg.hr/reprodukcije%2520slika.htm&h=627&w=992&tbnid=QmZVqSo

CFz4r8M:&zoom=1&docid=MtgqiGV69aCJiM&ei=JIjDVIi8EsG7UdyIgqgO&tbm=is

ch&ved=0CCAQMygAMAA 

(24. 1. 2015) 

• Slika 2: Rdeči balon, vir:  

https://www.google.si/search?q=rde%C4%8Di+balon+Paul+klee&biw=1600&bih=799

&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=SWzDVICMIPOP7AbQ44CwBg&ved=0CAYQ

_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=HJoAbNFSQWWNwM%253A%3B_w1yji3N1Od1qM%

3Bhttps%253A%252F%252Fwww.raisingarizonakids.com%252Fwp-

content%252Fuploads%252F2013%252F01%252FRedBalloon-

Photo.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fwww.raisingarizonakids.com%252Ftag%252

Fpaul-klee-red-balloon-painting%252F%3B350%3B347 (24. 1. 2015) 

• Slika 3: Karneval Harlekinov, vir: 

http://www.abcgallery.com/M/miro/miro2.html (24. 1. 2015) 

• Slika 4: Kompozicija z rdečo, črno, modro in rumeno, vir: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/6/64/Mondrian_Art.jpg (24. 1. 2015) 

• Slika 5: Jesenski ritem,vir: 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/pollock/pol

lock.number-

8.jpg&imgrefurl=http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/pollock/&h=850&w=1058&tb

nid=lQpgaQj3SO-0eM:&zoom=1&docid=6-U-

dJhgG0pXuM&ei=nITDVOv_BcTpUuWYgZgN&tbm=isch&ved=0CDIQMygAMAA 

(24. 1. 2015) 

• Slika 6: Št. 5/ Št. 22,vir: 

http://artblart.files.wordpress.com/2011/04/rothko_5_22-web.jpg (24. 1. 2015) 

• Slika 7: Bozon, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 8: Dotik I, vir: osebni arhiv avtorice 
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• Slika 9: Dotik II, vir:osebni arhiv avtorice 

• Slika 10: Duhec zaspanček pleše, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 11: Minevanje, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 12: Vesoljni prah, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 13: Alica v čudežni deželi, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 14: Lotos, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 15: Breskvin cvet, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 16: Dežela v meni I, vir: osebni arhiv avtoric 

• Slika 17: Dežela v meni II, vir:osebni arhiv avtorice 

• Slika 18: Svit, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 19: Hipijeva mavrica, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 20: V žitnem polju mak cveti, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 21: Minotavrov labirint, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 22: Jagodni žele, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 23: Trnuljčičin začarani gozd, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 24: Čička čačka, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 25: Vesoljni inkubator, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 26: Ples v dežju, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 27: Šolske naloge: Risanje linije z nenavadnimi risali, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 28: Šolske naloge: Slikanje po zgledu barvnega kroga, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 29: Šolske naloge: Abstraktni portret, vir: osebni arhiv avtorice 

• Slika 30: Skupinska slika dijakinj in profesorice, vir: osebni arhiv avtorice 



 

IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKE NALOGE 
 
Podpisana Martina Hegediš, rojena 22. 5. 1965 v Novem mestu, študentka Pedagoške fakultete 

Univerze v Ljubljani, smer likovna pedagogika, izjavljam, da je magistrska naloga z naslovom 

Odnos med obliko in barvo v abstraktnem likovnem izražanju, izdelana pod mentorstvom doc. dr. 

Jurija Selana in somentorice doc. dr. Beatriz Tomšič Čerkez, avtorsko delo. 

 


