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vse �pedagoške� pogovore. :) Ati, med študijem si mi bil vedno pripravljen priskočiti na
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3.7 Potek in refleksija učne ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
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Povzetek

V magistrskem delu smo želeli raziskati pomen, ki ga imajo barvni modeli za poučevanje

barvne sistematike v osnovni šoli. V teoretičnem delu sta raziskana zgodovinski razvoj in

likovno-teoretična narava barvnih modelov. Analizirali smo, kateri barvni modeli nazorno

ponazorijo likovno pomembne barvne problematike, kot so barvna mešanja, kontrasti,

harmonija in barvni akordi ter barvne dimenzije, predvsem pa na kakšen način so te pro-

blematike ponazorjene. Na osnovi analize učnega načrta za likovno umetnost in učbenikov

za likovno izobraževanje v slovenski osnovni šoli smo tudi ugotavljali, katere barvne mo-

dele se uporablja za poučevanje barvne sistematike, kako se jih uporablja in katerih se

ne uporablja. V empiričnem delu smo najprej izvedli spletno anketo med učitelji likovne

umetnosti v slovenskih osnovnih šolah in ugotavljali, kako poučujejo določene problema-

tike iz barvne sistematike, katere barvne modele pri tem uporabljajo in kako. Nato pa

sem v akcijski raziskavi učence 8. razreda na specifičen način s pomočjo različnih barvnih

modelov poučevala te vsebine iz barvne sistematike. Tako barvna mešanja, barvne di-

menzije kot barvna harmonija sicer so v učnem načrtu, vendar se jih ne poučuje na način,

da se ponazori razliko med likovnimi (RYB) in znanstvenimi (CMY) primarnimi barvami;

prav tako se pri razlagi barvnih dimenzij ne uporablja barvnih teles, pri barvni harmoniji

pa ne barvnih akordov. V akcijski raziskavi smo zato ugotavljali vpliv take ponazoritve

na razumevanje učencev. Na podlagi raziskave smo podali smernice za uporabo barvnih

modelov v likovnem izobraževanju osnovnošolcev.

Ključne besede: barvna sistematika, barvni modeli, barvni krogi, barvna telesa, pri-

marne barve, terciarne barve





Abstract

In this thesis we explored the importance that colour models have for teaching colour

systematics in primary school. In the theoretical part history and theoretical nature of

colour models are explored. We analyzed which colour models clearly illustrate signifi-

cant colour problems such as colour mixing, contrasts, harmony and colour chords and

dimensions, and in particular, how these problematics are illustrated. Based on the anal-

ysis of the curriculum and textbooks for art education in Slovenian elementary school,

we also identified which colour models are used for teaching colour systematics, how they

are used and which ones are not used at all. In the empirical part we first conducted an

online survey among art teachers in Slovenian primary schools and identified how they

teach some particular problematics of the colour systematics, which colour models they

use while teaching and how they use them. Then we carried out an action research, in

which I, by using different colour models, taught 8th grade students these contents in a

specific way. Colour mixing, colour dimensions as well as colour harmony are included

in the curriculum, but they are not taught in a way to illustrate the difference between

artistic (RYB) and scientific (CMY) primary colours; also the discussion of colour di-

mensions does not include 3D colour models, and in the discussion of colour harmony

coloured chords are not used. In action research, we therefore identified the impact of

such illustration on the students’ understanding. Based on the research we derived some

guidelines for the use of colour models in the elementary art education.

Keywords: colour systematics, colour models, colour wheels, 3D colour models, primary

colours, tertiary colours





Poglavje 1

Uvod

�Naše življenje se tako rekoč koplje v morju svetlobe in barv. Toda čeprav se človek

vsak dan srečuje s svetlobo in barvami v tisočerih odtenkih, se znajde pred njimi vendarle

nekako v zadregi, ko naj bi jih uporabljal, določal njihovo skladnost in nasprotnost; ali

pa se navadno sploh ne zmeni zanje in mu je dovolj, da spozna na stvareh obliko, težo in

druge kvalitativne in kvantitativne lastnosti. In vendar: ves vidni svet se človeku prikazuje

le po svetlobi in barvi (Trstenjak, 1996, str. 9).�

Ljudi je barva fascinirala že od nekdaj, saj je vseprisoten fenomen. Poleg tega ljudje

kar 80% vseh informacij sprejmemo preko vidne zaznave (Küppers, �Theory of Color in

the Past and Future�). Težnja po organizaciji in sistematiziranju se je tako že davno po-

javila tudi na tem področju. Mnogi avtorji so se problematike lotevali na različne načine

in z različnih vidikov. Barve so uredili v sisteme, ki jih imenujemo barvni modeli; te

delimo na barvne kroge in barvna telesa. Z razvojem znanosti so se barvni teoretiki vse

bolj in natančneje ukvarjali s povezavami barve z očesom, možgani in spominom. Njihov

cilj je bil zajeti vse tri komponente v en sam sistem. Barvo pa vidimo in uporabljamo na

tako različne načine, da je nemogoče, da bi en sam barvni sistem predstavil vse barvne

značilnosti (Anderson Feisner, 2006, str. 22). Posledično je tudi nesmiselno govoriti o

pravilnosti zgolj enega ali drugega modela, saj moramo pri obravnavi vselej upoštevati

ozadje njegovega nastanka. Pomembno je, da vsakega obravnavamo v okviru njegovega

konteksta – zgodovinskih okolǐsčin in likovno-teoretske podlage. V teoretičnem delu ma-

gistrskega dela so zato pojasnjeni določeni pojmi iz barvne sistematike, raziskana pa sta

tudi zgodovinski razvoj in likovno-teoretična narava barvnih modelov.

Zaradi nazornosti imajo barvni modeli pomembno vlogo tudi v likovnem izobraževanju

pri poučevanju tem iz barvne sistematike. V magistrskem delu zato želim raziskati po-
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2 POGLAVJE 1. UVOD

men, ki ga imajo barvni modeli za poučevanje barvne sistematike v osnovni šoli. Z barvno

sistematiko in drugimi likovno-teoretskimi vsebinami se učenci srečujejo tekom celotnega

osnovnošolskega obdobja. Tematike podrobneje začnejo spoznavati konec drugega in v

tretjem triletju. V delu smo se osredotočili predvsem na tri tematike: barvna mešanja,

barvne dimenzije in barvno skladnost/harmonijo. Zaradi narave obravnave teh problema-

tik pa lahko prihaja do določene zmede ali celo napačnih interpretacij. Ob nerazjasnjenih

dilemah je zato smiselno razmisliti o tem, kako pri poučevanju določenih vsebin in pojmov

iz učnega načrta bolje izkoristiti nazorne potenciale barvnih modelov in ugotoviti, ali je

po celoviteǰsi obravnavi s pomočjo barvnih modelov znanje učencev o teh vsebinah bolj

poglobljeno, kar je bil tudi raziskovalni problem izvedene akcijske raziskave. V raziskavi

je predstavljen celovit pregled nad tem, kako so v barvnih modelih ponazorjene različne

barvne problematike in kakšne so možnosti za vključitev različnih barvnih modelov v

poučevanje barvne sistematike v osnovni šoli. Pričakujemo, da bodo rezultati raziskave v

pomoč učiteljem likovne umetnosti pri poučevanju barvne sistematike. Ker tematika še ni

bila raziskana, pričakujemo, da bodo izsledki raziskave ponudili nov vpogled v poučevanje

o barvi in s tem prispevali k razvoju poučevalne prakse pri likovni umetnosti. V okviru

tega so podane tudi smernice za uporabo barvnih modelov v likovnem izobraževanju

osnovnošolcev.1

1Pričujoče magistrsko delo je razvoj in nadgradnja diplomskega dela Pomen Goethejevega trikotnika
za likovno izobraževanje (2014), katerega avtorica sem Urša Lesar.
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Poglavje 2

Likovno teoretični del

2.1 Kaj je barva – barva kot fizikalni in fiziološki fe-

nomen

Pojem barve je v vsakdanjem pogovornem jeziku pogosto nejasen in poln nesporazumov;

da bi dobili o njem bolj jasno predstavo, moramo najprej analizirati proces, zaradi katerega

ljudje barvo sploh vidimo.

Barvo generira svetloba – elektromagnetno valovanje, ki ga oddajajo različna telesa

(svetila). Ko gledamo svetilo, na primer razbeljeno železo, žarnico ali sonce, naše oko

reagira na svetlobo, ki jo seva svetilo, in telo tako vidimo. Če pa gre za telo, ki ni svetilo,

na primer knjiga ali drevo, pa mora za to, da ga vidimo, biti to osvetljeno (Agoston,

1987, str. 6). Barve so posledica posebne vrste elektromagnetne energije, imenovane

svetlobno valovanje. Vsaka izmed spektralnih barv ima svojo valovno dolžino. Človeški

vizualni aparat je omejen na zaznavanje svetlobnega valovanja z valovno dolžino od 400

do 700 μm (mikrometrov oz. nanometrov1), dobro prilagojeno oko pa zazna tudi širše

spektralno območje (med 380 in 780 μm). Ko govorimo o barvah, imamo pod pojmom

�svetloba� v mislih le valovanje v omenjenem vidnem delu elektromagnetnega spektra, vse

drugo pa imenujemo sevanje (v fiziki kot �svetlobo� razumemo tudi valovanja z večjimi

oziroma manǰsimi valovnimi dolžinami – na primer infrardečo in ultravijolično svetlobo).

Svetlobo, ki ima eno samo valovno dolžino, imenujemo monokromatska svetloba – to

svetlobo zaznamo kot eno samo barvo, barve monokromatske svetlobe pa imenujemo

11 μm = 1/1 000 000 mm. V preteklosti sta bila v literaturi uporabljana tudi izraza milimikron in
angstrem. 1 μm = 1 milimikron; 1 μm = 10 angstremov.
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4 POGLAVJE 2. LIKOVNO TEORETIČNI DEL

spektralne barve. Te barve so kratkovalovna vijolična, modra, zelena, rumena, oranžna

in dolgovalovna rdeča. Prav tako lahko ločimo kontinuiran in diskontinuiran spekter

valovanja. V primeru, da neko barvo sestavljajo le ena ali posamične spektralne barve,

je spekter diskontinuiran, v primeru, da so v njem zastopanje vse spektralne barve, pa

govorimo o kontinuiranem spektru. Če je v tem primeru po celotnem vidnem delu spektra

svetloba enakomerno porazdeljena, govorimo o beli svetlobi (Klanǰsek Gunde, 2001, str.

16).

Reagiranje našega vizualnega sistema na dražljaje vidnega spektra je naravno preva-

janje teh dražljajev v barvne občutke in zaznave. Fizikalni dogodki se torej prevajajo

v fiziološke in nato psihične (Butina, 1995, str. 57). Holtzchue (2001, str. 28) navaja

tri situacije, ki se lahko dogodijo, ko svetloba doseže nek material. Svetloba tako lahko

prodira skozi material (na primer skozi steklo), lahko se odbija ali razprši, torej odbije

od materiala, in s tem spremeni svojo smer, lahko pa se vpije oz. absorbira. Svetlobno

valovanje je samo po sebi brezbarvno, barva pa nastane šele v naših možganih. Bele

barvne snovi oz. beli koloranti odbijajo vse valovne dolžine svetlobnega spektra, zato vse

(ali večina teh) dosežejo oko. Ravno nasprotno se zgodi s črnimi koloranti. Ti vse va-

lovne dolžine svetlobnega spektra vpijajo, zato nobena (ali skoraj nobena) ne pada v oko.

Ostali koloranti del nanje padle svetlobe vpijejo, drugi del pa odbijejo. Odbiti ostanek

pade v naše oči, kjer se sproži proces gledanja – tako vsako snov vidimo v tisti barvi, ki

jo ta odbija in ki je ostanek nanjo padle svetlobe. Itten (1999, str. 16) na primer razlaga,

da ko rečemo, da je lonec rdeč, to v resnici pomeni, da je molekularna sestava površine

lonca takšna, da vsrka vse svetlobne žarke, razen rdečih. Lonec je sam po sebi pravzaprav

brezbarven, zato je osvetlitev nujno potrebna, če ga želimo videti v barvah.

Barve lahko v določenih situacijah zaznamo tudi z zaprtimi očmi – na primer v sanjah,

s fizičnim pritiskom na zrklo ali ob vnosu določenih drog v telo. Seveda pa to niso situacije,

kjer je barva posledica svetlobnega valovanja (Agoston, 1987, str. 6). Božič (2001) nam

fiziologijo barvnega doživljanja razloži s sledečim opisom. Ko svetloba pride do očesa,

mora prodreti skozi več plasti. Oko je sestavljeno iz treh ovojnic in treh prostorov. Prva

ovojnica je vlaknasta, sestavljena je iz roženice in beločnice, druga je žilnata in sestavljena

iz šarenice, ciliarnika in žilnice, tretja pa je živčna, to predstavlja mrežnica. Prvi prostor

je sprednji prekat (tu so strukture za iztekanje očesne tekočine), drugi prostor je mesto,

kamor se prekatna tekočina izteka iz ciliarnika, kjer se tvori, tretji prostor pa je steklovina,

ki predstavlja večino prostornine očesne strukture. Omeniti je potrebno še očesno lečo –

ta skrbi za to, da se glede na oddaljenost gledanega predmeta zadebeli ali splošči in s tem

izostri podobo predmeta, ki ga nato projicira na mrežnico, obenem pa to še pomanǰsa in

obrne na glavo. V drugem koraku se tako začnejo odvijati procesi na mrežnici. Predmet

4
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se na mrežnici projicira na center najostreǰsega vida, rumeno pego. V njenem centru

se nahaja majhna vdolbinica, imenovana fovea, na kateri so skoncentrirani fotoreceptorji,

odgovorni za barvni čut, imenovani čepki (okoli 25 000). Fovea determinira tudi fiksacijsko

os, ko se z očmi osredotočimo na detajl. Bolj kot se pomikamo k obrobju mrežnice, bolj

se zmanǰsuje število čepkov, hkrati pa narašča število druge vrste fotoreceptorjev, paličic.

Te so občutljive na svetlobo in odgovorne za nočni vid. Iz ganglijskih celic mrežnice

izhajajo milijoni živčnih vlaken, ki sestavljajo optični živec. Ta poteka po očesni votlini

in nato vstopi v možgansko votlino, kjer konča v zadnjem delu talamusa, ki ga imenujeno

tudi primarno vidno sredǐsče. Ta skrbi za povezavo informacij med očesom in možgansko

skorjo.

Thomas Young je ugotovil, da za doživljanje vseh barvnih občutkov zadostujejo tri

barve. Te niso povsem definirane, po dogovoru pa gre za rdečo pri 700 μm, zeleno pri

546 μm in modro pri 435 μm. Posledično so predvidevali, da obstajajo tri različne vr-

ste barvnih senzorjev – fotoreceptorjev (čepkov). Po teoriji Hermanna von Helmholtza z

različno vzburjenostjo teh senzorjev nastanejo različni barvni občutki. Herald Küppers

(Küppers, �The Functioning Principle of The Visual Organ�) na osnovi tega govori o

treh t. i. prabarvah, ki jih definirajo reakcijski potenciali treh vrst čepkov. Te barve

so vijolično-modra, zelena in oranžno-rdeča. Reakcijski potenciali prabarv se lahko ak-

tivirajo med minimumom in maksimumom na različnih stopnjah, posledično tako lahko

dobimo kot kombinacijo neskončno različnih barvnih zaznav. V primeru, da zaznava na-

stane kot kombinacija ekstremnih reakcij prabarv, torej 0% in 100%, pa dobimo osem

skrajnih barvnih zaznav, ki jih Küppers poimenuje osnovne barve. To so bela (ekstre-

mna reakcija vseh treh prabarv), črna (aktivirana ni nobena izmed treh prabarv), cian,

magenta, rumena, oranžno-rdeča, zelena in vijolično-modra. Z različnim aktiviranjem

potencialov prabarv tako nastajajo delne količine osnovnih barv, ki se seštejejo v končno

barvno zaznavo (Skrbinek, 2001).

Po Heringovi �štiribarvni teoriji� oz. teoriji �nasprotnih barv� pa pri zaznavi barv

sodelujejo štiri prabarve – rdeča, zelena, modra in rumena. Signale o barvi posredujejo

možganom tri vrste �nasprotnih vodov�: črno-beli zbirni vod posreduje črne, bele in

sive signale, modro-rumeni vod modre ali rumene signale, rdeče-zeleni vod pa rdeče ali

zelene. Vsi trije zbirni vodi sprejemajo svetlobne signale z receptorjev. Črno-beli vod

lahko pošilja v možgane kombiniran signal sivine, signala na preostalih dveh vodih pa

se med seboj ne mešata. Tako se pri zaznavi npr. rdeče svetlobe vzdraži le del rdeče-

zelenega voda in posreduje rdeči signal le tedaj, ko je zeleni del izklopljen. Kljub razliki

med Young-Helmholzovo in Heringovo teorijo pa sta danes veljavni obe, saj prva opisuje

dogajanje na mrežnici ob vpadu svetlobe, druga pa prenos signalov in zaznavo barve v
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možganih (Molek in Golob, 2010, str. 14).

Povezava med prabarvami, osnovnimi barvami in neskončno možnimi barvnimi za-

znavami je temeljna zakonitost barvne sistematike, ki pomaga razumeti sisteme barvnih

mešanj in primarnih barv, ki jih bom razložila v nadaljevanju.

2.2 Barvne dimenzije

Preden opredelimo barvna mešanja, moramo razumeti, da se barva v realnosti vselej

javlja kot spremenljiv in dinamičen pojav z določenimi lastnostmi oziroma dimenzijami

(razsežnostmi), ki se spreminjajo, ko jih med seboj mešamo. Trstenjak (1996, str. 31)

navaja, da je pojem barvne dimenzije vpeljal psiholog David Katz. Ta je ugotovil, da v

primeru, ko barvi odmislimo vse lastnosti, ki so vezane na medij javljanja (na primer na

material ali razsvetljavo) in jih abstrahiramo, ostanejo le tiste lastnosti, ki so z logičnega

vidika za barvo nujno potrebne in so zato bistvene. Zato je lastnosti barv razdelil na

bistvene (abstraktne) in nebistvene (konkretne – snovno, razsvetljavno in subjektivno

pogojeni barvni pojavi). V nadaljevanju se bom osredotičila predvsem na bistvene barvne

dimenzije.

Bistvene barvne dimenzije so bistvene lastnosti barve, brez katerih bi pojem barve

izgubil smisel in bil celo nemogoč. Če torej konkretnemu barvnemu pojavu odštejemo vse

lastnosti, ki niso brezpogojno potrebne za predstavo barve, nam ostanejo samo še tiste

lastnosti, brez katerih bi bila barva nepredstavljiva. Bistvene barvne dimenzije potekajo

v kontradiktornih nasprotjih; če zanikamo bistveno dimenzijo barve, smo s tem zanikali

tudi barvo samo. Bistvena lastnost je torej neobhodno potrebna sestavina vsake barve.

Trstenjak (1996) in Butina (1995) kot bistvene barvne dimenzije navedeta barvnost,

svetlost in nasičenost.

2.2.1 Barvnost

Barvnost (angl. hue) z drugimi besedami lahko poimenujmo tudi kot pestrost, kro-

matičnost, pisanost, barvni ton ali barvna kvaliteta. Barvnost definiramo kot kvaliteto, ki

barve ločuje med seboj; je najbolj intuitivna lastnost barve, zato glede na barvnost barve

tudi poimenujemo. Pri spektralnih barvah je barvnost določena z valovno dolžino vidne

svetlobe v spektru oziroma z valovno dolžino svetlobe, odbite od neke površine. V pri-

6



POGLAVJE 2. LIKOVNO TEORETIČNI DEL 7

meru, da barvi odvzamemo njeno barvnost, barva kot taka izgine. Barve glede na barvnost

delimo na akromatične (nepisane) in kromatične (pisane). Avtorji se delijo glede tega,

ali imajo tudi akromatične barve svojo barvnost. Holtzschue (2011) in Fairchild (1998)

na primer pravita, da akromatične barve nimajo barvnosti, Holtzschue pa delitvi dodaja

še polikromatične barve (tiste, pri katerih je barvnost neke barve posledica spektralnih

barv) in monokromatične (tiste, ki jih določa le ena spektralna barvnost). Trstenjak pa

poudarja, da pojem barvnosti ne obsega zgolj pisanih (rdeče, rumene, zelene itn.), temveč

tudi nepisane ali nevtralne barvne kvalitete (belo, črno in sivo); fenomenološko sta na-

mreč obe vrsti barvnosti enakovredni. Ob tem zapǐse tudi, da so različne vrste barvnosti

čiste kakovostne vrste, ne pa tudi količinske ali intenzitetne; vsak izmed barvnih tonov

je strogo vzeto enovita kvaliteta. V zgolj psihološkem kontekstu potemtakem nimamo

nobenih mešanih barv, če pa govorimo o nekih vmesnih barvah oz. različicah ene barve

(na primer modre), pa moramo to razumeti v fizikalnem pomenu. Obenem lahko v tem

primeru ugotovimo, da nam umanjka veliko število jezikovnih izrazov, ki bi opisovali kon-

kretne nianse. Že Albers (1975) je zapisal, da v besednjak uvrščamo le kakih trideset imen

za posamezne barve, ne pa tudi imen njihovih posameznih odtenkov. Sloane (1991, str.

2015) to ponazori na primeru rdeče – če nekdo reče �rdeča� in ga posluša 50 ljudi, lahko

pričakujemo, da bo v njihovih mislih 50 različnih �rdečih�, lahko pa smo tudi prepričani,

da bodo vse te �rdeče� med seboj zelo različne. Edwards (2004) Albersovih tridest imen

še zmanǰsa; pravi, da naš besednjak sestavlja manj kot dvanajst bistvenih izrazov, čeprav

naj bi po njenem mnenju naš snovni svet sestavljalo preko 16 milijonov različnih barv.

Velika večina posameznih odtenkov tako ostane brez specifičnega imena, zato smo jih pri-

siljeni poimenovati glede na njihovo podobnost s t. i. �glavnimi� barvami, definicije teh

pa se med seboj močno razlikujejo. Berlin in Kay (1991) sta v široko sprejeti primerjalni

jezikoslovni študiji 98 jezikov ugotavljala, da imajo jeziki imena za enajst glavnih barv.

Enostavneǰsi kot je jezik, manj izrazov ima. Sosledje poimenovanja glavnih barv je bilo pri

obravnavanih jezikih skladno. Vsi jeziki imajo izraza za belo in črno (oziroma za svetlobo

in temo). Če ima jezik izraze za 3 glavne barve, ima poleg preǰsnjih tudi izraz za rdečo.

Če ima jezik izraze za 4 glavne barve, ima poleg preǰsnjih tudi izraza za zeleno ali rumeno.

Če ima jezik izraze za 5 glavnih barv, ima poleg preǰsnjih tudi izraza za zeleno in rumeno.

Če ima jezik izraze za 6 glavnih barv, ima poleg preǰsnjih tudi izraz za modro. Če ima

jezik izraze za 7 glavnih barv, ima poleg preǰsnjih tudi izraz za rjavo. Če ima jezik izraze

za 8 ali več glavnih barv, ima poleg preǰsnjih tudi izraze za purpurno, roza, oranžno, sivo

ali njihove kombinacije. Trstenjak (1996, str. 39) pa navaja dva primera: Quinn, Rosano

in Wooten (1988) na primer potrjujejo obstoj šestih glavnih barv, ugotavljajo pa, da rjave

ne moremo prǐstevati h glavnim barvam. Po drugi strani pa so Davis in sodelavci (1992)

v raziskavi o poimenovanju barv pri ljudstvu v Botswani, ki govori bantu jezik, ugotovili,
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da bi šest osnovnih poimenovanj barve lahko prevedli kot bela, črna, rdeča, rumena, rjava

in �grue� (�green� in �blue�) – posameznih izrazov za zeleno in modro jezik nima.

2.2.2 Svetlost

Barvna svetlost (angl. value, lightness) je značilnost barve, ki jo povzroča količina odbite

svetlobe in se nanaša na svetlost ali temnost določenega barvnega odtenka (Butina, 1995,

str. 322). Barvni odtenek posamezne barve je lahko svetleǰsi ali temneǰsi. Gre torej

za primerjanje odtenka barve oziroma za njen svetlostni odnos z belo oziroma črno. Pri

nepisanih barvah se zato njihova barvnost sklada tudi z njihovo svetlostjo. Svetlost je

nujno potrebna barvna kakovost, saj pojem barve podobno kot pri konceptu barvnosti

razpade, če bi trdili, da ta ni ne svetla ne temna. Barvno svetlost ločimo na absolutno in

relativno barvno svetlost.

Pri absolutno barvni svetlosti gre za kvaliteto, po kateri se barve med seboj ločijo

po bližini beli oziroma črni. Vsaka konkretna barvnost ima namreč enoumno določeno

stopnjo svetlosti, ki je lastna njenim konkretnim specifikam. Absolutno barvno svetlost

barvi določimo s tem, ko ji odvzamemo njeno barvnost (ugotovimo na primer, da je

rumena svetleǰsa od modre). Edwards (2004, str. 29) ob tem poudarja, da v praksi pri

ugotavljanju svetlosti obstaja na stotine sivih odtenkov od bele do črne, vseeno pa naj bi

človek v vizualnem spominu ohranil le okoli sedem svetlostnih stopenj.

Pri relativni barvni svetlosti pa gre za likovno-praktični koncept, ki izhaja iz spoznanja,

da posamezni barvi lahko spreminjamo njeno svetlost z dodajanjem bele oziroma črne. Pri

tem lahko ugotovimo, da s tem, ko barvi spreminjamo njeno relativno barvno svetlost,

hkrati spreminjamo tudi njeno specifično absolutno svetlost. Čeprav nekateri viri (na

primer Chijiiva, 1987) svetlost predstavijo na tak način, koncept relativne barvne svetlosti

pravzaprav uvrščamo k barvni nasičenosti.

2.2.3 Nasičenost

Tretja barvna dimenzija je nasičenost (angl. chroma, saturation, intensity) oziroma

čistost. To definiramo kot �razločnost pisane barve� oziroma �oddaljenost pisane barve

od beločrne osi�. Butina (1995, str. 322) nam to opǐse z besedami, da so najbolj čiste in

nasičene barvne svetlobe v spektru, pri snovnih barvah pa nasičenost pomeni optimalno

stopnjo njihove pestrosti, ki jo je mogoče doseči v pigmentih. Nanaša se torej na količino
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čiste barve v določenem barvnem odtenku. Nasičenost je logičen rezultat povezave med

barvnostjo in svetlostjo – oddaljenost pisane barve od njenega nepisanega svetlostnega

ekvivalenta v sivi. Siva, bela in črna so popolnoma nenasičene nepestre barve. Agoston

(1987, str. 13) to pove z besedami, da so zaznane kromatične barve načeloma sestavljene

iz dveh komponent: komponente barvnosti in akromatične komponente, nasičenost pa

definiramo glede na relativno količino barvnosti, ki jo poseduje določena barva.

Vse tri bistvene barvne dimenzije definirajo in pogojujejo druga drugo in se s tem

zapirajo v enovito celoto.

2.3 Barvna mešanja in primarne barve

Ko govorimo o barvnih mešanjih, se moramo vselej zavedati, da primarne, posledično pa

tudi sekundarne in terciarne barve (ki bodo opisane v sledečem poglavju), niso vedno

enake, temveč se razlikujejo glede na način barvnega mešanja. Butina (1995, str. 61)

razlaga, da so primarne barve tiste barve, s katerimi lahko namešamo večino ostalih

barv, njih samih pa iz drugih barv ni mogoče namešati. Če želimo definirati te barve,

moramo zato najprej opredeliti okvire mešanja teh barv. Ker poznamo več vrst barvnih

mešanj, obstaja tudi več različnih, specifičnemu sistemu pripadajočih primarnih barv.

Dve osnovni, znanstveno-tehnično eksaktni (fizikalno in fiziološko pravilni) obliki mešanja

barv sta aditivno in subtraktivno mešanje. Dve znanstveno-tehnično nepopolni ali snovni

mešanji sta likovno in integrirano mešanje. Obstaja pa še tehnična aplikacija fizikalnih

mešanj, optično mešanje.

2.3.1 Aditivno in subtraktivno mešanje barv

Aditivno mešanje, ki ga imenujemo tudi seštevalno barvno mešanje, je mešanje barvnih

svetlob, pri katerem seštevamo posamezne barvne svetlobe spektra (slika 2.1 levo). Za

proces aditivnega mešanja gre tedaj, ko svetloba pade direktno v oko brez odbijanja od

predmeta. Primarne barve aditivnega sistema so rdeča, zelena in modra (RGB – red,

green, blue) – te se na mrežnici ne morejo vzpostaviti preko kombinacije čepkov, temveč

zgolj preko vzdraženja enega čepka, zato ustrezajo prabarvam RBG. Po logiki aktivacije

prabarv dobimo pri mešanju posameznih dvojic aditivnih primarnih barv aditivne sekun-

darne barve: cian modro, magenta rdečo in rumeno (CMY – cian, magenta, yellow). Če

zmešamo vse tri aditivne primarne barve, dobimo belo barvo, saj vzdraženje vseh treh
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Slika 2.1: Aditivno (levo) in subtraktivno (desno) barvno mešanje.

čepkov v maksimalni meri ustvari dražljaj, ki določa zaznavo beline. Sposobnost očesa,

da ustrezno zazna in sešteje svetlobo primarnih barv, je izkorǐsčana z barvnimi zasloni

katodnih cevi za televizijo in računalnike.

Subtraktivno ali odštevalno barvno mešanje pa je mešanje s pomočjo prosojnih barv-

nih filtrov, ki selektivno prepuščajo svetlobo; pri tem se določen del svetlobe absorbira

(slika 2.1 desno). O subtraktivnem mešanju govorimo tedaj, ko v oko pade odboj svetlobe.

Za primarne barve subtraktivnega sistema ne moremo vzeti barv aditivnega sistema, saj

te prepuščajo premalo valovnih dolžin oz. prabarv. Tako bi na primer v primeru, da bi za

primarne barve subtraktivnega sistema vzeli aditivne primarne barve, rdeči filter iz bele

svetlobe prepuščal le rdečo prabarvo in vzdražil samo rdeči čepek, zeleni filter pa bi pre-

pustil le zeleno prabarvo in vzdražil samo zeleni čepek. Ko bi oba filtra pokrili, skupaj ne

bi prepuščala več nobene prabarve, torej bi zaznali črno barvo. Za subtraktivne primarne

barve moramo tako vzeti filtre, ki iz bele svetlobe ne filtrirajo dveh prabarv, pač pa le po

eno; šele kombinacija dveh filtrov skupaj filtrira dve prabarvi.

Ker aditivne sekundarne barve kot barve filtrov prepuščajo dve prabarvi, to pomeni,

da so aditivne sekundarne barve subtraktivne primarne barve, aditivnih sekundarnih barv

pa se pri subtraktivnem mešanju ne da zmešati. Primarne barve subtraktivnega mešanja

so torej cian, magenta in rumena (CMY – cyan, magenta, yellow), sekundarne rdeča,

zelena in modra (RGB), mešanica vseh treh subtraktivnih primarnih barv pa nam da črno

barvo. Subtraktivno barvno mešanje se uporablja takrat, ko imamo opravka s prosojnimi

barvnimi plastmi in njihovimi prekrivanji, še posebej pri barvnem tisku (Klanǰsek Gunde,

2001).

Ker pri aditivnem mešanju seštevamo svetlobe različnih valovnih dolžin, dobimo na

koncu belo, pri subtraktivnem mešanju pa odštevamo barvne svetlobe iz bele svetlobe,

zato v končni fazi, ko �odštejemo� vse barvne svetlobe, dobimo črno. Aditivno mešanje
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tako daje mešanice, ki imajo vǐsjo svetlost, subtraktivno pa mešanice, ki imajo nižjo

svetlost.

Če primerjamo aditivni in subtraktivni sistem, lahko ugotovimo tudi, da so aditivne

primarne barve subtraktivne sekundarne in subtraktivne primarne barve aditivne sekun-

darne (EPSON, 1995). Aditivni in subtraktivni sistem barvnih mešanj sta tudi komple-

mentarna. Butina (1995, str. 59) razlaga, da je komplementarni par par dveh svetlob, ki

skupaj dasta belo svetlobo. Tako lahko vsaki barvi poǐsčemo njen komplementarni par,

torej barvo, s katero skupaj tvori belo svetlobo. Ob primerjavi aditivnega in subtraktiv-

nega sistema lahko vidimo, da komplementarni par tvorita primarna barva in mešanica,

ki nastane iz preostalih dveh primarnih barv:

R (rdeča) in C (cyan); G (zelena) in M (magenta); B (modra) in Y (rumena).

Iste kombinacije barv dajo v aditivnem sistemu belo in subtraktivnem sistemu črno

svetlobo. Aditivni in subtraktivni sistem se tako zaokrožujeta v dopolnjujočo se za-

ključeno celoto.

2.3.2 Likovno in integrirano mešanje barv

Med znanstveno-tehničnim (fizikalnim in fiziološkim) in likovnim pojmovanjem barv je

bistvena razlika, ki pa se najbolj izraža pri pojmovanju primarnih barv. Fiziki in fiziologi

imajo za primarne barve tiste, iz katerih se da v sistemu aditivnega ali subtraktivnega

mešanja dejansko namešati vse ostale barvne odtenke, na drugi strani pa za likovnike to v

zgodovini ni bila glavna funkcija primarnih barv. Tako so se za primarne barve v likovni

umetnosti uveljavile tiste barve, ki na izkustveni ravni delujejo �čiste� in nenamešane. Z

�likovnimi barvami� imamo v mislih specifične barvne mešanice glede na vrsto in količino

primarnih barv, ki jo mešanica vsebuje.

Kljub temu da so z vidika subtraktivnega mešanja napačne, kot likovne primarne barve

še danes veljajo cinober rdeča, kadmijeva rumena in ultramarin/kobalt modra (RYB –

red, yellow, blue) (slika 2.2), te barve posedujejo poseben materialni in simbolni pomen.

Poseben status so zato imele že v srednjem veku, predstavljene pa so bile skozi tri najbolj

plemenite pigmente – ultramarin modro, cinober in zlato (Gage, 2009, str. 158).

Likovne primarne barve imajo dokaj majhen spektralni razpon, delujejo zelo odločno,

močno in agresivno, med njimi pa je največji kontrast barve k barvi, saj tega dobimo

s sopostavitvijo čistih, nemešanih barv (Itten, 1999). Med seboj se tako tudi najbolj
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Slika 2.2: Ellsworth Kelly, Red Yellow Blue III, 1966.

razlikujejo, saj nimajo nikakršnih skupnih elementov (Holtzschue, 2011, str. 72).

Selan (2010 in 2011) se ukvarja s hipotetičnim modeliranjem umetnin in nam v svojih

člankih prikaže zanimiv pogled na uporabo primarnih barv na primeru Mondrianovih

slik. Ta je v svojih delih uporabljal likovne primarne barve, torej rumeno, rdečo in

modro. Ker so bile v 19. stoletju kot primarne barve opredeljene cian, magenta in

rumena, se Selan sprašuje, ali je v Mondrianovem primeru uporaba likovnih primarnih

barv pravilna ali napačna. Nekateri avtorji, na primer Alan Lee (1981) in Jonathan

Fish (1981), so ostro kritizirali likovno barvno teorijo in trdili, da bi se morali slikarji,

kot so Albers, Mondrian in Turner, striktno držati teoretičnih ugotovitev in uporabiti

subtraktivne primarne barve. Selan (2010) ob tem ugotavlja, da je Lee pri tem postavil

pod vprašaj celo Albersovo delo kot tako, medtem ko Fish, kljub temu da je bil mnenja,

da so imeli slikarji napačne predstave o primarnih barvah, ni spodbijal njihovega dela

na takem nivoju. Mondrian je po njihovem mnenju z uporabo rumene, rdeče in modre

torej storil teoretično napako. Selan se na tem mestu vpraša: �Kaj upraviči Mondrianovo

izbiro?� in ugotovi, da bi se slika, nastala z uporabo CMY primarnih barv, zdela napačna,

saj bi delovala podobno kot neonska umetnost. Cian, magenta in rumena imajo v tem

primeru namreč nekakšen umeten, plehek in električen učinek. Likovne primarne barve

RYB pa imajo določeno kulturno in spiritualno vrednosti, ki je CMY primarne barve ne

posedujejo. Čeprav je uporaba RYB barv tako sicer znanstveno-tehnično neustrezna, do

izraza pride njihova tradicionalna, materialna in simbolna vrednost. Na Leejevo kritiko

uporabe likovnih primarnih barv se je odzvala tudi Dorothea Jameson (1983). V povezavi

z Albersovo teorijo Leeju odgovarja, da Albers s svojimi didaktičnimi metodami ni ciljal

na znanstveno korektnost, temveč na praktično stimulacijo.

Slikarstvo je vse do 20. stoletja uspešno delovalo tudi brez eksaktnega znanja o sub-

traktivnih primarnih barvah in brez sintetičnih pigmentov. Slikarji niso potrebovali pri-

marnih barv na tak način, kot jih potrebujejo tiskarji, saj so za svoje delo lahko uporabljali

množico naravnih pigmentov, ki so si jih po potrebi izbrali in jih imeli na voljo. Slikarjev

cilj ni reproduciranje enakih barvnih podob, pač pa enkratno likovno delo, zato pa lahko
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uporabi pigmente po lastni potrebi. Slikar za slikanje ne uporablja samo primarnih barv,

pač pa spekter pigmentov, ki si jih poljubno izbira glede na potrebe slike, ki jo bo ustvaril

(Selan, 2010).

Če na problematiko gledamo z znanstveno-tehničnega (fizikalnega in fiziološkega) vi-

dika, princip subtraktivnega barvnega mešanja ustreza tudi principu mešanja barvnih

snovi. Principov se zato pogosto ne ločuje, saj se v obeh primerih srečujemo s filtri-

ranjem/absorbiranjem oz. odštevanjem valovnih dolžin iz bele svetlobe. Kljub temu

pa do razlike prihaja na ravni materialne in tehnične razlage. Subtraktivno mešanje je

mešanje barvnih svetlob s pomočjo filtrov; pri tem gre del svetlobe skozi filter, pri snovnem

mešanju pa se odbije. Barvne snovi pa so za razliko od barvnih svetlob in filtrov mnogo

manj čiste, zato pri realnem mešanju barvnih snovi prihaja do t. i. spektralnih defektov.

Ti so posledica vpliva snovi na absorpcijo valovnih dolžin v pigmentu. Sekundarne barve,

ki nastanejo z mešanjem barvnih pigmentov primarnih barv, bi teoretično morale biti

enako nasičene kot primarne, a so v praksi manj. Če zmešamo vse primarne barve, v

praksi nikoli ne bomo dobili popolnoma črne barve, temveč bo rezultat temna sivorjava

(terciarna barva). Kljub temu da se teoretično ujemajo s principom snovnega mešanja,

subtraktivne primarne barve tako v realnih pogojih ne bodo učinkovale povsem zadostno.

Ker do spektralnih defektov prihaja kljub še tako čistim pigmentom, je Herald Küppers

formuliral zakon integriranega mešanja (IntMi – Integrated Mixture), za integrirane pri-

marne barve pa je določil osem barv: primarne barve aditivnega barvnega mešanja (RGB)

in primarne barve subtraktivnega barvnega mešanja (CMY), dodal pa je še akromatični

belo in črno (slika 2.3). S slednjima namesto s kromatičnimi barvami tvorimo sivine.

Küppers te barve opredeli kot primarne barve, ker praktično gledano v pogojih mešanja

barvnih snovi nobena izmed omenjenih osmih barv ne more biti pridobljena z mešanjem

drugih barv (Küppers, �The 11 Color Mixing Laws�). Če želimo tudi v likovni praksi

namešati vse barve iz primarnih barv, potem je izbira integriranih primarnih barv (šestih

kromatičnih in dveh akromatičnih – bele snovi ni mogoče namešati niti teoretično, čiste

črne pa zaradi spektralnih defektov ni mogoče namešati realno) tudi najbolǰsa rešitev za

učinkovite slikarske primarne barve. Tako slikarsko paleto imenujemo sekundarna slikar-

ska paleta – izmed vseh zreduciranih palet nam ta ponuja najbolj uravnotežen in nasičen

razpon možnosti barvnega mešanja, pri mešanju teh barv pa se spektralni defekti poznajo

bistveno manj (MacEvoy, �Secondary palette�, 2005). Skrbinek (2001, str. 132) razlaga,

da se v slikarstvu tak način slikanja imenuje �impasto� ali pastozno, kritno slikanje.

Čeprav pri mešanju pigmentov uporabljamo natančne subtraktivne primarne barve

in se z uporabo integriranih primarnih barv izognemo spektralnim defektom, pa vseeno

obstoji materialno-tehnična razlika v različnih aplikacijah pigmentnih snovi. Slikanje s
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Slika 2.3: Sekundarna slikarska paleta.

pomočjo pastoz in lazur je nekaj povsem različnega, kljub temu da v teoriji zahteva enake

primarne barve in daje teoretično enake barvne rezultate. Enaka barvna mešanica, ki jo

dobimo s pomočjo enakih primarnih barv, lahko deluje v različnih materialno-tehničnih

aplikacijah povsem drugače.

2.3.3 Optično mešanje barv

Molek in Golob (2010) opisujeta tudi optično mešanje. To je poseben tehnični način

mešanja, ki izkorǐsča sposobnost očesa, da ustrezno zazna in sešteje svetlobo primarnih

barv. Ker ne posega v logiko mešanja, lahko temelji ali na aditivnih ali na subtraktivnih

primarnih barvah, odvisno od tega, ali imamo opraviti z žarenjem svetil ali pa z odbija-

njem svetlobe v pigmentih. Tak način mešanja izkorǐsčajo na primer barvna televizija in

monitorji s trikromatskimi slikovnimi zasloni, srečamo pa ga tudi v rastrskem tisku.

Pri mešanju barv v tisku gre za simultano mešanje barv, ki je kombinacija subtrak-

tivnega in optičnega. Z velikostjo in resolucijo fotoreceptorjev v očesu je pogojeno, kako

majhne stvari še lahko vidimo. Oko lahko zazna posamezno stvar do velikosti ene šestine

milimetra, kar pa je manǰse od tega, se zlije s svojo okolico. Pri večbarvnih rastrskih repro-

14
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dukcijah se uporabljajo CMYK (cian, magenta, rumena in črna – key) osnovne (procesne)

tiskarske barve. Vsak amplitudno rastriran barvni izvleček se izdela s sukanjem rastra, pri

tem pa se s prekrivanjem rastrskih pik različnih barv oblikujejo fine periodične strukture

– rozete.

Barvna televizija upodablja barve na podlagi aditivnega optičnega mešanja. Če si

dražljaji, ki padajo na fotoreceptorje, sledijo hitreje, kot se lahko fotoreceptorji odzovejo,

pride do dozdevnega zlivanja dražljajev. Meja zaznavanja je približno 12 dražljajev v

sekundi. V primeru televizije v oko prihajajo posamični barvni dražljaji, ki na retini

povzročajo nastajanje primarnih barvnih učinkov, to pa se dogaja tako hitro, da tega ne

opazimo oziroma se po aditivnem načelu mešajo v en sam barvni učinek. Zaslon mora biti

za upodabljanje barvnih slik razdeljen na rdeče, zelene in modre zaslonske točke, z različno

svetilnostjo posameznih zaslonskih točk pa dobimo na zaslonu tri primarne svetlobne vire

različne jakosti.

Butina (1995, str. 323) optično mešanje aplicira na področje slikarstva – opredeli ga

kot nanašanje čistih barv v majhnih madežih enega poleg drugega; v očeh se ti dozdevno

zmešajo in s tem proizvedejo občutek novega, enovitega barvnega odtenka. Tak postopek

simultanega subtraktivnega optičnega mešanja so uporabljali pointilistični slikarji (eden

izmed bolj poznanih je na primer Georges-Pierre Seurat).

2.4 Sekundarne in terciarne barve

Če v enakih količinah zmešamo dve primarni barvi, torej enaki količini rumene in rdeče,

rumene in modre ali rdeče in modre, bomo dobili sekundarne barve ali barve druge stopnje

(Butina, 1995, str. 321):

50% rumena + 50% rdeča = oranžna;

50% rumena + 50% modra = zelena;

50% rdeča + 50% modra = vijolična.

Sekundarne barve lahko dobimo tudi drugače – iz primarne barve in soležeče sekun-

darne barve (na primer modra in vijolična nam dasta modrovijolično) in dveh soležečih

sekundarnih barv (mešanica na primer modrovijolične in rdečevijolične). Če iz navede-

nega izpeljemo splošno definicijo, lahko sekundarno barvo opredelimo kot mešanico dveh

primarnih barv oziroma kakršnokoli mešanico odtenkov med dvema primarnima barvama

(vijoličnih odtenkov med modro in rdečo, zelenih odtenkov med rumeno in modro ter
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oranžnih odtenkov med rumeno in rdečo).

Kljub temu da poznamo tri poglavitne sekundarne barve, oranžno, zeleno in vijolično,

pa je sekundarnih barv praktično neskončno, saj lahko vselej poǐsčemo nek �vmesni� od-

tenek. Spektralna območja sekundarnih barv so precej bolj razsežna kot območja pri-

marnih. Vsaka sekundarna barva ima s katerokoli drugo sekundarno barvo skupno po

eno primarno. V primerjavi s primarnimi barvami sekundarne delujejo nekoliko manj

agresivno; v teoriji so enako nasičene kot primarne barve (Holtzschue (2011) primarne in

sekundarne barve imenuje tudi �čiste� in �polne�), v praksi pa se z vsakim mešanjem

dveh ali več barv nasičenost zmanǰsuje, kar smo spoznali že prej pri integriranem mešanju.

Terciarne barve so barve tretje stopnje, dobimo pa jih z mešanjem vseh treh primar-

nih barv v najrazličneǰsih količinah. Iz te definicije lahko izpeljemo še dva podrobneje

definirana načina – terciarno barvo dobimo z mešanjem primarne barve in odtenkom

sekundarne barve, ki je lahko kakršnakoli mešanica ostalih dveh primarnih barv, ter z

mešanjem dveh nesoležečih sekundarnih barv (oranžne in zelene, zelene in vijolične ali

oranžne in vijolične ter pripadajočih vmesnih odtenkov).

Obstajata dve različni definiciji terciarnih barv: klasično pojmovanje, opisano v zgor-

njih vrsticah, in moderno, a likovno popolnoma nesmiselno pojmovanje. V moderni

različici so kot terciarne barve definirane mešanice primarne in soležeče sekundarne barve.

Tako definicijo pogosto zasledimo v povezavi z Ittnovim dvanajstdelnim modelom, ki ga

bom omenila v nadaljevanju, omenjajo pa jo tako Itten (1999) kot mnogi drugi avtorji, na

primer Zalaznik (2007), Whelan (1995) in Edwards (2004). Edwardsova klasične terciarne

barve poimenuje kar �brezbarvne mešanice�, oziroma pravi, da mešanice vseh treh pri-

marnih barv ali komplementarnih parov �izničijo barvo�, Itten (Itten, 1961; po Edwards,

2004, str. 75) pa opaža, da mešanica komplementarnega para da nenavaden rezultat –

barvi se med seboj uničita kot voda in ogenj in dasta sivočrno barvo. Če jo primarjamo

s klasičnim pojmovanjem, ugotovimo, da moderna definicija ne ločuje med sekundarno

in terciarno barvo. Po tem sistemu sta obe, sekundarna in terciarna barva, obravnavani

kot mešanici dveh primarnih barv. Ugotovili smo že, da nam mešanica dveh primarnih

barv da sekundarno barvo – po moderni definiciji sta pravzaprav tako sekundarna kot

terciarna barva sekundarni barvi. Holtzschue (2011) te barve zato poimenuje preprosto

kot �vmesne� in ob tem jasno poudari, da so pogosto zmotno opredeljene kot terciarne.

Vseeno pa dodaja, da barva, ki smo ji dodali zgolj malo količino njenega komplementar-

nega para, ni terciarna barva (rdeča z majhno primesjo zelene je torej še vedno rdeča in

ne terciarna). V modernem sistemu veljajo kot primarne barve subtraktivnega barvnega

sistema cian, magenta in rumena. Ker so v tem sistemu kot že prej omenjeno terciarne
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barve pojmovane kot mešanice le dveh primarnih v razmerju 1:3, so tako kot sekundarne

barve najbolj nasičene barvne mešanice (MacEvoy, �Color wheels�, 2009).

MacEvoy dilemo polemizira z opazko, da je terciarna barva mešanica vseh treh pri-

marnih, vendar mešanico teh treh barv vsebujeta tudi črna in siva, a nista terciarni barvi.

Dogmatiki barvne teorije namreč razlagajo, da naj bi mešanica primarne barve in njenega

komplementarnega para (torej mešanice ostalih dveh primarnih barv v enakem razmerju)

dala sivo, dve ne soležeči sekundarni barvi v enakem razmerju pa terciarno barvo. Sestavo

obeh barv lahko razčlenimo:

Terciarna barva = 50% sekundarna barva (oranžna) + 50% sekundarna barva (vijolična)

= 50% (50% R + 50% Y) + 50% (50% R + 50% B) = 25% R + 25% Y + 25% R + 25%

B = 50% R + 25% Y + 25% B = 50% primarne barve (rdeča) + 50% sekundarna barva

(zelena)

Nevtralna (siva barva) = 50% primarna barva (rdeča) + 50% sekundarna barva (zelena)

= 50% R + 50% (50% Y + 50% B) = 50% R + 25% Y + 25% B

Ugotovimo lahko, da obe varianti vsebujeta enaka razmerja vseh treh primarnih barv

RYB, zato dasta tudi enako barvno mešanico. Zmedo pri tem povzroča predvsem razlika

med tem, kako proporce mešanja barv definirajo različni barvni sistemi (krog in trikotnik)

(MacEvoy, �Color wheels�, 2009).

Obstaja ogromno mešanic sekundarnih barv, terciarne barve pa so praktično neomejen

red barv. Prav tako, kot lahko imenujemo tri poglavitne sekundarne barve, pa lahko

določimo tudi tri glavne terciarne barve. Te dobimo kot mešanico komplementarnih parov

– primarne barve in nasprotno ležeče sekundarne barve. V 18. stoletju jih je Harris

(MacEvoy, �Color wheels�, 2009) v angleščini poimenoval kot brown, olave in slate, v

razpravah iz 19. stoletja pa so navedene kot citrine (mešanica rumene in vijolične), russet

(mešanica rdeče in zelene) in olive (mešanica modre in oranžne) (Gage, 2009, str. 218).

Chevreul (1855, str. 57) jih v svoji teoriji imenuje zlomljene barve (angl. broken colours).

Velikokrat so terciarne barve opredeljene z besedo �rjava�. Imenovanje je pogosto zaradi

vsakdanje rabe besede, ki opisuje splošno poznano senzacijo. Kljub temu pa rjava ni

samostojna vrsta barvnosti, saj ima pogosto rdeč ali oranžen podton. Zato ne moremo

reči, da je neka barva bolj ali manj rjava, lahko pa rečemo, da je bolj ali manj rdeča,

oranžna ali rumena, včasih pa celo zelena, modra ali vijolična (Holtzschue, 2011, str. 78).

Terciarne barve so izmed vseh najmanj nasičene, posledično pa zavzemajo izredno širok

barvni spekter. Pojavljajo se v umazanih, nevsiljivih in umirjenih sivinah ter zemeljskih

tonih, zato se z njimi v vsakdanjem življenju srečujemo praktično na vsakem koraku.
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Če jih obravnavamo kot samostojne barve, delujejo ne barvito in pusto ter so na videz

nepomembne, ob njihovem sopostavljanju pa opazimo, da so pravzaprav izredno barvite.

Tako kot siva so namreč zelo dovzetne za delovanje simultanega kontrasta. Ko v sliko

postavimo različne odtenke terciarnih barv, pride med njimi do simultanega vplivanja, ki

sliko naredi barvno zelo nepredvidljivo in kompleksno, ob hkratni uporabi primarnih in

sekundarnih barv pa sliko mirijo in harmonizirajo, obenem pa barve prvega in drugega

reda naredijo tudi bolj žareče in intenzivne.

Ponazoritev klasičnega koncepta terciarnih barv v barvnih krogih zasledimo le redko,

saj so terciarne barve z znanstvenega in zahodno-kulturnega stalǐsča podcenjene. Tudi

barvne teorije jih redko naslavljajo. V zahodni kulturni tradiciji so v primerjavi s pri-

marnimi ali sekundarnimi barvami simbolno manjvredne; za zahodno kulturo je namreč

pomembno tisto, kar je izjemno, enkratno in edinstveno. Močno simbolno vrednost so zato

pridobile le primarne in glavne sekundarne barve, ki imajo tudi svoja splošno uveljavljena

imena.

Terciarne barve, ki jih v naravi srečamo na vsakem koraku, pa so preveč vsakdanje,

da bi imele pomembno simbolno vlogo, posledično pa je tudi njihovo poimenovanje manj

uveljavljeno. V kulturah, ki bolj cenijo povezavo z naravo in s svetom ter povezanost

z vsakdanjostjo, je opaziti tudi vǐsjo simbolno vrednost terciarnih barv. Primer lahko

najdemo v kabali oz. kabalističnem drevesu življenja, kjer glavne tri terciarne barve

simbolizirajo zadnjo fazo na poti k Bogu – Malkhut (nebeško kraljestvo) (Low, 2001).

2.5 Zgodovinski in likovnoteoretični oris barvnih mo-

delov

Ljudje so že od nekdaj kazali zanimanje za fenomen barve, v povezavi s tem pa so mnogi

želeli pojasniti tako barvo samo kot tudi njen izvor, nenazadnje pa barve tudi urediti v sis-

tem, ki bi pojasnjeval odnose med njimi. V iskanju odgovorov na vprašanja o barvi je tako

nastalo ogromno število zapisov. Sama bom v tem poglavju s pregledom zgodovinskega

in likovno-teoretičnega razvoja barvnih modelov povzela najpomembneǰse avtorje.

Barvne modele oz. sisteme razdelimo na barvne kroge in barvna telesa – barvni krog

je konvencionalni način urejanja primarnih barv in njihovih sekundarnih mešanic, nastane

pa, če čiste pestre barve uredimo po podobnosti. Barvnost se spreminja po obodu kroga,

čistost pa od nepestre sredine k obodu čistih barv. Nasproti si ležijo komplementarne
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barve. Barvne kroge tako kot mešanja ločimo na znanstveno-tehnične (tudi fizikalne,

svetlobne) in likovne (snovne) barvne kroge. Medtem ko barvni krogi torej urejajo barvna

mešanja in dimenzijo barvnosti, pa barvna telesa temu dodajo še preostali dve dimenziji

– svetlost in nasičenost. Ogrodje barvnega telesa nastane, če skozi dvodimenzionalno

ravnino barvnega kroga postavimo navpično skozi nepestro sredino svetlostno lestvico, pri

čemer je beli konec nad ravnino kroga, črni pod ravnino, siva pa je v ravnini kroga. Ker

je potrebno upoštevati tudi absolutno barvno svetlost, moramo barve iz barvnega kroga

glede na svetlo–temno os razporediti tudi različno visoko. Dodati moramo še element

nasičenosti – ta se spreminja po obodu kroga – čistost narašča od sredine proti obodu,

siva lestvica pa v tretjo prostorsko razsežnost vnaša prvino svetlo temnega. Če barvno telo

prerežemo po premeru, dobimo barvni rez. To je barvni prerez od ene komplementarne

barve do druge (Butina, 1995, str. 322 in 325).

Holtzschue (2011, str. 9) barvne modele razdeli na znanstveno-tehnične (ti merijo

barvo pod natančno določenimi pogoji), komercialne (sistematične ureditve barv, ki upo-

rabniku pomagajo pri izbiri barv iz nabora posamezne linije izdelkov) in intelektualno-

filozofske barvne modele (ti raziskujejo pomen in organizacijo barv). V nadaljevanju bodo

predstavljeni modeli, ki se uvrščajo predvsem v slednjo skupino, omenjeni pa bodo tudi

tisti iz preostalih dveh.

2.5.1 Začetki barvne sistematike

Začetki barvne sistematike segajo že v obdobje antike. Avtorji prvih zapisov o barvi so bili

grški filozofi – teorije o barvi lahko najdemo v filozofskih spisih Demokrita in Empedokla.

Njune teorije sta povzela in nadgradila Platon (ok. 390 p. n. št.) in Aristotel (ok. 350 p.

n. št.), s svojimi ugotovitvami pa sta postavila temelj vseh nadaljnjih barvnih sistemov

vse do Newtona (Gage, 2009, str. 12).

Izpostaviti je potrebno predvsem Aristotela, najvplivneǰsega izmed zgodnjih avtorjev

o barvi. Aristotel je bil zelo zainteresiran za eksperimente, zato je njegova barvna teorija

bolj obsežna in razvejana od Platonove, a raztresena po mnogih spisih (Gage, 2009, str.

12). Aristotel je prvi ugotovil, da je za to, da človeško oko zazna barvo, potrebna svetloba.

Barvo naj bi tako produciralo nekaj prozornega med barvnim objektom in človeškim

očesom (Searcy, 1992). V enem izmed spisov Aristotel trdi, da so vse vmesne barve

produkt mešanja svetlobe in teme. Obstaja pet vmesnih barv, ki jih ni mogoče namešati

– te je opredelil kot škrlatno, vijolično, porovo zeleno, temno modro in sivo (ta je smatrana

kot variacija črne) ali rumeno. Iz opisane teorije je razvidno, da se je Aristotel nagibal k
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sedemdelni barvni lestvici. Ta vsebuje pet vmesnih barv, na skrajnih koncih pa belo in

črno barvo. Prvi barvni krog torej ni v obliki kroga, temveč je uprizorjen kot trak, kjer so

barve med črno in belo organizirane po svoji svetlosti (Gage, 2009, str. 13). Vendar pa v

tem barvnem sistemu ni upoštevana niti komplementarnost, niti spektralnost. Danes je s

stalǐsča moderne znanosti tako imenovana aristotelovska fizika pojmovana kot �naivna�,

saj je s fizikalnega vidika napačna, vseeno pa je pravilna z izkustvenega vidika. Iz tega

razloga je imela tudi v moderni znanosti pomemben vpliv na likovno barvno teorijo, kot

dejstvo pa je bila pojmovana vse do 18. stoletja.

Med drugim o barvah lahko beremo tudi v Aristotelovi razpravi o mavrici, ki je

vključena v delo O meteorologiji. Tu je navedeno, da bela in črna z mešanjem dasta

rdečo, z manǰsanjem deleža bele dobimo zeleno in nato vijolično barvo. Kot primarne

barve (barve, ki jih slikarji ne morejo pridobiti z mešanjem) so tu torej navedene rdeča,

zelena in vijolična.

Najstareǰsa besedila o barvi pa niso bila napisana s strani umetnikov, temveč so jih

pisali učenjaki. Prvi zapisi slikarjev o barvi in metodah slikarstva se pojavijo šele v zgodnji

renesansi. Avtor enega izmed najzgodneǰsih obrtnǐskih besedil je Cennino Cennini –

zapis, objavljen okoli leta 1390, opisuje, kako poteka slikarsko delo, še posebej v tehniki

tempere. Med drugim Cennini zapǐse, da obstaja sedem naravnih barv, od tega imajo štiri

karakter mineralov (črna, rdeča, rumena in zelena), tri pa je potrebno razviti na umeten

način (apneno bela, modri ultramarin in azurna ter rumena). Ta opis imen naravnih barv

se očitno nanaša na pigmentne barve, podskupini pa avtor izoblikuje na podlagi načina

njihove izdelave. V zapisu ni nikakršnega govora o Aristotelu. Za slikarje je bila primarna

barva barva pigmenta (MacEvoy, �Do “primary” colors exist?�, 2005).

Tudi Leonardo da Vinci (2005, str. 111) je v svojem Traktatu o slikarstvu črno in belo

po Aristotelovi maniri še vedno štel med osem primarnih barv, skupaj z modro, rumeno,

zeleno, levje oz. kostanjevo rjavo (oker), temno rjavo in rdečo. Ob tem vseeno opozori,

da črna in bela nista uvrščeni med barve, saj je ena svetloba, druga tema oziroma je ena

povzročanje in druga odvzemanje svetlosti. Vseeno pa ju noče zapostaviti, saj ju smatra

kot poglavitni za slikarstvo, ker je to sestavljeno iz senc in svetlobe. V nadaljevanju (2005,

str. 125) teh osem barv skrči na šest in jih poimenuje �enostavne� barve: to so bela,

rumena, zelena, modra, rdeča in črna.

Aristotelovo teorijo je povzel tudi jezuitski matematik François d’Aguilon (1567-

–1617), ki je leta 1613 objavil svoje delo Optika v šestih poglavjih (Opticorum libri sex ); to

je obravnavalo mnogo vsebin, med drugim tudi izvor barve in načela barvnega mešanja.

V delu je d’Aguilon potrdil srednjeveško pojmovanje, kjer so rdeča, modra in rumena
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opredeljene kot osnovne ali �plemenite� barve, iz katerih izhajajo vse ostale barve, nastale

pa naj bi iz svetlobe in teme (črna in bela sta zato opredeljeni kot �preprosti� ali primarni

barvi). Iz osnovnih barv izhajajo še tri sestavljene barve, zelena, vijolična in oranžna

(zlata) (MacEvoy, �Do “primary” colors exist?�, 2005).

Vseeno pa se zapisi o treh primarnih barvah, iz katerih lahko namešamo druge barve,

pojavijo šele v 18. stoletju.

2.5.2 Začetek moderne znanosti o barvah

Barva je bila vedno prisotna tako v vsakdanjem okolju kot v likovnem ustvarjanju, vseeno

pa se je njena eksaktna znanstvena obravnava začela šele z moderno znanostjo. Tako je

šele v 17. stoletju prǐslo do najbolj prodornih, pa tudi daljnosežnih sprememb v evropskem

razumevanju barve kot fizikalnega fenomena. Od takrat razumevanje in sistematiziranje

barv skozi čas dobivata vse večje razsežnosti, ki se širijo še dandanes (Gage 2009, str.

153).

Angleški fizik Isaac Newton (1642–1726) je med letoma 1666 in 1672 razvijal svoj

experimentum crucis (eksperiment ključnega pomena); tega je opazil že Mocenigo okoli

leta 1580, vendar pa ga ni izvèdel (Gage, 2002, str. 133). Revolucionarni aspekt Newto-

novega dela je njegov poudarek na ločevanju fizikalnega (matematičnega) in senzornega

(psihološkega) (MacEvoy, �The geometry of color perception�, 2009). Newton je žarek

sončne svetlobe poslal skozi stekleno tristrano prizmo ter z eksperimentom ponazoril,

da je belo sončno svetlobo na ta način mogoče razlomiti. Sončna svetloba vstopi skozi

režo, pada na stekleno prizmo; ker steklo vsako posamezno valovanje svetlobnega spek-

tra upočasni v drugačni meri, se vsako izmed njih pojavi kot posamezen svetlobni žarek

– žarek sončne svetlobe se razlomi v spektralne barve. S pomočjo zaslona lahko žarke

prestrežemo, s tem pa dobimo pas spektralnih barv – ta vsebuje vse glavne barve, razen

škrlatne (to v okviru CMY primarnih barv danes poznamo kot magento). Barve tu zvezno

prehajajo od rdeče prek oranžne, rumene, zelene in modre, vse do vijolične. Newton je

tako ugotovil, da barva ni nič drugega kot svetloba s točno določeno valovno dolžino. Z

zbiralno lečo lahko te barve ponovno sestavimo in na drugem zaslonu ponovno dobimo

belo svetlobo (Itten, 1999, str. 15).

Newton je sedem barv svetlobnega spektra poimenoval rdeča, oranžna, rumena, zelena,

morda, indigo in vijolična (v povezavi s tem Holtzschue (2011) navaja, da mnogi ne

zaznajo indigo kot samostojne barvne svetlobe med modro in vijolično). Vseeno pa ima
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spektralni trak v linearni obliki določeno pomanjkljivost – ni ga mogoče zaključiti, saj

ima na enem skrajnem koncu rdečo in na drugem vijolično barvo. Z mešanjem vijolične

in rdeče pa nastaneta še rdečevijolična oz. škrlatna ali purpurno rdeča (oz. magenta) in

vijoličnordeča (karmin). Newton je tako z združenjem rdeče in vijolične barvni spekter

zaprl v logično sklenjeno zaključeno celoto (Butina, 1995, str. 59). Takšna celota precej

nadgradi �nedodelani� spektralni trak – upošteva namreč barvno mešanje vijolične in

rdeče, razvrsti primarne barve in upošteva zakon komplementarnosti (nasproti modre

je rumena in nasproti rdeče zelena, saj par skupaj tvori belo svetlobo), belo svetlobo pa

umesti na sredino kroga. Newton tako velja za prvega, ki je znanstveno korektno obrazložil

pojav barve in barve zaprl v moderen barvni krog (sedem barv svetlobnega spektra je pri

tem prevedel v sedem osnovnih primarnih barv barvnega kroga) (slika 2.4) ter ga leta

1704 predstavil v svojem delu Optika (Opticks). Krog je bil zasnovan za matematični

izračun posameznih komponent mešanic, asimetrija med deleži kroga pa odraža razmerja,

ki jih je Newton pripisoval spektralnim barvam (Gage, 2002, str. 136). Newtona likovna

vrednost barv ni zanimala.

Do Newtonove smrti je bil interes za Optiko že zelo razširjen, njegove ideje pa so še

leta povzročale ogromne polemike in nesoglasja (Holtzschue, 2011, str. 135).

Slika 2.4: Barvni krog Isaaca Newtona.
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2.5.3 LeBlon, Harris in mešanje pigmentov

Ugotovili smo že, da če mešamo snovne barve, bo dobljena shema drugačna kot pri

mešanju svetlob. Gre za posledico različnih vpojnih in odbojnih lastnosti barvnih snovi.

Pri mešanju barvnih snovi je to, kar vidimo, le ostanek svetlobe, ki ga odbijajo v mešanju

udeležene barvne snovi. Mešanica modre in rumene zato v tem primeru ne bo več bela,

ampak zelena. Če v takem primeru zmešamo dve komplementarni barvi, bi ti morali vpiti

ves spekter vidne svetlobe, mešanica pa bi zato morala biti črna, v praksi pa je nastala

barva zaradi snovnosti nosilcev barvil temneǰsa siva oz. terciarna barva.

Opisane Newtonove ugotovitve tako ne sovpadajo povsem z efekti, ki so bili takrat

preokupacija slikarjev. Ti so na barvo gledali s povsem drugega zornega kota. To se

kaže predvsem pri pojmovanju primarnih barv. Slikarji so te pojasnjevali skozi svoje

izkušnje. V svoji razpravi iz leta 1664 je irski kemik Robert Boyle kot primarne barve

(te je imenoval kot primitivne ali enostavne) označil črno, belo, rdečo, modro in rumeno.

Nemški grafik J. C. LeBlon je okoli leta 1730 za potrebe tiska izumil sistem mešanja,

kjer so se barve nanašale ena čez drugo; z mešanjem pigmentov je tako identificiral pri-

marno naravo rdeče, rumene in modre. Njegova razprava Kolorit (Coloritto) tako opisuje

prvi koncept subtraktivnih primarnih barv (Holtzschue, 2011, str. 136). LeBlon je izbral

pigmente prusko modro, kemično obdelano temno rumeno, za rdečo pa mešanico madder

– lake, cinober in karmin. Izbira teh pigmentov pa ni dala pričakovanih rezultatov – danes

vemo, da potrebam tiska ustreza uporaba CMY primarnih barv, vendar pa se je zavedanje

tega načela razvilo šele v 19. stoletju (Selan, 2011). Kljub temu je LeBlonovo delo poželo

veliko pozornosti in odobravanja; za razliko od Newtona, ki je na barvo gledal z vidika

svetlobe, ali Goetheja, ki je kasneje v teorijo barve vključil še percepcijo in estetiko, se je

LeBlon ukvarjal z barvo kot s praktično realnostjo, njegovo delo pa še danes ostaja osnova

tiska (Holtzschue, 2011).

Slikarje pa je Newtonovo odkritje, da je zgolj svetloba razlog za nastanek barv, vseeno

močno fasciniralo. Njegov diagram je tako postal vzor za mnoge barvne sisteme, ki so

nastali v času med letoma 1700 in 1900. Koncept, ki je slikarjem najbolj koristil, je bila

krožna ureditev barv. Eden izmed prvih takih modelov je Traktat o slikarstvu miniatur

(Traité de la peinture en mignature), katerega avtor je Claude Boutet. Izdelal ga je

kmalu po izidu Newtonove Optike. Dve Newtonovi modri barvi je pri tem zamenjal z

dvema rdečima – ognjeno rdečo in škrlatno. Dodatno zmedo je povzročil s tem, da je

oranžno poimenoval vijolična, vijolično pa oranžna. Ostali barvni krogi so Newtonovih

sedem primarnih barv zmanǰsali na šest (tri primarne in tri sekundarne) (Gage, 2009, str.
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162).

Leta 1758 je matematik in astronom Tobias Mayer predstavil celovit sistem barvne

organizacije. Njegov trikotnik trikromatskega mešanja, sestavljen iz posameznih šestkot-

nikov, je temeljil na likovnih primarnih barvah, Mayer pa je trdil, da se sistem lahko

aplicira tako na mešanje pigmentov kot na mešanje spektralne svetlobe.

Leta 1772 je pruski astronom Johann Heinrich Lambert predstavil prvo barvno telo –

barvno prizmo (slika 2.5). Ozirajoč se na Mayerjev trikotnik je tega postavil kot osnovno

ploskev s primarnimi barvami v kotih in črno v centru ter jo nadgradil še s sedmini plo-

skvami, ki se proti vrhu ožajo in svetlijo. Vseeno pa je Lambert tri bistvene barvne

dimenzije obravnaval neenakomerno (Colorsystem, 2011). Kljub jasni predstavitvi barv-

nosti in njene ločitve od svetlosti se problem pojavi pri uskladitvi barvnosti z absolutno

barvno svetlostjo in nasičenostjo. Absolutna barvna svetlost ni usklajena s svetlostno osjo,

zato se svetle in temne barve proti beli in črni stopnjujejo neenakomerno, upoštevano pa

ni tudi dejstvo, da se s svetlenjem in temnenjem hkrati zmanǰsuje nasičenost, saj se proti

poloma bele in črne ne oži.

Slika 2.5: Lambertova barvna prizma.

V svojem skromnem delu Naravni barvni sistem (Natural System of Colours), ki je

nastalo nekje med letoma 1766 in 1776, je angleški graver in entomolog Moses Harris

predstavil prvi povsem simetričen in komplementarno korekten barvni sistem (slika 2.6).

Pri tem je uporabil LeBlonove primarne barve in Newtonovo krožno obliko. Menil je,

da so si rdeča, modra in rumena med seboj najbolj različne, zato morajo biti v krogu

postavljene kar najbolj narazen ena od druge. Newtonovo indigo barvo je izpustil; v
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Slika 2.6: Rekonstrukcija Harrisovega sistema iz 20. stoletja.

krogu so tako prikazane tri primarne in tri sekundarne barve, obenem pa je nakazal

tudi postopno temnenje posameznih odtenkov do črne barve v centru (18 pestrih barv

v 10 jakostnih stopnjah). Sistem je dopolnjen še s krogom v oranžni, zeleni in vijolični,

kjer se razločno vidi neuravnotežena distribucija barv, ki je posledica šibkosti modrega

pigmenta. Harrisovo organizacijo barv je kasneje prevzel Goethe (Gage, 2002; Holtzschue,

2011; MacEvoy, �Do “primary” colors exist?�, 2005).

2.5.4 Runge in Goethe

V zgodovini sistematiziranja in raziskovanja barv posebno prelomnico predstavlja leto

1810. Tega leta je v Nemčiji pesnik, naravoslovec in filozof Johann Wolfgang von Goethe

predstavil svoje delo Teorija barv (Zur Farbenlehre), slikar Philipp Otto Runge pa delo

Barvna sfera (Die Farben-Kugel, oder Construction des Verhaeltnisses aller Farben zuei-

nander). Po mnenju nekaterih sta to najpomembneǰsi deli po Newtonovi Optiki, zanimivo

pa je, da za razliko od Newtona ne Goethe ne Runge nista bila znanstvenika (Gage, 2002,

str. 169).

Runge je barve v precej bolj mistični maniri sistematiziral že leta 1809. Krožne in

zvezdaste oblike so bile zelo priročne za ponazarjanje nasprotij, zato so se jih takratni

teoretiki radi posluževali. Runge je za osnovo vzel šestkrako zvezdo, s pomočjo katere je

ponazoril dve nasprotji. Prvo nasprotje je nasprotje med idealnim svetom ljubezni (ta je

bil predstavljen z rdečo barvo in umeščen na vrh) in realnim svetom (ki ga predstavlja

zelena barva in je umeščen na dno). Ta dva kontrastna pola tvorita vertikalo zvezde,

levo in desno stran pa zavzema še drugo nasprotje – to sta moški in ženski pol. Pri tem

so moške strasti predstavljene s toplo levo stranjo, ki jo ponazarjata rumena in oranžna

barva, ženske pa s hladno desno, ki jo predstavljata vijolična in modra barva (Gage, 2009,
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Slika 2.7: Rungejeva barvna sfera.

str. 190).

V že omenjenem delu Barvna sfera (1810) se je Runge posvetil drugačnim vidikom

od mistično naravnane zvezde. Tu je predstavil barvno sfero, s katero je pustil precej

večji pečat (slika 2.7). Zanj je bil barvni red tridimenzionalen – v delu zato opisuje

trodimenzionalno ureditev barv v prostoru in koordinira šest primarnih in sekundarnih

barv na lestvici od svetlobe do teme (Gage, 2002, str. 169). Kot slikar se je namreč naučil,

da mora imeti, če želi prikazati določene barve, na voljo belo in črno, prav zato je slednji

prǐsteval med osnovne barve (skupaj z rdečo, rumeno in modro) (Skrbinek, 2001, str. 136).

Rungejeva sfera je tako eden izmed prvih primerov, kjer je umetnik sam poskušal barvnost

in svetlost uskladiti v koherentno celoto, hkrati pa ta velja za predhodnika sodobnih

barvnih modelov. Sfero sestavlja 12 delov, upoštevajoč zakon komplementarnosti, je

Runge pri tem primarne barve razvrstil po vodoravnem obodu krogle; bela in črna sta

umeščeni na spodnji in zgornji pol, barve se tako proti črnemu polu temnijo in proti

belemu svetlijo (Gage, 2009, str. 194).

Goetheju sem bom v naslednjih vrsticah posvetila nekoliko podrobneje. V času svojega

življenja je Goethe spisal štirinajst del, ki obravnavajo najrazličneǰse tematike, vendar pa

je delo o teoriji barv smatral kot svoje najpomembneǰse. Barva ga je namreč nepopisno

fascinirala; več kot dvajset let je izvajal eksperimente, ki so mu nato služili kot osnova za

Teorijo barv. Ker se mnoge izmed njegovih fizikalnih ugotovitev ne skladajo z Newtonovo

26



POGLAVJE 2. LIKOVNO TEORETIČNI DEL 27

teorijo, znanstveniki dela niso odobravali. Delo so zato v veliki večini prebirali umetniki

(Sloane, 1991, str. 20).

Kljub temu da se njuni deli v svoji naravi precej razlikujeta, sta bila Goethe in Runge

v svojem zanimanju za barvo skoraj desetletje močno povezana. Rungeja ni zanimal izvor

barve v povezavi s prepletom svetlobe in teme, ki je preokupacija Goethejevega dela,

Goethe pa se ni ukvarjal s prosojnostjo barve (Gage, 2002, str. 172).

Teorija barv še danes velja za eno izmed najbolj celovitih študij barve, zanimanje zanjo

pa je med znanstvenimi zgodovinarji vse večje. Delo je tako redno omenjano v filozofskih

in znanstvenih razpravah (Gage, 2002, str. 169). Knjiga zaobsega tri sklope. Prvi del

je didaktični in je tudi edini del, ki je preveden v angleški jezik; leta 1840 ga je prevedel

Charles Eastlake. Drugi del je v celoti posvečen polemiziranju Newtonovega dela, pred-

stavljenega v Optiki, tretji del pa je historični. Odločitev, da ta dva dela nista prevedena,

je Eastlake obrazložil, s pojasnilom, da imata primanjkljaj z znanstvenega vidika. Obe-

nem je z argumentom, da bi �nasilnost Goethejevih ugovorov bralcem preprečila pravično

sodbo Goethejeve teorije�, cenzuriral tudi Goethejevo polemiko glede Newtonove teorije.

(MacEvoy, �Color science & “color theory”�, 2008). Zato je pri podrobneǰsi obravnavi

smiselno upoštevati tudi originalen Goethejev tekst Zur Farbenlehre.

Goetheja so do ugotovitev pripeljali eksperimenti, pri katerih je skozi prizmo opazoval

stičǐsča svetlih in temnih delov. Opazil je, da so se tam, kjer so bili robovi slike zamaknjeni,

pojavile barvne rese. Na podlagi opažanj je zaključil, da je svetloba homogena, barve pa

ustvari le tedaj, ko je prisotna tudi tema (Gage, 2009, str. 201). Vse nečiste in nepestre

barve so zanj �učinek luči�, ki nastane zaradi učinka senc in osvetlitvenih efektov. Pri

tem se je opiral na poizkus, kjer je ugotovil, da tudi povsem enobarvna krogla lahko zaradi

osvetlitve kaže velik razpon barvnih nians. Bele in črne zato tudi ne uvršča med osnovne

barve, tako kot Runge, temveč med efekte luči (Skrbinek, 2001, str. 136). Dva barvna

ekstrema, rumena in modra, sta v sovplivu s skrivnostnim procesom, ki ga je poimenoval

večanje (Steigerung). Ti trije elementi skupaj tvorijo tretjo glavno barvo, rdečo; ker je

bila najbolj plemenita, jo je imenoval purpurna (Gage, 2009, str. 201).

Objektivne stvarnosti, ki jo je proučevala fizika, Goethe ni razumel. Newtonova

stalǐsča je podvrgel ostri kritiki – njegovo svetlobo je spoznal kot �pošast�, ki bi bila

sposobna uničiti svet njegovih doživljajev, dejstvo, da bi z mešanjem vseh teh lepih barv

nastala bela svetloba, pa je smatral kot popoln absurd. (Supek, 1971; povzeto po Butina,

1995). Newton je trdil, da so vse barve brez posega teme vsebovane v beli svetlobi in da

tema ni aktivni fizikalni fenomen, temveč zgolj odsotnost svetlobe. Goethe je to teorijo

napadel z ugovorom, da je tudi tema bistvena komponenta barve. Goethe namreč na
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barvo ni gledal kot na svetlobo, temveč kot na samostojen subjekt oz. zaznavno reali-

teto. Oba z Newtonom imata pravzaprav prav – Newton je upošteval vzroke, Goethe pa

učinke. Njegov odziv na Newtonove ugotovitve je pragmatičen – Newtonu pravzaprav

sporoča, da so njegove ugotovitve ne glede na to, ali ima prav ali ne, neuporabne v real-

nem življenju (Holtzschue, 2011). V nadaljevanju so zapisane Goethejeve ugotovitve, ki

jih lahko najdemo v njegovi Teoriji barv iz leta 1970.

Modra barve nastaja s svetljenjem črne in s seboj prinaša temo. Spominja nas na senco

in daje vtis mraza, na ta način pa kaže afiniteto s črno. Povezana je z umanjkanjem, senco,

temo, šibkostjo, hladom, oddaljenostjo, privlakom in afiniteto z bazami. Med drugim

navaja, da ima modra na človeško oko poseben, skoraj neopisljiv efekt. V svoji pojavnosti

predstavlja kontradiktornost med vzhičenostjo in počitkom, v svoji največji čistosti pa

predstavlja stimulativno negacijo. Navede tudi primer neba in pogleda na oddaljene gore,

ki delujejo modrikaste (posledica zračne perspektive), zato imamo občutek, da se modra

od nas oddaljuje. Predmeti, ki jih opazujemo skozi modro steklo, delujejo mračno in

melanholično. Opisani sta tudi rdečemodra in modrordeča (to poimenuje lilac).

Rumena barva predstavlja nasprotje modre. Podobno kot jo Itten (1999, str. 84)

opisuje kot gosto, materialno belo, je tudi za Goetheja rumena, ki nastane s temnenjem

bele, tista barva, ki je najbližja svetlobi. Opisana je kot barva, ki v svoji največji čistosti v

sebi nosi svetlobo in ima blag, navdušujoč karakter, povezovana pa še z mnogimi drugimi

pojmi, ki so nasprotni opisom modre: aktivnost, svetloba, svetlost, silo, toplota, bližina,

odbojnost in afiniteta s kislinami. Goethe ugotavlja, da rumena vzbuja topel vtis in

tezo aplicira na občutke ob pogledu na pokrajino, po drugi strani pa jo označi kot zelo

podvrženo �onesnaženju� in navaja, da če se umaže, daje obraten, neprijeten občutek

(v povezavi s tem navede primer žvepla). Poleg rumene opisuje tudi rdečerumeno in

rumenordečo.

Goethe rdečo barvo imenuje tudi purpurna. Purpurni sicer danes ustreza izraz ma-

genta, a Goethe jasno pove, da ima v mislih karmin rdečo, saj je purpurna barva nagnjena

k modri. Daje vtis dostojanstva, pa tudi miline in privlačnosti, Goethe pa jo smatra kot

�najvǐsjo od vseh barvnih pojavnosti�. Rdeča je produkt spoja dveh ekstremov, rumene

in modre. V naravi črne snovi s svetljenjem postajajo modre, ta pa svetljenjem preko

vijolične prehaja v rdečo, bele snovi pa s temnenjem postajajo rumene, rumena pa s

temnenjem prav tako postaja rdeča. Iz tega lahko ugotavljamo, da rdeča predstavlja

nekakšen naravni prehod med rumeno in modro.

Prav tako kot rdeča tudi zelena nastane z združitvijo rumene in modre, kakršni sta v

svojem primarnem stanju. V naravi redko tvori most med barvnima ekstremoma, vendar
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pa ga lahko tvori �umetno�, če sta barvi kot snovi zmešani v popolnem količinskem

sorazmerju. Zelena je nasprotno od rdeče za oko najmanj vzdražljiva; ob pogledu na

zeleno oseba dobi posebno hvaležen občutek. Opis je po vsej verjetnosti mǐsljen v smislu,

da se �oko na njej spočije�. V podobni maniri zeleno opisuje tudi A. N. Kovačev (1997,

str. 71) –smatra jo kot vmesno pozicijo med različnimi nasprotnimi si poli (vročim in

hladnim, aktivnim in pasivnim, težkim in lahkim ipd.). Takšni ekstremi ponavadi zbujajo

napetost, zelena pa kot vmesni člen pomirja in daje občutek gotovosti.

Problematika Goethejeve barvne teorije je usmerjena v raziskovanje barv, ki niso

razložljive le spektralno, temveč z vnosom bele in črne. Ugotovimo lahko, da se nje-

gova teorija močno navezuje na že prej omenjeno aristotelovsko fiziko, ki svetlobo in temo

smatra kot aktivni sili, ki se v naši zaznavi borita za prevlado, znotraj tega pa nastane

fenomen barve. Goethe je kot ključni element v barvni teoriji smatral človeka samega.

Barve so zanj čutne kvalitete s senzualno-moralnim karakterjem. Raziskovanje barv je

tako preusmeril na področje psihologije. Sistematizirane ugotovitve je združil v akvarel-

nem barvnem krogu, ki ga je razdelil na šest delov – tu rumene in modre ni postavil

kot komplementarni nasprotji, temveč kot oglǐsči trikotnika (slika 2.8). V tretje, najvǐsje

oglǐsče postavi rdečo, nasproti njej na dno pa zeleno. Krog je razdelil na pozitivni (aktivni)

del in negativni (pasivni) del. Pozitivni del sestavljajo rumena, rdečerumena (oranžna) in

rumenordeča (cinober, minij); te barve izzivajo hitre, živahne in ambiciozne občutke. Ne-

gativni del pa je sestavljen iz modre, rdečemodre (lilac) in modrordeče; te barve izzivajo

nemirne, občutljive, tesnobne občutke (Goethe, 1970).

Slika 2.8: Goethejev barvni krog.
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Glede na karakteristike posameznih barv si je Goethe zamislil tudi tri skupine barv –

močne barve, nežne barve in žareče barve (Colorsystem, 2011). V skupini močnih barv

prevladujejo barve pozitivnega dela (kljub temu pa je dopustne tudi nekaj vijolične, modre

in najmanj zelene barve), v skupini nežnih barv pa prevladujejo barve negativnega dela

(tu je dopustne veliko zelene ter malo rumene in oranžne barve). Skupino žarečih barv

sestavljajo vse barve, vendar pa morajo te biti v ravnovesju (Goethe, 1970, str. 340–341).

Goethejev barvni krog je mogoče pretvoriti tudi v obliko šestkrake zvezde, pri čemer za

osnovo vzamemo dva enakostranična trikotnika. Prvi trikotnik tvorijo rumena, modra

in rdeča, pri čemer sta rumena in modra spodnji oglǐsči trikotnika, drugega pa oranžna,

zelena in vijolična.

2.5.5 Razmah barvnih modelov v 19. stoletju

Britanski romantični krajinar William Turner je uvidel pomembnost treh primarnih barv

in leta 1825 ustvaril diagram na osnovi Harrisovega barvnega kroga. Diagram je sestavljen

iz dveh delov – vključuje tri delno prekrivajoče se trikotnike v rumeni, rdeči in modri

ter krožni kolobar, ki le-te obdaja (barve v slednjem zvezno prehajajo iz ene v drugo).

Rumeno je pri tem postavil na vrh kroga in kot temeljni trikotnik, temo pa je umestil na

dno. Tako kot Goetheja je tudi njega zanimal koncept svetlobe in teme, vendar pa pri

diagramu ni upošteval komplementarnih zakonitosti in postopnega temnenja proti centru.

Primarne barve je tako podredil svetlobi – rumeni (Gage, 2002, str. 177).

Pet let kasneje je francoski književnik, slikar in kemik Jean François Léonor Mérimée

predstavil svoj barvni krog, v katerem se komplementarne barve mešajo v harmonične

sivine (Gage, 2009, str. 218). Krožni kolobar dopolnjuje šest krogov, ki ponazarjajo

poudarke posameznih barv. Osnova njegovega kroga se sklada z Goethejevim krogom –

ogrodje tvorijo rumena, rdeča in modra, pri čemer je rdeča na vrhu (nakaže tudi trikotnik,

ki te med seboj povezuje), vmesne prostore pa zapolnijo sekundarne barve. Primarne

in sekundarne barve povezuje krožnica, v kateri se barve postopno mešajo, vendar je

mešanje prikazano na zelo nesistematičen in površen način. Vseh šest barv je preko

�kanalov� povezanih tudi s sivino v centru kroga, ki je mešanica komplementarnih parov

oziroma vseh treh primarnih barv.

Francoski romantični slikar Eugène Delacroix, ki je po Mériméejevem zgledu v pri-

bližno istem času ustvaril barvni trikotnik, ki pa ga ni uprizoril v barvni različici, temveč

je v svoji skici zgolj zapisal imena barv. Trikotnik je predstavljen z dvodimenzionalnimi

kraki, pri čemer prostor na sredini ostaja nezapolnjen. Primarne barve so umeščene v

30



POGLAVJE 2. LIKOVNO TEORETIČNI DEL 31

Slika 2.9: Fieldova diagrama.

kote trikotnika (rdeča zavzema vrh), prostori med njimi pa so zapolnjeni s sekundarnimi

barvami. Ob tem prav tako po zgledu Mériméeja doda še, da mešanica primarne in se-

kundarne barve (tu ima v mislih komplementarne pare) da bolǰso sivino kot mešanica bele

in črne (Gage, 2009, str. 173).

Leta 1835 je svoj barvni diagram sestavil tudi angleški kemik George Field in ga

umestil na naslovnico svojega dela Kromatografija (Chromatography; or, a Treatise on

Colours and Pigments, and of their Powers in Painting). Diagram je sestavljen iz dveh

delov, krožnega in linearnega (slika 2.9). Krožni diagram, sestavljen po principu mandale,

predstavlja harmonične deleže barv v svetlobi in dinamiko med toplim in hladnim delom.

Linearni diagram pa je deljen na trinajst enakostraničnih trikotnikov, vsakega izmed njih

pa razpolavlja vertikala. Linearni diagram odlikujeta nazoren prikaz postopnega temnenja

od bele na skrajni levi do črne na skrajni desni ter definiranje primarnih in terciarnih barv

(posredno tudi sekundarnih) ter svetlega in temnega dela (Gage, 2009, str. 218).2

2Fieldov diagram je še posebej pomemben, ker poleg Goethejevega trikotnika, ki ga bom omenila v
nadaljevanju, edini sistematično umešča tradicionalne terciarne barve.
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Goethejev francoski sodobnik, kemik Michel Eugène Chevreul, je tako kot LeBlon

na barvo gledal s praktičnega vidika. Je eden izmed najpomembneǰsih barvnih teoreti-

kov, ki je sprejel teorijo treh primarnih barv, modre, rdeče in rumene (Holtzschue, 2011,

str. 138). Kot direktor kraljevske manufakture gobelinov je naletel na težave pri delu s

črnimi barvili, ki so ob sopostavitvi z ostalimi barvami izgubila svojo globino, to pa ga je

spodbudilo k skrbnemu proučevanju barvne teorije in harmonije. V svojem delu Načela

barvne harmonije in kontrastov in njuna aplikacija na umetnost iz leta 1839 je obširno

raziskal tudi fenomen simultanega kontrasta. Sicer pa je tako kot Runge tudi Chevreul

razvil tridimenzionalni barvni model, a v obliki polkrogle. Izhajal je iz barvnega kroga,

v sredǐsču katerega je bela, kot tretja dimenzija pa je prisotna črna – na dvigajočih se

polsferah tako rastejo delne vrednosti črne. To barvno telo je prvi preverljiv, trden in

uporaben barvni sistem na sploh, Chevreul pa ga je s sistematičnim barvanjem tkanih

vzorcev poskušal uresničiti tudi v praksi. Njegovo delo je imelo kasneje velik vpliv tudi

na impresioniste in postimpresioniste (Skrbinek, 2001, str. 137).

Chevreul je teorijo, da obstajajo samo tri CMY osnovne pestre barve označil za ne-

dokazljivo. Kljub temu pa jih je imenoval �enostavne barve�, tri druge pestre osnovne

barve, vijoličnomodro, zeleno in oranžnordečo, pa �sekundarne barve�. Ugotavljal je, da

se barve pravzaprav ne pomešajo, ker se najmanǰsi delci ohranijo in ležijo drug poleg dru-

gega. Barvno mešanje je bilo zanj optični proces, kjer oko ne more razločevati najmanǰsih

delcev. Njegovo delo je postalo temelj za Helmholtzova Opazovanja v fiziološki optiki iz

leta 1856 (Skrbinek, 2001, str. 137). Čeprav je s �sestavljanjem� svetlobnega spektra

nazaj v belo svetlobo aditivno mešanje odkril že Newton, so se spoznanja o komplemen-

tarnosti aditivnega in subtraktivnega mešanja uveljavila šele na osnovi raziskav Younga,

Helmholtza in Jamesa Clerka Maxwella (že prej omenjena Young-Helmholtzova teorija

barvne zaznave). Do takrat so veljale za primarne barve intuitivne likovne primarne barve,

ki jih je utemeljila likovna praksa. Young-Helmholtzove primerne barve rdeča, zelena in

modrovijolična so bile uporabljene v prvih natančnih eksperimentih barvnega mešanja, ki

sta jih vodila Helmholtz in Maxwell. Slednji je ugotovitve organiziral v barvni diagram,

oblikovan kot enakostranični trikotnik; danes ga poznamo pod imenom Maxwellov triko-

tnik. V trikotniku je mogoče vsako barvo identificirati kot relativno sorazmerje primarnih

barv škrlatne, smaragdno zelene in vijoličnomodre. V kotih trikotnika se nahajajo ome-

njene primarne barve, med njimi so cian, magenta in rumena (barve zvezno prehajajo ena

v drugo), na sredini pa je bela (Longair, 2008; Tabakov, 2013).

Leta 1868 je angleški arhitekt William Benson oblikoval prvi barvni sistem, ki je

temeljil na obliki kocke. Pri tem je skušal upoštevati tako aditivni kot subtraktivni princip

mešanja. Kocka stoji na črnem vogalu, na vrhu pa je bela. Njeno notranjost deli 13 osi, ki
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so deljene v 3 skupine. Vendar pa je s praktičnega vidika kocka prezapletena, pojavlja pa

se še en velik problem: ne omogoča povsem natančne implementacije dimenzije svetlosti,

posledično pa tudi barvnosti razvrsti napačno (Colorsystem, 2011).

2.5.6 Barvni modeli v 20. stoletju

S spoznanji o znanstveno eksaktnih aditivnih in subtraktivnih primarnih barvah je tudi v

sistematiko barvnih modelov prǐsla delitev na barvne kroge, ki so tem spoznanjem sledili,

in tiste, ki tem spoznanjem niso sledili ter so še naprej vztrajali pri likovnih primarnih

barvah.

Barvni krog Josepha Arthurja Henryja Hatta iz leta 1908 danes smatramo za pro-

totip fizikalnega barvnega kroga (slika 2.10). Hatt je želel na osnovi spoznanj Young-

Helmholtzeve barvne teorije iz 19. stoletja oblikovati znanstveno eksakten barvni krog, ki

bi upošteval komplementarne zakonitosti aditivnega in subtraktivnega barvnega mešanja.

Svoje delo Kolorist smatra kot prvo literarno delo o barvi, ki popolnoma enotno obrav-

nava tako znanost kot prakso. Hattov barvni krog sestavljajo aditivne in subtraktivne

primarne barve, obenem pa upošteva zakonitost, da so aditivne in subtraktivne primarne

barve ene drugim komplementarne in zato nasproti ležeče. V svojem delu Hatt predstavi

dva barvna grafikona, ki temeljita na enakem prej opisanem principu – prvi je namenjen

določanju barvnih harmonij, drugi pa predstavlja nomenklaturo. Zanimivo je, da Hatt

pri tem modro poimenuje kot vijolično, modro pa prestavi bližje zeleni. Vijolično, zeleno

in rdečo obravnava kot pozitivne barve, cian, magento in runemo pa kot negativne, imena

pa poǐsče tudi ostalim osemnajstim barvnostim. Glavna odlika fizikalnega barvnega kroga

je, da ponazori komplementarni odnos med aditivnim in subtraktivnim mešanjem (Hatt,

1913).

Barvni teoretiki so želeli oblikovati znanstveno eksaktne barvne kroge in s tem po-

praviti do tedaj prevladujoče likovne barvne kroge. Ti so bili zanje sprejemljivi do 19.

stoletja, dokler aditivno in subtraktivno mešanje nista bila dovolj raziskana. V likovnih

barvnih krogih so želeli popraviti �sistemsko napako�, ki se kaže kot zamik aditivne pri-

marne rdeče in primarne modre v smeri urinega kazalca. Kot komplementarne barve so

v likovnih barvnih krogih predstavljene barve z �zamikom� (slika 2.11). Razlika med

fizikalnim barvnim krogom in likovnim barvnim krogom je tako v razumevanju komple-

mentarnih barv, saj likovni barvni krog gradi komplementarne pare na osnovi likovnih

primarnih barv, fizikalni barvni krog pa na osnovi aditivnih in subtraktivnih primarnih

barv.
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Slika 2.10: Hattov barvni krog.

Slika 2.11: “Zamik” barv, ki se zgodi pri pretvorbi fizikalnega barvnega kroga (levo) v
likovni barvni krog (desno).

Amerǐski umetnik in učitelj slikarstva Albert Henry Munsell (1858–1918) je leta 1905

barve razvrstil v verjetno prvi moderni barvni sistem, ki temelji na treh bistvenih barv-

nih dimenzijah in natančnih meritvah in še danes predstavlja temelj mnogim sodobnim

barvnim modelom – barvno drevo (MacEvoy, �Modern color models�, 2005). Munsell je

želel ustvariti barvno telo, s katerim bi postavil temelje standardizacije barve za namene

barvne industrije, sprva pa si je sistem zamislil tudi kot pripomoček za opis barve za sli-

karje in za poučevanje otrok. Izpostavil je dejstvo, da na področju glasbe obstaja sistem,

ki vsak zvok definira z vǐsino tona, jakostjo in dolžino, prav tako pa bi bilo smiselno, da bi

bil podoben sistem vzpostavljen tudi na področju barv, kjer bi bila vsaka barva definirana

z barvnostjo, svetlostjo in nasičenostjo (Agoston, 1987, str. 1).

Munsell je v začetku izhajal iz Rungejeve barvne krogle, vendar je ugotovil, da struk-

tura sfere ne more ustrezno predstaviti kompleksnosti realnih barvnih odnosov, saj je
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preveč idealna in simetrična, barva pa se v realnosti ne obnaša tako. Do Munsella so

avtorji barvna telesa gradili tako, da so si v izhodǐsču izbrali določeno geometrično struk-

turo, ki jim je predstavljala ideal (kroglo, prizmo, romboeder ipd.), nato pa so obliko

napolnili z barvnimi odtenki. Munsell pa ni želel realnosti barve podrejati teoriji, temveč

ji pustiti, da sama narekuje geometrijo modela. To ga je pripeljalo do organske strukture

barvnega drevesa (Munsell, 1919).

V osnovi je drevo sestavljeno iz 10 različnih barvnosti – iz petih pestrih osnovnih barv

(rumene, zelene, modre, vijolične in rdeče) in petih vmesnih barv, ki so sestavljene iz dveh

sosednjih glavnih barv. Osnovne barve tu niso hkrati tudi primarne barve – aditivne in

subtraktivne primarne barve se kombinirajo iz petih osnovnih in petih vmesnih barv. Pri-

marne barve zato v tem primeru niso enako oddaljene in ne tvorijo dveh enakostraničnih

trikotnikov, pač pa dva enakokraka trikotnika, še vedno pa so prikazane kot druge drugim

sekundarne in komplementarne. Kljub temu da so razvrščene glede na komplementarne

pare, pa vsaka zase še vedno deluje kot samostojen in neodvisen element.

Slika 2.12: Munsellovo barvno telo.

Na osnovi upoštevanja logike preostalih dveh dimenzij (svetlosti in nasičenosti) je

Munsell nato barvni krog razširil v tridimenzionalni model (slika 2.12). Po vertikali skozi

sredǐsče krožnice tako poteka svetlostna os, razdeljena na 10 delov (v nekaterih virih se

pojavlja tudi os z 9 deli). Ob tem je ugotovil, da se barve po absolutni barvni svetlosti

razlikujejo, iz tega razloga pa jih ne moremo predstaviti ekvatorialno. Vsaka barva je zato

umeščena na njej ustrezno svetlostno stopnico po absolutni barvni svetlosti. Absolutna

barvna svetlost pa se pri tem ne stopnjuje pravilno, zato barvni krog v tretji dimenziji ni

več pravilna geometrična oblika, temveč nepravilna organska krivulja okoli svetlostne osi.
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V zadnjem koraku je Munsell razdaljo med barvami barvnega kroga in svetlostno osjo

razdelil na več stopenj, s tem pa je krog pridobil še atribut nasičenosti.

Sistem barvnega drevesa je realističen ekvivalent interakcije treh bistvenih dimenzij, ki

jo logično predstavimo v barvnem telesu dvojnega stožca z nagnjeno osnovno ploskvijo.

Vsaka barva ima v barvnem drevesu točno določeno mesto na lestvici – označena je s

tremi kodirnimi enotami, sestavljeni iz črk in števil. Splošna oznaka je HV/C (hue, value

/ chroma). Za barvnost se uporablja črke (začetnice angleškega poimenovanja), števila pa

označujejo še specifično svetlost in nasičenost. Na osnovi barvnega drevesa je leta 1915

izšla prva izdaja t. i. barvnega atlasa, ki vsebuje odtenke posameznih barv.

Munsellov sistem spada med sisteme z vizualno enakimi razmiki. Vizualna zaznava

barvnih razlik in njihova konstantnost v barvnem telesu je cilj ustvarjalcev, ki uspešnost

barvne komunikacije pogojujejo predvsem s fiziologijo in psihologijo videnja. Poleg Mun-

sellovega barvnega drevesa v to skupino sistemov sodijo še na primer NCS – sistem (Na-

tural Colour System), OSA – sistem in Chroma Cosmos 5000 (Helmholtz, 2011; Skrbinek,

2001; Jeler, 2001; Adlešič, 1957; Billmeyer in Saltzman, 1981).

Leta 1916 je nemški kemik in Nobelov nagrajenec Wilhelm Ostwald razvrstil barve v

dvojni stožec, ki ga ni mogoče širiti. Delitev barv na tri primarne in šest osnovnih se mu

je zdela napačna, zato je v svoji knjigi The Color Primer opredelil osem osnovnih barv,

ki se delijo na štiri primarne (rumena, modra, rdeča in morsko zelena) in štiri sekundarne

barve (oranžna, vijolična, turkizna in listnato zelena). Njegova teorija je postala obvezna

vsebina študije o barvah v nemških in mnogih angleških šolah, prav tako pa je imela

močen vpliv na umetnike Bauhausa (Searcy, 1992).

Osnova Ostwaldovega sistema je ideja, da lahko vsako barvo sestavimo z aditivnim

mešanjem idealno čiste barve z belo in črno, zato so tudi barve v sistemu definirane z

njihovo polno barvno vsebnostjo, vsebnostjo bele in vsebnostjo črne. 24 čistih barv je tako

razporejenih po krožnici in se raztezajo do belega in črnega konca svetlostne lestvice (ki

ponovno poteka po vertikali), proti notranjosti telesa pa se približujejo sivi. Ugotavljamo

lahko, da sistem ni splošno uporaben, saj za vse barve hkrati vgrajuje enake zahteve.

Stopnjevanje od sive do čiste barve je tudi za vse pestre barve številčno enako, kar pa

dejanskemu stanju ne ustreza. Za razpoznavanje barv je uporabljen sistem označevanja s

številko in črkama. Število pri tem označuje barvni ton, prva črka delež bele in druga delež

črne (najsvetleǰsa varianta se začne s črko a, z abecedo pa se večata čistost in počrnitev).

Označevalni sistem se je kasneje izkazal kot preveč abstrakten in je zato hitro zatonil v

pozabo.
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Danes zbirka barv, ki bi bazirala na Ostwaldovem sistemu, ne obstaja. Do nedavnega

je bil najbolǰsi približek Color Harmony Manual, zgodovinsko pomembna zbirka, ki temelji

na tem principu, pa je Ridgway Color Standards in Color Nomenclature. Danes je zelo

uveljavljen sistem Pantone, znan pa je tudi ICI – barvni atlas (Skrbinek, 2001; Jeler,

2001; Billmeyer in Saltzman, 1981).

2.5.7 Johannes Itten

Za barvne teoretike je bilo to, da bi se �napačni� likovni barvni krogi z RYB primarnimi

barvami pojavljali še v 20. stoletju, nesprejemljivo, zato so z nejevoljo sprejeli nove likovne

barvne kroge, ki so kljub novim spoznanjem še vedno vztrajali pri likovnih primarnih

barvah. Eden izmad takih barvnih krogov je bil tudi dvanajstdelni barvni krog Johannesa

Ittna (slika 2.13).

Švicar Johannes Itten (1888–1967) je sprva poučeval v osnovni šoli, leta 1910 pa se

je odločil, da se bo popolnoma posvetil slikarstvu. Poleg tega, da je vodil slikarske šole,

je med letoma 1919 in 1923 poučeval tudi na Bauhausu v Weimarju, kasneje pa bil tudi

direktor šole za uporabne umetnosti in direktor visoke šole za tekstil. Leta 1961 je izšlo

njegovo delo Umetnost barve (Kunst der Farbe), ki je znana po vsem svetu, prevedli pa

so jo tudi v več jezikov (Skrbinek, 2001, str. 149).

Itten je našel svojega učitelja v Adolfu Hölzlu, na katerega teoriji o barvah je kasneje

zgradil svoj barvni nauk, pri tem pa se je opiral še na teorije Goetheja in Rungeja. Že na

Bauhausu je zasnoval svojo dvanajstdelno barvno zvezdo in lestvico svetlostnih stopenj,

kasneje pa je postal pozoren na subjektivno barvno dojemanje (Itten, 1999, str. 5).

Itten je od Goetheja prevzel obravnavanje barv v okviru sistemov kontrastov in naspro-

tujočih si sil, od Rungeja pa zaradi zunanje oblike krogelni barvni prostor. Ostwaldova

spoznanja o dvojnem stožcu je pri tem očitno popolnoma ignoriral (Skrbinek, 2001, str.

149). V dvanajstdelnem barvnem krogu je Itten primarne barve zvrstil v enakostranični

trikotnik; rumena je pri tem na vrhu, modra na levi in rdeča na desni. Razvrstitve barv

ob tem ne pojasni, vendar lahko sklepamo, da je rumena kot najsvetleǰsa na vrhu. Tri-

kotnik je umeščen v krog, ki mu je vrisan šestkotnik; ta določi še tri trikotnike, ki dajo

prostor za posamezne sekundarne barve. Ob modri in rumeni je tako umeščena zelena,

ob rdeči in rumeni oranžna in ob modri in rdeči vijolična. Pojasnjeno je, da te barve

dobimo z mešanjem primarnih barv, kjer nobena izmed dveh, ki sestavljata mešanico, ne

prevladuje. Okoli že narisanega kroga je nato narisan še en, ki s preǰsnjim tvori kolobar.
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Slika 2.13: Ittnov barvni krog.

Tega Itten razdeli na dvanajst enako velikih delov. V ustrezne dele se prenesejo primarne

in sekundarne barve (trikotnike pri tem lahko razumemo kot usmerjajoče �puščice�).

Praznih ostane šest odsekov, ki jih Itten zapolni s t. i. terciarnimi barvami (pri tem gre

za moderno definicijo terciarne barve).

Krog vsebuje iste barve, ki jih vsebujeta mavrica ali spektralni trak, Itten pa posebej

poudari, da si moramo teh dvanajst barv vedno jasno predstavljati. Krog upošteva likovne

komplementarne pare, obenem pa ponudi tudi ogrodje za opredelitev harmoničnih akordov

in sedmih barvnih kontrastov, o čemer bo več govora v nadaljevanju (Itten, 1999).

Zanimive so ugotovitve, kako je Itten določal primarne barve svojega barvnega kroga

(Skrbinek, 2001, str. 151). Itten (1999, str. 29) namreč izbrane tri primarne barve presodi

na sivem ozadju in izbere �rdečo, ki ni ne modrikasta ne rumenkasta, rumeno, ki ni ne

zelenkasta ne rdečkasta in modro, ki ni ne zelenkasta ne rdečkasta�. Skrbinek pa pǐse,

da ob preizkusu Ittnovih primarnih barv ugotovimo, da so te barve že mešanice, saj je

rumena že nekoliko rdeča (mešanica magente in oranžnordeče), modra pa mešanica cian in

vijoličnomodre. Tako naj bi bil tudi nastanek čiste oranžne, zelene in vijolične popolnoma

izključen. Zapǐse celo, da bi si lahko ob tem mislili, da Itten sam ni nikoli v praksi

preizkusil mešanja teh barv, saj bi ob sledenju njegovim navodilom namesto vijolične

dobili umazano rjavo, podobno vijolični ter temno in umazano zeleno. Pri tem moramo

seveda upoštevati, da Skrbinek na problem gleda s fizikalnega zornega kota (s stalǐsča

CMY primarnih barv; slika 14), s katerega so Ittnove primarne barve namešane, saj je

rdeča zmešana iz magente in rumene, modra pa iz cian in vijoličnomodre. Gledano s tega
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Slika 2.14: “Popravljen” Ittnov barvni krog v fizikalnih barvah.

vidika so Ittnove primarne barve napačne in iz njih tudi dejansko ne moremo namešati

čistih zelene, vijolične in oranžne. Vendar pa gre tu za likovno-doživljajsko določanje

primarnih barv: Itten po občutku presoja, katera barva se mu ne zdi namešana, in jo na

podlagi tega označi za primarno. Po občutku je torej Ittnova rdeča ne namešana, medtem

ko se magenta nagiba proti modri.

2.5.8 CIE barvni sistem (x, y, Y)

Za specifikacijo barv je pogosto rabljen mednarodno sprejeti sistem CIE. Sistem je znan-

stveno utemeljila Mednarodna komisija za razsvetljavo (Commission Internationale d’Ec-

lairage – CIE). Sistem temelji na standardizaciji spektralne porazdelitve bele svetlobe za

numerično vrednotenje barv. Do leta 1972 so standardizirali več vrst svetlob (A, B, C, D,

E, F) in spektralno občutljivost kolorimetričnega opazovalca pri vidnem polju 2o (1931),

leta 1964 pa še pri 10o. Tako so prǐsli do numeričnih metod, s katerimi lahko izračunamo

triobmočne komponente XYZ in tako posamezen barvni učinek opǐsemo povsem nedvou-

mno.

CIE je definirala tri navidezne primarne barve (X, Y, Z), katerih aditivno kombiniranje

definira vse svetlobne učinke, ki jih lahko zazna človeško oko. Opisovanje barv s temi

komponentami temelji na trikromatski teoriji barvnega vida. X, Y in Z tako predstavljajo

numerične vrednosti, ki se nanašajo na primarne barvne dražljaje v barvnem učinku.
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Slika 2.15: Geometrijski model CIE barvnega prostora (levo) in CIE xyY barvni diagram
(desno).

V navideznem barvnem prostoru lahko numerično opisan barvni učinek grafično pona-

zorimo s točko. Barvni prostor xyY je bil razvit leta 1931. Omejujejo ga vektorji X, Y in

Z, ki izhajajo iz skupne črne oz. ničelne točke. Znotraj geometrijskega modela tega barv-

nega prostora lahko najdemo geometrijsko telo CIE XYZ v obliki nepravilnega stožca;

znotraj tega ležijo vse barve (slika 2.15 levo). Osnovno ploskev tega telesa sestavljata

krivulja podkvaste oblike in daljica, ki povezuje njeni krajǐsči. Ker celoten stožec leži v

pozitivnem kvadrantu treh vektorjev, barvne vrednosti niso nikoli negativne. Poljubno

barvo označuje vektor c, ki lahko leži znotraj ali na površini stožca. Čiste spektralne

barve predstavljajo vektorji, ki ležijo na ukrivljenem delu površine stožca.

Barvo lahko določimo tudi s trojico števil (x, y, Y); pri tem sta x in y deleža barvnih

vrednosti, ki ju lahko določimo z izračunom. Usmerjenost primarnih barv na barvnem

prostoru je izbrana tako, da ravnina X + Y + Z = 1 v pozitivnem kvadrantu sistema tvori

pravokotni enakokraki trikotnik. Trikotnik lahko postavimo v ravnino in jo označimo z

osema x in y. Lik podkvaste oblike imenujemo CIE barvni diagram (slika 2.15 desno); ta

je omejen s spektralno črto in črto škrlata. Vrednosti x in y tako določata položaj barv na

barvnem diagramu in s tem njihovo pestrost in čistost, vrednost Y pa nam da še podatek

o tretji dimenziji – svetlosti.

Leta 1976 je bil razvit še sistem LAB, ki je zelo podoben Munsellovemu barvnemu

drevesu in je najbolj izpopolnjen in najbolj rabljen sistem za vrednotenje barve (Molek,

Golob, 2010).
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2.5.9 Küppersov romboeder

Küppers je svoj šesterokotnik oziroma romboeder predstavil leta 1958. Barvnega kroga

ni več uporabljal, saj se je po njegovem mnenju pokazalo, da je barvni krog samovoljni

umetni izum, ki ga ne moremo smiselno povezati z zakonitostjo vida (Skrbinek, 2001,

str. 154). Na podlagi novega spoznanja o tem, da obstaja šest primarnih barv, ki se

lahko združijo v principu integriranega mešanja, je tri sile občutenja (prabarve) predstavil

kot vektorje, s tem pa po zakonu paralelograma sil nastane romboedrski barvni prostor

(slika 2.16).

Za izhodǐsčno točko je tako kot pred njim Benson vzel stopnjo brez svetlobe, črno. Iz

sredǐsčne črne točke je nato izpeljal šest enako dolgih in enako razmaknjenih vektorjev, ki

predstavljajo tri aditivne in tri subtraktivne primarne barve. Ker je kot med njimi 60o,

je s tem dobil barvni krog v obliki šestkotnika s šestimi primarnimi barvami v oglǐsčih.

Nato je šestkotnik raztegnil v tretjo dimenzijo: �prime� ga za sredǐsče, točka s črno

barvo pa se s tem razdeli na črni in beli pol. Ko pola črne in bele razslojimo, se med

njima vzpostavi svetlostna os. Ob tem je upošteval logiko, da se aditivne in subtraktivne

primarne barve ob dvigu razvrstijo v dve prostorsko ločeni ravnini. Iz črne točke na

dnu tako najprej izhajajo vektorji aditivnih primarnih barv, iz teh pa vodijo vektorji do

druge ravnine s subtraktivnimi primarnimi barvami. Zadnji trije vektorji so iz točk s

subtraktivnimi primarnimi barvami izpeljani v belo na vrhu. Pot po vektorjih od spodaj

navzgor po romboedru predstavlja logiko aditivnega mešanja, pot od zgoraj navzdol pa

logiko subtraktivnega mešanja, pri čemer gresta obe poti po istih vektorjih preko istih

primarnih in sekundarnih barv, le v drugi smeri.

Slika 2.16: Küppersov romboeder.

41



42 POGLAVJE 2. LIKOVNO TEORETIČNI DEL

Küppersov romboeder tako natančno prikaže odnos med subtraktivnim in aditivnim

mešanjem, saj jo iz logičnega in preglednega dvodimenzionalnega sistema prenese v tro-

dimenzionalen model. Slabost romboedra pa je v tem, da absolutne svetlosti ne kaže na

urejen način; če to želimo urediti, ga moramo preoblikovati. Položaje primarnih barv

moramo spremeniti tako, da ležijo na istih ravninah kot njihovi svetlostno nepisani ekvi-

valenti.

2.5.10 Josef Albers

Josef Albers (1888–1976), ki ga mnogi pojmujejo kot enega najvplivneǰsih likovnih peda-

gogov 20. stoletja, je snovalec nekoliko manj znanega, a nič manj pomembnega barvnega

kroga, to je Goethejevega trikotnika. V dvajsetih letih 20. stoletja je kot Ittnov sodelavec

poučeval na znameniti Weimarski umetnǐsko-obrtni šoli Bauhaus. Leta 1933 se je preselil

v Ameriko, kjer je do leta 1949 poučeval na kolidžu Black Mountain v Severni Karolini,

leta 1950 pa postal tudi predsednik oddelka za arhitekturo in dizajn na univerzi Yale.

Barvna teorija, ki jo je poučeval na Yalu, je povzeta v njegovem delu Interakcija barv

(Interaction of Color), ki je izšlo leta 1963, med drugim pa je v njem predstavljen tudi

Goethejev trikotnik, ki ga je Albers pogosto uporabljal kot učni pripomoček (Sloane, 1991,

str. 215). Albersovo delo ima izreden pomen, saj je ugotavljal, kako barve učinkujejo po-

samezno in v medsebojni interakciji, v povezavi s tem pa razvil tudi praktične zaznavne

vaje. Izpopolnil je tako Ittnovo teorijo kot teorijo abstraknega slikarja Wassilyja Kandin-

skyja, ukvarjal se je z raziskovanjem simultanega kontrasta, raziskoval pa je tudi, kaj se

zgodi ob robnem stiku dveh barvnih površin. Njegovo raziskovanje je dobro razvidno tudi

v njegovih slikarskih delih (Anderson Feisner, 2006, str. 20–21).

Ime trikotnika je lahko nekoliko zavajajoče. Avtor trikotnika namreč ni Goethe sam,

kljub temu da ga Albers morda iz nevednosti ali namernega zavajanja obravnava kot Goe-

thejevo avtorsko delo. Nedvomno pa je Goethejeva teorija služila kot podlaga za njegov

nastanek. Zgodbo o poimenovanju in avtorstvu trikotnika lahko spremljamo v članku

Rudolfa Arnheima (Arnheim, 1982, str. 174). Preberemo lahko, da je Albers v zaključku

predgovora kasneǰse izdaje Interakcije barv iz leta 1971 trikotnik opisoval z besedami

�Goethejeva občutljiva karakterizacija barvnih skupin� in �Goethejeva ureditev devetih

osnovnih barv�. Kljub temu da je očiten poudarek na pripisovanju trikotnika Goetheju,

pa njegova knjiga takega trikotnika ne omenja. To je opazil tudi Arnheim in Albersu

napisal pismo o svoji ugotovitvi. V prej omenjenem članku lahko preberemo celotno pi-

smo, ki ga je Albers poslal Arnheimu kot odgovor na njegovo opazko. V odgovoru Albers

pojasni, da se je z �devetdelnim trikotnikom� srečal med svojim delom na Bauhausu
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Slika 2.17: Goethejev trikotnik.

– Hirschfeld, študent profesorja in slikarja Adolfa Hölzela, ga je seznanil s knjigo Carry

van Biema, naslovljeno Barve in oblike kot žive sile (Farben und Formen als lebendige

Kräfte, Jena: Eugen Diederichs, 1930), kjer je trikotnik prvič opazil v poglavju Ključni

koncepti Goethejeve teorije barv. Avtorica knjige naj bi bila prav tako študentka Adolfa

Hölzela, ta pa naj bi bil potemtakem prvotni avtor trikotnika. Albers zapǐse tudi, da je

po ponovnem pregledu knjige opazil, da je trikotnik v knjigi poimenovan zgolj kot �znani

devetdelni trikotnik�, zato so v amerǐski izdaji Albersove knjige iz leta 1975 kakršnekoli

konkretne povezave z Goethejem izpuščene.

Goethejev trikotnik je eden izmed najbolj zgoščenih in nazornih likovnih barvnih sis-

temov, v katerem je Albers izpostavil tri poglavitne likovne barvne problematike: nazorno

gradacijo od primarnih preko sekundarnih do terciarnih barv in likovno pomembnost sle-

dnjih, osi komplementarnih barv in barvne akorde (slika 2.17). Sistem je zasnovan v

obliki enakostraničnega trikotnika – ta je deljen na devet manǰsih trikotnikov, v kate-

rem so predstavljene vse tri kategorije barv – primarne, sekundarne in terciarne. Poleg

njihovega prikaza so te tudi razporejene na zelo premǐsljen način.

V Goethejevem trikotniku so primarne barve postavljene tako, da so med seboj najbolj

oddaljene; najdemo jih v treh skrajnih kotih trikotnika. Pri tem sta rumena in modra v

skladu z Goethejevo teorijo postavljeni v spodnji oglǐsči trikotnika. Goethe je namreč ti

dve barvi pojmoval kot skrajna ekstrema, ki sta primerljiva s svetlobo in temo. Rdeča

barva pa je kot produkt njune združitve umeščena med njiju v vrh trikotnika (Albers,

2006, str. 142).

Kot zagovornik znanstvenega fizikalnega vidika Lee (Arnheim, 1982, str. 175) ugota-

vlja, da se v Goethejevem času o razliki med mešanjem svetlobe in pigmentov še ni vedelo

veliko, zato je zanj opravičljivo, da primarnih barv ni definiral natančno. Nasprotno pa
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Slika 2.18: Nastanek treh glavnih terciarnih barv preko mešanja komplementarnih parov
(zgoraj) in mešanja dveh glavnih sekundarnih barv (spodaj).

je to povsem neopravičljivo za Albersa in Ittna, ki sta sledila Goetheju. Po Leejevem

mnenju njuni teoriji tako izhajata iz očitnega nerazumevanja tako fizike kot fiziologije in

psihologije barve. Tako kot Albers in Itten pa se likovniki danes seveda zavedamo naše

uporabe fizikalno napačnih primarnih barv, vseeno pa zaradi njihove simbolne, materialne,

zgodovinske in doživljajske vrednosti vztrajamo pri uporabi tradicionalnih likovnih.

Sekundarne barve, zeleno, oranžno in vijolično, je Albers umestil na robove stranic

trikotnika med posamezne primarne barve.

Posebnost Goethejevega trikotnika pa je definitivno prisotnost treh osnovnih terciarnih

barv, ki jih je Albers umestil v jedro trikotnika. V barvnem krogu klasično pojmovanih

terciarnih barv namreč ne moremo prikazati. Goethejev trikotnik pa je zasnovan na način,

da lahko sekundarne barve členi še na naslednjo stopnjo v notranjost trikotnika in tako

prikaže še terciarne barve. Te je Albers prikazal kot pars pro toto: v trikotnik je umestil tri

poglavitne terciarne barve, ki sem jih že predhodno omenila, impliciral pa jih je neskončno

(slika 2.18).

Arnheim (Arnheim, 1982, str. 175) terciarne barve v Goethejevem trikotniku komen-

tira z besedami, da ta vsebuje le tri od šestih (ki jih vsebuje Ittnov krog). V njem vidi

le rdečevijolično, rumenozeleno in zelenomodro, izpuščene pa so rdečeoranžna, rumenoo-

ranžna in modrovijolična, zato zaključi, da je trikotnik v primerjavi z običajnimi barvnimi

krogi (na primer Ittnovim) precej bolj nejasen kot pa poučen. Pri tej kritiki seveda ni

upoštevana likovno smiselna sistematizacija terciarnih barv.
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2.6 Barvni kontrasti

Naša zaznava se zanaša na ugotavljanje kontrastov. Vsako stvar lahko zaznamo le kot

razliko v odnosu do nečesa drugega. Če ni razlik v okolju in v našem vidnem polju, potem

zaznavanje ni mogoče. To velja tudi za barve. Tako v realnosti kot v likovnosti se nam

barve nikoli ne javljajo posamezno, temveč jih vedno doživljamo v določeni medsebojni

interakciji. Prav ta interakcija pa določa način, kako jih bomo doživeli.

Barve in njihovo doživljanje torej lahko spreminjamo, ne da bi se jih dotaknili. Zato so

različni likovni barvni teoretiki poskušali sistematizirati različne načine pojavljanja barv

v interakciji. Likovno teoretično barvni kontrast definiramo s tem, da sopostavimo dve

ali več barv, ki so si različne v vsaj eni izmed svojih bistvenih ali nebistvenih dimenzij.

Kot začetnika teorije o sedmih barvnih kontrastih lahko smatramo Adolfa Hölzla.

Njegov nauk so povzemali tudi kasneǰsi barvni teoretiki, vključno z Ittnom. Skrbinek

(2001, str. 147) navaja, da je Hölzel definiral sedem različnih kontrastov:

• barve same po sebi in zase (opisujejo vrsto pestrosti),

• svetlo – temno (svetlost),

• hladno – toplo,

• komplementarno (oba predstavljata različna razmerja vrste pestrosti),

• svetleče in motno,

• barva in nebarva (nanašata se na stopnjo pestrosti),

• mnogo in malo (opisuje površinska in prostorska razmerja oziroma obseg delnih

površin v sliki).

Tudi Itten (1999) poudari, da so kontrast pred njim obravnavali že Goethe, Bezold,

Chevreul in Hölzel; Chevreul je celo spisal delo, ki je v celoti posvečeno simultanemu

kontrastu. Sam tako kot Hölzel opredeli sedem kontrastov, za katere trdi, da so si po

svojih značilnostih tako različni, da moramo vsakega proučiti posebej:

• kontrast barve k barvi,

• svetlo-temni kontrast,
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• hladno-topli kontrast,

• komplementarni kontrast,

• simultani kontrast,

• kontrast kvalitet,

• kontrast količin.

Zalaznik (2007) Ittnove kontraste povzame z naslednjimi opisi:

Kontrast barve k barvi je najpreprosteǰsi izmed vseh kontrastov, saj ga sestavljajo

barve, ki so najbolj nasičene. Tak kontrast nastane ob kombinaciji najmanj treh barv.

Najmočneǰsi je med rdečo, mordo in rumeno, svojo moč pa postopoma izgublja, če se

barve kakorkoli odmikajo od te trojice. Kontrast barve k barvi je zato vselej prisoten, ne

pa tudi enako izrazit.

Svetlo-temni kontrast temelji na dejstvu, da lahko v svetu okoli nas vselej razberemo

določene svetlostne razlike. Temelji torej na zaznavanju jakosti svetlobe. Razdelimo

ga lahko na svetlo-temni svetlostni kontrast (največjo polarnost doseže z belo in črno)

in na svetlo-temni barvni kontrast, pri katerem lahko gre za razlike med svetlostnimi

vrednostmi posamezne barve (relativna barvna svetlost), pa tudi za razlike med različnimi

vrednostmi svetlostnih spektralnih barv (absolutna barvna svetlost). Medtem ko enake

tonske vrednosti barve zbližajo, večji kontrasti barve delijo, kar je pomemben dejavnik

pri gradnji prostora.To so izkorǐsčali tudi slikarji, ki so pri svojih delih želeli poudariti

dramatičnost, napetost ali grozo.

Pri hladno toplem kontrastu gre za povezovanje vizualne zaznave in zaznave tempe-

rature. Če lahko v Ittnovem dvanajstdelnem krogu najdemo vertikalno svetlo-temno os,

bo toplo-hladna os vertikalna. Itten kot tople barve načeloma opredeli rumeno, rumeno-

oranžno, oranžno, rdečo in rdečevijolično, kot hladne pa rumenozeleno, zeleno, modroze-

leno, modro, modrovijolično in vijolično. Največji hladno-topli kontrast je med modro-

zeleno in rdečeoranžno, vse ostale barve med njima pa lahko učinkujejo kot tople ali kot

hladne, odvisno od tega, h kateri barvi so sopostavljene. Tudi s tem kontrastom lahko

gradimo prostor, saj lahko učinkovanje teh barv uporabimo pri gradnji barvne perspek-

tive; tople barve nam delujejo bližje (dolgovalovna (�topla�) pada za mrežnico), medtem

ko se hladne oddaljujejo (kratkovalovna svetloba (�hladno�) pada pred mrežnico).

Komplementarni kontrast je kontrast med dvema barvama, ki si v barvnem krogu

ležita nasproti. Komplementarnost je v fiziki razumljena nekoliko drugače kot v likovno-
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sti; za primer si vzemimo aditivni sistem. Belo svetlobo lahko razlomimo v vidni spekter,

lahko pa jo ponovno dobimo, če med seboj mešamo določena spektralna področja. To

lahko uresničimo na dva načina – med seboj mešamo vse barvne svetlobe spektra ali pa

mešamo določene pare barv (Butina, 1995, str. 59). Tisti dve svetlobi, ki skupaj dasta

belo svetlobo, imenujemo komplementarni; vsaka barva ima potemtakem svoj komple-

mentarni par, torej barvo, s katero skupaj tvori belo svetlobo. Fizikalni komplementarni

pari so sestavljeni iz primarnih in njim komplementarnih sekundarnih barv: cian in rdeča,

magenta in zelena ter rumena in modra. V likovnosti komplementarne pare tvorita ena

primarna barva in sekundarna barva, ki je mešanica drugih dveh primarnih barv (rumena

in vijolična, rdeča in zelena, modra in oranžna), ti barvi pa se mešata v nepestro sivo.

Ob sopostavitvi dveh komplementarnih barv je učinek simultanosti povsem izničen – oko

je deležno občutka potešenosti, posledično pa dobimo vtis trdnosti in stabilnosti.

Sočasni (simultani) kontrast je bil v barvni teoriji prisoten še preden so bili raziskani

njegovi nevrofiziološki razlogi. O njem je pisal že Chevreul, predstavlja pa tudi temelj

Goethejeve teorije. Gre za pojav, pri katerem človeško oko ob določeni barvi sočasno

teži po njeni komplementarni barvi. Če te barve ni, jo oko ustvari samo. Barva pri tem

vpliva na sosednjo barvo in zdi se nam, da sta obe spremenili svoje bistvene lastnosti.

S simultanim kontrastom umetniki ustvarjajo dinamično vibriranje, kar je v nasprotju

s komplementarnim kontrastom; simultani in komplementarni kontrast imata tako na-

sprotne značilnosti. Simultani kontrast je najbolj izrazit pri sopostavljanju čistih barv;

maksimalna vibracija se pojavi prav pri sopostavitvi rdečeoranžne in modrozelene kot

najbolj tople in najbolj hladne barve. Kadar umetniki učinka simultanega kontrasta ne

želijo, ga lahko zmanǰsajo s povečevanjem svetlo-temnih vrednosti, sopostavljanjem barv,

ki so si v barvnem krogu bližje, ali mešanjem komplementarnih parov. Poznamo svetlo-

stni in barvni simultani kontrast. Pri prvem gre za različne svetlostne odtenke določene

barve v odnosu do različne svetlosti sopostavljene barve, pri drugem pa za prej omenjeno

različno barvnost določene barve v odnosu do različne barvnosti sopostavljene barve. K

barvnemu simultanemu kontrastu je še posebej nagnjena siva.

Kontrast kvalitet (oz. kontrast barvne kvalitete) se nanaša na dimenzijo nasičenosti –

gre za nasprotje med nasičenimi in manj nasičenimi barvami, v skrajni obliki med pisanimi

in nepisanimi barvami. Kontrast kvalitete se povezuje tudi s simultanim kontrastom

(enaka manj nasičena barva bo ob podobni barvi videti živa, ob bolj živi barvi pa bolj

umazana, sive barve pa bodo ob živih tudi same videti barviteǰse).

Pri kontrastu količin (oz. kontrastu barvne količine / kvantitete) gre za odnos veli-

kosti barvnih površin v likovni kompoziciji (nasprotje �več in manj� oziroma �veliko in
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majhno�). Gre torej za razmerja med močmi posameznih barv, pri čemer je ta odvisna od

absolutne svetlosti, nasičenosti in površine, ki jo zavzema. Itten (1999, str. 59) razlaga,

da je že Goethe ugotovil, da obstajajo določena številčna razmerja moči barv.3 Pri tem

za enak učinek svetla barva v primerjavi s temneǰso potrebuje manǰso površino:

rumena : oranžna : rdeča : vijolična : modra : zelena = 9 : 8 : 6 : 3 : 4 : 6

Če vrednosti prenesemo na komplementarne pare, dobimo naslednje proporce:

rumena : vijolična = 9 : 3 = 3 : 1;

oranžna : modra = 8 : 4 = 2 : 1;

rdeča : zelena = 6 : 6 = 1 : 1

Uravnotežena razmerja bodo delovala umirjeno in harmonično, z neuravnoteženimi pa

bo slika imela večjo ekspresivno moč. Barva se pri tem začne boriti za svoj obstanek

in začne učinkovati kot svetleǰsa in bolj dražeča. Kontrast količin lahko prav tako kot

simultanega povežemo s kontrastom kvalitet – v primerjavi z bolj nasičeno barvo mora

manj nasičena za uravnoteženost zavzeti večjo površino.

2.6.1 Wassily Kandinsky

Wassily Kandinsky (1866–1944) danes velja za enega največjih inovativnih slikarjev in

barvnih teoretikov 20. stoletja. Zgodnja leta je preživel v Ukrajini in Rusiji, z ume-

tnostjo pa se je ukvarjal med prostim časom. Umetnosti se je resno posvetil šele po

dopolnjenem tridesetem letu starosti – po tem, ko je videl Monetove slike senenih kopic in

slǐsal Wagnerjevo opero Lohengrin, se je leta 1896 preselil v München, kjer je prvo likovno

izobrazbo prodobil pri slovenskem slikarju Antonu Ažbetu, kasneje pa na Akademiji za

umetnost. Z barvno teorijo se je začel ukvarjati leta 1904. Tako kot Itten je tudi Kandin-

sky poučeval na Bauhausu, in sicer med leti 1922 in 1933. Po zaprtju šole je pred nacisti

pobegnil v Francijo, kjer je ostal do svoje smrti (MacEvoy, �Watercolor artists�, 2007).

Kandinsky je v okviru svoje teorije o barvah predstavil sistem nasprotij, ki je med

drugim predstavljen tudi v delu O duhovnem v umetnosti (1946, str. 60–75). Njegova

teorija zajema štiri antiteze. Prvo antitezo predstavljata rumena in modra; pri tem ru-

mena predstavlja toploto, modra pa hlad. Barvi posedujeta tudi dva načina gibanja – če

govorimo o horizontalnem gibanju, se rumena gledalcu približuje, modra pa se od njega

3Holtzschue (2011, str. 144) navaja, da kljub Ittnovi omembi Goetheja opisane teorije o razmerjih
barv v njegovem delu Teorija barv ne zasledimo. Albers kot avtorja teorije navaja Schopenhauerja, ki ga
bom omenjala v poglavju o barvni harmoniji.
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Slika 2.19: Kandinskyjev krog življenja.

oddaljuje, če pa govorimo o gibanju znotraj barve, pa se rumena širi (ekscentričnost),

modra pa krči (koncentričnost). Ob tem opomni, da se pri teh postavkah navezuje zgolj

na spiritualne izkušnje in ne na znanost. Nadaljuje, da gre vedno, ko govorimo o topli

ali hladni barvi, za nagib barve proti rumeni ali modri. Druga antiteza vključuje belo

in črno; svetloba predstavlja svetlobo in večno odpornost z možnostjo (rojstvo), črna pa

temo brez odpornosti in slehernih možnosti (smrt). Bela in črna posedujeta enako giba-

nje kot bela in modra, a ne v dinamični, temveč statični in togi formi. Tretja antiteza je

sestavljena iz para rdeče in zelene; zelena nastane kot idealna mešanica rumene in modre.

Ker je posledično sestavljena tudi iz dveh nasprotujočih se gibanj, je zelena negibna, saj

se gibanje izniči. Nasprotje zelene, rdeča, pa se giblje znotraj sebe. Z dodajanjem rumene

ali modre pa se začne širiti ali krčiti. S širjenjem preko rumene tako dobimo oranžno,

s krčenjem preko modre pa vijolično. Oranžna je torej aktivni element rumene v rdeči,

vijolična pa pasivni element modre v rdeči. Tako pridemo do četrte antiteze – oranžne in

vijolične.

Kandinsky nazadnje antiteze združi v t. i. krog življenja, kjer se trije pari glavnih

antitez združijo v krožno obliko, levo in desno od kroga pa sta umeščeni dve možnosti

stanja tǐsine – bela in črna (rojstvo in smrt) (slika 2.19).

2.7 Barvna harmonija

Barvni kontrasti so močno povezani tudi s principom barvne harmonije. Butina (1995,

str. 327) opisuje, da skladnost barv leži med dvema skrajnostma: med monotonijo pona-

vljanja in enakosti ter neskladnostjo kontrastno različnih likovnih nasprotij. Harmonija je

zgrajena na podobnostih med uporabljenimi likovnimi izrazili, posledično pa lahko tudi
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sklepamo, da je za harmonijo ob določenih podobnostih v likovnih lastnostih potrebna

tudi določena količina različnosti. Če pri tem začnejo prevladovati podobnost ali kontrasti,

se harmonija začne izgubljati, oris pa se približuje ali monotonosti ali nasprotjem.

Interes za barvno harmonijo se je tako kot za organizacijo barv v barvne modele

kazal skozi celotno zgodovino, začenši z avtorji v antiki. Ti so bili mnenja, da sta lepota

in harmonija naravni rezultat matematičnega reda in sta neločljivi, združitev lepote in

matematike pa je postala temelj teorij o barvni harmoniji (Holtzschue, 2011, str. 132).

Umetnǐsko delo renesančnega genija Leonarda da Vincija je nenehno sledilo znanstve-

nim raziskovanjem. Da Vinci je o barvni harmoniji razmǐsljal že okoli leta 1500. Razodetje

narave je videl v naravnem pojavu mavrice, na podlagi tega pojava pa je sklepal, da so

barvni sestavi, ki sledijo zakonitostim mavrice, med seboj najbolj harmonični in skladni.

Morda je bil Da Vinci celo prvi, ki je pri nastanku barvnih harmonij poudaril pomen

nasprotnih barv (Skrbinek, 2001, str. 134–135).

Munsell je mnogo let kasneje ugotovil, da gre pri barvni harmoniji samo za drugačno

poimenovanje za barvni red. Za harmonično delovanje barve je postavil pet pravil:

• Uporaba čim manj barvnih tonov.

• Če želimo uravnotežiti svetle in temne barvne tone, mora biti na sliki površina

temnih tonov od tri do štirikrat večja od površine svetlih.

• Močno čisto barvo se uravnoteži z večjim deležem manj čiste barve.

• Ploskovna vrednost barve je nasprotno proporcionalna zmnožku čistosti in svetlosti.

• Za barvno harmonijo moramo upoštevati vsaj tri od štirih naštetih postavk (Skrbi-

nek, 2001, str. 142–143).

Podobne ugotovitve, kot jih je Itten predstavil v okviru kontrasta barvne količine, je

pred njim predstavil že Arthur Schopenhauer. Na osnovi Goethejevega kroga je vsaki

izmed šestih čistih barv glede na njeno svetlost pripisal delež, ki ga ima v krogu glede na

ostale barve. V njem pripǐse rumeni kot najsveteǰsi barvi najvǐsjo vrednost (9), vijolični

kot najtemneǰsi pa najnižjo (3). Seštevki števil posameznih komplementarnih parov dajo

12 oziroma 120o loka kroga; vsak komplementarni par torej zavzema točno tretjino kroga,

kar predstavlja popolno matematično ravnovesje vseh šestih barv. Seštevki števil vseh

treh parov tako dajo 36, kar se sklada s 360o polnega kroga. Vseeno pa nas takšen krog

zlahka zavede; predstavlja namreč svetlostne razlike, ki jih zaznamo, za uravnoteženje
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posameznih barv pa moramo števila, pripisana posameznim barvam, množiti (npr. ker

je delež vijolične v krogu trikrat manǰsi od deleža rumene, mora na površini zajemati

trikratno površino rumene, da bosta barvi v ravnovesju) (Holtzschue, 2011, str. 143–144).

Hölzel je v osnovi trdil, da harmonija nastane s cepitvijo barve na njene sestavne dele.

Te dele lahko zmešamo v dve novi barvi, ti pa sta v harmoniji z izhodǐsčno nerazcepljeno

barvo. Zanimiva je tudi njegova teorija o �barvnih poplavah�; tega v slikarstvu dosežemo

tako, da vsaki uporabljeni barvi primešamo enako količino neke druge barve. Tak efekt

lahko dobimo tudi, če neko obarvano površino osvetlimo z barvno lučjo ali jo gledamo

skozi barvni filter (Skrbinek, 2001, str. 147–148).

Barvna harmonija je zanimala tudi Fabera Birrena. Na osnovi Chevreulovega dela si je

zamislil barvno harmonijo, ki jo sestavlja šest elementov: elementi harmonije, harmonija

sosednjih barv, harmonija nasprotnih barv, harmonija komplementarnih parov, harmonija

triad in harmonija prevladujočih odtenkov. Na podlagi te teorije je leta 1937 razvil tudi

barvni trikotnik, ki obravnava vizualne in psihološke aspekte barv (Anderson Feisner,

2006, str. 21).

Itten je v svoji teoriji o harmoniji sledil Goetheju in Rumfordu, ki je že konec 18.

stoletja trdil, da so barve harmonične, če se mešanica njihovih odsevov zmeša v belo.

Pojem barvne harmonije si je prizadeval privzdigniti v objektivno zakonitost. Ker v

našem vizualnem sistemu harmonija pomeni psihofizično stanje ravnotežja, je na podlagi

komplementarnih parov ter simultanega in sukcesivnega kontrasta prǐsel do zaključka, da

so barve harmonične takrat, ko njihova mešanica da sivo. Vse kombinacije barv, ki v

mešanici ne dajo sive, pa so ekspresivne oziroma disharmonične. Na podlagi teze, da

harmonija pomeni urejenost, pride tudi do ugotovitve, da moramo, če želimo najti vse

možne harmonije, poiskati možne načine urejenosti barv. Pri tem je izhajal iz svojega

dvanajstdelnega kroga. V okviru le-tega je poiskal enostavne geometrijske forme (kvadrat,

pravokotnik, trikotnik, šestkotnik), ki so tvorile t. i. �harmonične barvne akorde�. Vsak

akord tako ali drugače sestavljajo komplementarne barve v različnih razmerjih. Osnovni

enakostranični trikotnik povezuje tri primarne barve, ki so vsebovane v vseh komplemen-

tarnih parih; triado barv poimenuje �trozvočje�. Če je k oglǐsču enakokrakega trikotnika

primarna barva, bosta v ostalih oglǐsčih dve vmesni, ki obdajata njeno komplementarno

nasprotje (npr. rumena in rdečevijolična ter modrovijolična). Povezava štirih barv tvori

�četverozvočje�, šestih pa �šesterozvočje�. Itten dopušča tudi vpeljavo črne in bele; tako

iz trozvočja lahko dobimo peterozvočje, iz štirizvočja pa šesterozvočje. Vse like lahko po

krogu poljubno obračamo in tako dobivamo drugačne harmonične akorde, vsi pa bodo

zaradi hkratnih zamikov zgrajeni na enakem principu.
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Ob poučevanju o barvnih akordih pa je Itten leta 1928 ugotovil, da si vsaka oseba

lahko harmonično kombinacijo barv zamǐslja po svoje. Na podlagi te ugotovitve je prǐsel

do subjektivne teorije, ki razlaga, da je dojemanje barvne harmonije odvisno od lastnih

osebnostnih barv (barve las, oči, tena kože ipd.). Na temelju te teorije so kasneje v Ameriki

oblikovali sistem osebnega barvnega svetovanja. Ta sistem ljudi deli v štiri skupine barvnih

tipov, ki sovpadajo s štirimi letnimi časi, vsakemu tipu pa je dodeljena drugačna paleta

osebnostni pogojenih barv (Itten, 1999; Holtzschue, 2011, Skrbinek, 2001).

2.7.1 Barvni akordi v Goethejevem trikotniku

Albers si je z Goethejevim trikotnikom zamislil tudi popolnoma drugačno ureditev har-

moničnih barv. Sestava Goethejevega trikotnika je namreč tako kot Ittnov barvni krog

zasnovana tako, da omogoča tudi nadaljnje študije glede na pozicijo posameznih barv v

trikotniku (Albers, 2006, str. 142). Tako lahko v trikotniku določimo posamezne skupine

barv, ki tvorijo zaključene harmonične celote. Albers (2006, str. 66) v trikotniku opredeli

šest podskupin oziroma barvnih akordov: veličastni akord, vedri akord in melanholični

akord ter lucidni (svetli) akord in resni (temni) akord (slika 2.20). Vsak izmed akordov je

sestavljen iz različnih kombinacij primarnih, sekundarnih in terciarnih barv, posledično

pa tako ali drugače vključuje vse tri primarne barve. Sklepamo lahko, da se je Albers po-

svetil obravnavi akordov prav zaradi zavedanja, da je barva z doživljajskega in likovnega

vidika lahko zaznana le v interakciji z drugo barvo.

Slika 2.20: Veličastni, vedri in melanholični barvni akord (zgoraj) ter lucidni in resni
barvni akord (spodaj).

V nadaljevanju bom posamezne akorde povezala s psihološkimi vplivi barve, ki jih

navaja A. N. Kovačev (1997).
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Veličastni akord (slika 2.20 zgoraj levo) lahko najdemo v zgornjem delu osnovnega

trikotnika; sestavljen je iz primarne rdeče, sekundarnih oranžne in vijolične ter terciarne

mešanice oranžne in vijolične oziroma rdeče in zelene. Akordu jasno dominira primarna

rdeča; ta je opisana kot vročična, dinamična, aktivna in privlačna. V interakciji s te-

mneǰsim delom toplih barv (rdečo in oranžno) tudi vijolična dobi topel pridih, obenem

pa umirja njuno živahnost in v akord posredno vnaša hladnost modre. Terciarna barva

akord poveže v harmonično celoto.

Navezovanje kombinacije teh barv na vtis veličastnosti lahko povežemo tudi z ozirom

na svetovna verstva. Katolǐska cerkev je bila edina uradna institucija, ki je bila privilegi-

rana do te mere, da so njeni uslužbenci smeli nositi purpurna oblačila. Purpurno so kot

najdragoceneǰso barvo omenjali že v stari zavezi; duhovniki zato še danes nosijo purpurno

modra, purpurno rdeča in škrlatna oblačila. Goethe (1840, str. 328) vijolično povezuje z

rimskimi cesarji, rdečo in oranžno pa s kitajskimi. Oranžna oblačila nosijo tudi budistični

menihi, saj v budizmu oranžna barva predstavlja najvǐsjo stopnjo človeške popolnosti.

Edwards (2004, str. 184) navaja, da je bilo v zgodnjih kulturah pridobivanje vijoličnega

barvila izredno zapleteno in drago, zato je vijolična kmalu postala simbol vladajočih, do-

stojanstva in moči, nižjemu sloju pa so bila oblačila vijolične barve prepovedana. Tudi

Tušak (2001, str. 112) vijolično opǐse kot barvo, ki simbolizira pomembnost in veličino.

Afiniteta s pomenom vijolične v krščanstvu se kaže tudi v raziskavi barvnih preferenc

in asociacij na posamezne barve v Sloveniji (1992), kjer se v povezavi z vijolično barvo na

prvo mesto uvršča kategorija razkošje in plemenitost, kot asociacije pa kategoriji pripadajo

pojmi, kot so na primer vzvǐsenost, razkošje, veličastnost in prefinjenost.

Vedri akord (slika 2.20 zgoraj v sredini) tvori spodnji levi del osnovnega trikotnika;

sestavljajo ga primarna rumena, sekundarni oranžna in zelena ter terciarna mešanica

oranžne in zelene oziroma rumene in vijolične. Vedri akord sestavlja svetleǰsi del toplih

barv (rumena in oranžna), zelena pa vanj posredno vnaša modro. Akordu dominira

primarna rumena; to podzavestno asociiramo s soncem, posledično pa tudi s svetlobo,

vedrino in optimizmom. V akord zato rumena prinaša bistveni del pozitivnih konotacij.

Prej naštete lastnosti rumene se prav tako kažejo v že prej omenjeni raziskavi; Slovenci

so rumeno najpogosteje asociirali z življenjem, veseljem, dinamičnostjo, energijo, toplino,

svetlobo ipd. (Kovačev, 1997, str. 123). Tudi Tušak (2001, str. 108) rumeno med drugim

poveže z ekstraverzijo in živahnostjo.

Ker se v akordu pojavlja tudi zelena, se izrazito izžarevanje toplote rumene, podkre-

pljeno z oranžno barvo, znatno ohladi. Zeleno povezujemo s svežino, vlažnostjo in hladom,

kar je v tem akordu zelo izrazito. A. N. Kovačev opaža tudi pomemben odnos med ze-
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leno in rumeno. V primeru, da sta barvi združeni, zaradi svojih tradicionalno utrjenih

pomenskih implikacij veljata za strupeni. V akordu ima zato pomembno vlogo oranžna,

ki vzpostavi ravnotežje. Terciarna barva akord poveže v harmonično celoto.

Melanholični akord (slika 2.20 zgoraj desno) tvori spodnji desni del osnovnega triko-

tnika; sestavljajo ga primarna modra, sekundarni vijolična in zelena ter terciarna mešanica

vijolične in zelene oziroma modre in oranžne.

Melanholični akord sestavljajo izključno hladne barve. Čeprav zelena in vijolična

vsebujeta komponenti toplega, pod vplivom modre dobita izrazito hladen podton. Akordu

dominira primarna modra, ki je opredeljena kot najhladneǰsa izmed barv svetlobnega

spektra simbol hladnosti, brezčutnosti, ponosa in trdote. Modro lahko povežemo tudi

z daljino, oddaljenostjo ali oddaljevanjem, pa tudi z globino, kar je v logični povezavi

s pojavom zračne perspektive, pri katerem objekti z oddaljevanjem zaradi postopnega

nalaganja plasti zraka dobivajo moder odtenek. Melanholični akord je tudi najtemneǰsi

izmed že opisanih treh. Slovenci so v raziskavi modro najpogosteje povezali s pojmi, kot

so oddaljenost, neskončnost, daljava, globina, prostranost, zanimivo pa je, da se izrazito

negativne konotacije pojavljajo šele od tretjega do petega mesta (žalost, odtujitev in

hlad). Terciarna barva akord poveže v harmonično celoto.

Poleg opisanih treh akordov, ki jih sestavljajo po štiri barve, pa Albers definira še

dva: lucidni (ali svetli; slika 20 spodaj levo) in resni (ali temni; slika 20 spodaj desno)

akord. Ta akorda sta sestavljena iz petih barv, dveh primarnih, sekundarne in dveh

terciarnih.. Členitev na svetlo in temno lahko srečamo že v Goethejevi teoriji, ki krog

ločuje na pozitivni (svetli) in negativni (temni) del. Albersova akorda v podobni maniri

najdemo vzdolž dveh stranic trikotnika. Ob tem lahko opazimo, da Albers barve ob tretji,

horizontalni stranici izpusti; v smislu akorda te tako ostanejo nedefinirane. Sama menim,

da bi bil t. i. tretji svetlostni akord (slika 2.21) z vidika svoje specifične zgradbe izredno

zanimiv, saj bi ga kot primarni barvi tvorila prav dva Goethejeva ekstrema, rumena in

modra. Morda bi bilo zato z njim zanimivo iskati vmesno vrednost med obstoječima

dvema.

Lucidni ali svetli akord zavzema levo stran osnovnega trikotnika; sestavljen je iz pri-

marnih rumene in rdeče, sekundarne oranžne in terciarnih mešanic rdeče in zelene (oranžne

in vijolične) in rumene in vijolične (oranžne in zelene). Ker ga sestavljajo vse tri tople

barve, rumena, oranžna in rdeča, je akord izredno topel, zaradi vpliva rumene pa je njegov

učinek primerljiv učinku vedrega akorda.

Resni ali temni akord zavzema desno stran osnovnega trikotnika; sestavljen je iz pri-

54



POGLAVJE 2. LIKOVNO TEORETIČNI DEL 55

Slika 2.21: Hipotetičen barvni akord ob spodnji stranici trikotnika.

marnih rdeče in modre, sekundarne oranžne in terciarnih mešanic rdeče in zelene (vi-

jolične in oranžne) in modre in oranžne (vijolične in zelene). Kot toplo-hladni kontrast

se tu združujeta modra in rdeča. Akord sicer deluje podobno kot melanholični akord,

ker pa je tu zelena nadomeščena z rdečo, mu to odvzame veliko hladu, ki je prisoten v

melanholičnem akordu.

2.8 Spoznavanje barvne sistematike in uporaba barv-

nih modelov v osnovni šoli

Küppers (Küppers, �Theory of Color in the Past and Future�) ugotavlja, da je barvna

teorija v mnogih šolah zapostavljena tematika, obenem pa se sprašuje, v okviru katerega

predmeta sploh mora biti poučevana. Enakovredno bi bila lahko namreč uvrščena v okvir

več različnih predmetov: poleg umetnosti tudi matematike, fizike, biologije in kemije,

učinkovanje barv pa bi bilo lahko del psihologije. Küppers je mnenja, da bi morala

biti vpeljana tudi nova disciplina – teorija informacij in komunikacijske tehnologije, v

okviru katere bi se učenci učili o delovanju vseh komunikacijskih medijev (o televiziji

in internetu, pa tudi fotografiji in večbarvnem tisku). Disciplina bi tako poleg splošnih

tematik o tehničnih pogojih (možnosti in omejitve pri ustvarjanju barv) zajemala tudi

barvna mešanja, barvno reprodukcijo in �popravljanje� barv v teh medijih. Prepričan

je, da bi v tej disciplini barvna teorija našla popolno mesto.

Poleg tega predstavi tudi štiri postavke, ki naj bi se upoštevale ob poučevanju barvne

teorije:
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• Paziti je potrebno, da se ne meša med barvno teorijo in zgodovino barvne teorije,

saj je teorija barv naravoslovna veda, ki pojasnjuje delovanje vidnega organa in

zakone barvnih mešanj, zgodovina barvne teorije pa sodi striktno med zgodovinske

problematike.

• Pri poučevanju barvne teorije ne sme biti rabljen pogovorni jezik. Rabe strokovne

terminologije, ki se uporablja pri vseh znanstvenih vedah, se morajo učenci priučiti

podobno kot tujega jezika.

• Uspešnost učenja barvne teorije je pogojena tudi s prikazom barv, o katerih govo-

rimo. Bolj kot so barve prikazane, bolj je učna ura uspešna. Pri tem imajo posebno

pomembno vrednost optični eksperimenti, ki demonstrirajo zakone aditivnega in

subtraktivnega barvnega mešanja. Ob pomoči praktičnih vaj je tudi razumevanje

integriranega barvnega mešanja bistveno lažje.

• Razlika med prozornimi in prekrivnimi barvami bi morala biti otrokom pojasnjena

že v predšolskem obdobju; ti naj bi spoznali osem osnovnih barv, šest kromatičnih

in dve akromatični, ob vstopu v osnovno šolo pa bi bila tako otroku uporaba teh

osmih barv samoumevna.

Po učnem načrtu (Učni načrt za likovno vzgojo, 2011) se učenci v slovenskih osnovnih

šolah z barvno teorijo srečajo v drugem triletju. Z določenimi vsebinami se sicer na

bolj intuitivni ravni ukvarjajo že v 4. in 5. razredu (svetlostni odtenki, barvni odtenek,

barvni spekter, sorodne barve), natančneje pa se z barvami začnejo spoznavati v 6., 7. in

8. razredu. Glede na časovno predvideno obravnavo določenih vsebin se bom osredotočila

na 6. in 7. razred.

V nadaljevanju bom naredila pregled nad osmimi izbranimi učbeniki, ki se uporabljajo

v slovenskih osnovnih šolah in vključujejo osnove barve sistematike: Likovno izražanje 5

(2013), Likovno izražanje 6 (2005), Spoznajmo likovni svet 6 (2006), Likovna vzgoja 6

(2010), Likovno izražanje 6 (2013), Likovno izražanje 7 in likovno snovanje 1 (2002),

Likovna vzgoja 7 (2006) in Likovno izražanje 7 (2013). Na podlagi učbenikov bom ugo-

tovila, kateri barvni modeli se uporabljajo za poučevanje barve sistematike in kako ter

katerih se ne uporablja.

Učenci uvod v barvno sistematiko (barvni krog in barvna mešanja) podrobneje začnejo

spoznavati v 6. razredu. Uvod je v vseh primerih v osnovi enak – najprej razloži, da

je za zaznavo barv potrebna svetloba. Preko te razlage učenci spoznajo pojem barvnega

spektra, nato pa je kot dodatna pojasnitev predstavljen primer mavrice. Preko teh pojmov

56



POGLAVJE 2. LIKOVNO TEORETIČNI DEL 57

Slika 2.22: Ittnov krog s “popravljenimi” primarnimi barvami.

učenci pridejo do spoznanja, da so barve urejene v barvni krog, saj na ta način lahko

pojasnimo odnose med barvami spektra.

Kot barvni model, ki služi za razlago barvne sistematike, je povsod uporabljen Ittnov

dvanajstdelni barvni krog, vendar pa (z izjemo učbenika Likovna vzgoja 6 ) ne zasledimo

kroga v izvornih likovnih primarnih barvah (slika 2.22). Krogi so na moderen način

prikazani s subtraktivnimi primarnimi barvami, pri čemer sta modra in rdeča zamenjani s

subtraktivnima cian in magento, prav tako pa tudi opisi kot primarni barvi poleg rumene

navajajo cian modro in magenta rdečo.

Sekundarne barve učbeniki opisujejo kot mešanice dveh primarnih barv. Na tem

področju se ne soočamo z zapleti. Posebej zanimiva pa je obravnava terciarnih barv, ki

jih (kot sem že omenila) v Ittnovem barvnem krogu ni. Čeprav naj bi bilo po moderni

definiciji šest terciarnih barv prisotnih v Ittnovem krogu, terciarnih barv noben izmed

učbenikov ne opisuje na moderen način. Posledično jih tudi ne morejo prikazati v Ittnovem

modelu, zato se v prikazu vsak učbenik znajde na svoj način.

Učbenik Likovno izražanje 5 nam razlaga, da terciarne barve nastanejo kot mešanice

čistih sekundarnih barv, posledično pa kot mešanice treh primarnih barv; na ta način

pridemo do različnih rjavih odtenkov (2013, str. 20). Razlaga je dopolnjena s sliko,

ki vključuje tri pravokotnike s primarnimi barvami. Podan je primer, kjer se rumena z

dodajanjem modre in rdeče postopoma temni v terciarno rjavosivo, vendar brez konkretne

razlage. Ob tem so še pari pravokotnikov s sekundarnimi barvami, ki so dopolnjeni z vrsto

kvadratov. Pas kvadratov prikazuje, kako se zelena obnaša z dodajanjem vijolične ter kako

se oranžna obnaša z dodajanjem vijolične oziroma zelene. Prikaz predvideva postopno
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temnenje, kot v primeru z vsemi tremi primarnimi barvami. S teoretičnega vidika je v

tem primeru prikaz terciarnih barv sicer ustrezen, vendar pa je obenem zelo nenazoren,

saj diagrami ne predstavijo treh osnovnih terciarnih barv, temveč zgolj prikažejo postopke

mešanja neznanih količin barv, pri katerih nastajajo različni zanimivi barvni odtenki.

V učbeniku Likovno izražanje 6 (2005) se avtorji poslužujejo nekoliko drugačnega

načina; princip je v primerjavi s prej opisanim nekoliko bolj sistematiziran, vendar zanj

potrebujemo tri diagrame. Ker se morajo barve večkrat ponoviti, se moramo tu v dia-

grame precej poglobiti, da princip popolnoma dojamemo. Diagrami so sestavljeni iz treh

ravni. Najvǐsjo sestavljajo štirje pravokotniki oziroma po dva para primarnih barv. Sre-

dnjo raven sestavljata po dva kvadrata, ki ponazarjata mešanico zgornjega para primarnih

barv. Na najnižji ravni pa je po en pravokotnik v terciarni barvi mešanice dveh sekun-

darnih. V tem primeru so torej prikazane tri osnovne terciarne barve, vseeno pa o tem,

kakšne količine posamezne barve so uporabljanje pri posameznem mešanju, lahko zgolj

sklepamo. V sledečem poglavju o barvni pestrosti je prikazan tudi trak terciarnih barv,

vendar moramo do ugotovitve priti sami. Pod pravokotniki v primarnih barvah so namreč

nanizani kvadrati v več odtenkih terciarnih barv; ob tem je zapisano, da z mešanjem vseh

(primarnih) barv dobimo skoraj črno – nepestro barvo.

V učbeniku Likovna vzgoja 6 (2010) prav tako izvemo, da so terciarne barve različni

odtenki rjave barve, ki nastanejo pri mešanju vseh treh primarnih ali mešanjem sekundar-

nih barv, vendar ni vključenega nobenega sistematičnega prikaza njihovega pridobivanja.

Povsem svoj sistem ima učbenik Spoznajmo likovni svet 6 (2006). Tu barve celo

niso poimenovane kot primarne, sekundarne in terciarne, temveč kot osnovne (barve prve

stopnje) ter barve druge in tretje stopnje. Barve so najprej zastopane s svojim, povsem

ločenim krogom, deljenim na tretjine, na koncu pa združene v enoten krog. Ta ima na

sredini že prej prikazan na tri dele deljen krog s primarnimi barvami. Obdaja ga kolobar,

deljen na tri dele s sekundarnimi barvami. Sredina posameznega kolobarja se nahaja ob

stiku dveh primarnih barv. Na enak način so prikazane tudi terciarne barve v tretjem

kolobarju. Sistem je od vseh do sedaj opisani diagramov še najbolj nazoren, vendar pa so

upodobljene terciarne barve povsem neustrezne; prikazane so kot precej nasičene vijolična,

oker in turkizna.

Najbolj nazorno je barvna sistematika obravnavana v učbeniku Likovno izražanje 6

(2013). Tu učenci tako kot v stareǰsi izdaji učbenika primarne in sekundarne barve

spoznajo v okviru Ittnovega kroga, pri opredelitvi terciarnih barv pa je vključen tudi

Goethejev trikotnik. O terciarnih barvah izvemo, da nastanejo z mešanjem primarne

in njej nasprotne sekundarne barve (upoštevano je mešanje komplementarnega para) ali
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Slika 2.23: Prikaz Goethejevega trikotnika.

z mešanjem dveh sosednjih sekundarnih barv (2013, str. 33). Slednje definicije nisem

zasledila nikjer drugje. Goethejev trikotnik je tako kot Ittnov krog prikazan s �popravlje-

nimi� primarnimi barvami, pozoren opazovalec pa lahko ugotovi tudi, da se razporeditev

teh ne sklada z Albersovo senzibilno razporeditvijo, ki ustreza Goethejevemu pojmovanju

rumene in modre. Orientacija tu umešča na vrh rumeno (morda kot najsvetleǰso, vendar

o tem ponovno zgolj sklepamo), medtem ko Albers na to mesto postavi rdečo (slika 2.23).

Enak prikaz Goethejevega trikotnika kot ponovitev vsebine iz preǰsnjega razreda sku-

paj z Ittnovim krogom zasledimo tudi v poglavju Barve v učbeniku Likovno izražanje 7

(2013) ter v istem poglavju v učbeniku Likovno izražanje 7 in likovno snovanje 1 (2002).

Barvne dimenzije (barvnost, svetlost, nasičenost) naj bi po učnem načrtu učenci spo-

znali v 7. razredu. Vseeno naj bi po učbenikih Likovno izražanje 6 (2005) in Likovna

vzgoja 6 (2010) učenci tematiko obravnavali že v 6. razredu. V prvem učbeniku so vsi

trije pojmi zajeti v poglavje Svetlostni in barvni odtenki, poimenovani pa so barvnost ozi-

roma pestrost, čistost in svetlost. Barvnost je predstavljena s trakom barvnih kvadratov.

V okviru svetlosti je predstavljena absolutna barvna svetlost. Šest barvnih kvadratov je

zato razporejenih v horizontalno lestvico med belo na levi in črno na desni. Barvno čistost

pa naj bi barvi spreminjali z dodajanjem bele oz. črne (tako dobimo različne svetlostne

odtenke) ali s primešavanjem drugih barv iz barvnega kroga (tako dobimo različne barvne

odtenke). Pojem nasičenost v tem primeru srečamo v predhodnem poglavju o pestrih,

manj pestrih in nepestrih barvah, kjer je razloženo, da so nasičene čiste barve, ki ne

vsebujejo bele, črne oz. sive. Pestrost se v tem primeru zmanǰsuje tako z dodajanjem

sive kot z dodajanjem le črne ali le bele, pa tudi z mešanjem vseh treh primarnih barv,

slikovno pa je prikazano le dodajanje bele in črne ter druge barve. Ugotovimo lahko, da
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pri pojmovanju pride do preceǰsnje zmede. Čeprav bi bile barvne dimenzije lahko zelo

jasno definirane preko pojma barvnega telesa, pa definicije tega ne zasledimo nikjer, saj

ni predviden niti v učnem načrtu. Še najbližje se razlagi preko barvnega telesa približa

učbenik Likovna vzgoja 6 (2010). Tu so kot barvne lastnosti naštete barvitost, čistost

oz. pestrost in svetlost. Čistost je ob tem opredeljena kot barvna moč oz. intenziteta –

ugotavljamo, ali je barva mešana z belo, sivo, črno, terciarno ali komplementarno barvo.

V povezavi s pojmom svetlosti je razloženo, da s to lastnostjo ugotavljamo, ali je barva

svetla ali temna (ob tem so podani primeri, ki razložijo, da je najsvetleǰsa bela, najte-

mneǰsa črna, rumena je svetleǰsa od oranžne, rdeča je enako svetla kot zelena, najtemneǰsi

barvi v krogu pa sta modra in vijolična). Ob razlagah je prikazan tudi model, ki ustreza

osnovi Munsellovega drevesa, žal pa ta vsebuje določene pomanjkljivosti: barvni krog ni

nagnjen pod kotom, da bi se rumena približala belemu in modra črnemu polu, nazorna

razlaga pa se izniči tudi s poimenovanji dimenzij na telesu: svetlost je tu namreč navedena

kot čistost, v razlagi primarno poimenovana čistost pa postane pestrost.

Učbenik Likovno izražanje 7 (2013) pojme razjasni malce bolj natančno. Tu so v

podpoglavju Nasičena, nenasičena barva kot barvne dimenzije navedene barvnost, barvna

čistost oz. nasičenost in barvna svetlost. Barvnost je predstavljena na enak način kot

v Likovnem izražanju 6 (2005), pri svetlosti pa lestvica ni več postavljena horizontalno,

temveč vertikalno – bela je tako umeščena na vrh, črna pa na dno. Tudi nasičenost

je opisana po enakem principu, vendar pa je slikovno predstavljeno le dodajanje bele

oz. črne, podrobneje pa je obravnava kasneje v poglavju o kakovostnem (kvalitativnem)

barvnem kontrastu.

Učbenika Likovno izražanje 7 in likovno snovanje 1 (2002) ter Likovna vzgoja 7 (2006)

teh treh pojmov ne omenjata (prvi se v poglavju o svetlo-temnem kontrastu pobližje

dotakne pojma svetlosti).

Ob tem je potrebno omeniti, da je že Fairchild (1997, str. 127) poudarjal pomen

velike uporabnosti Munsellovega barvnega drevesa v izobraževanju. S pomočjo tega lahko

nazorno vizualno definiramo vse tri bistvene barvne dimenzije, postopno spreminjanje teh

pa lahko ponazorimo tudi s pomočjo barvnega atlasa.

Ugotoviti sem želela še, kako se učenci spoznajo s pojmom barvne harmonije in ali je v

povezavi s tem uporabljen tudi kateri izmed barvnih modelov. S harmonijo barv se učenci

spoznajo v 7. razredu – obravnavo te vsebine zato srečamo v učbenikih Likovno izražanje

7 (2013), Likovno izražanje 7 in likovno snovanje 1 (2002) ter Likovna vzgoja 7 (2006).

V nobenem izmed treh učbenikov vsebina ni predstavljena s pomočjo barvnih modelov,

temveč ponovno le s pasom barvnih kvadratov. Likovno izražanje 7 (2013) razlaga, da
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do harmonije pridemo s kombinacijo barv, ki so si v barvnem krogu blizu skupaj in s

sopostavitvijo barvnih odtenkov, ki nastanejo z mešanjem dveh barv (skupino odtenkov

lahko še razširimo z dodajanjem bele ali črne). Edwards (2004, str. 23) takšne skupine

barv imenuje analogne; te skupine so omejene na tri barve, dopustni pa sta tudi še četrta

in peta barva. Zanimivo je, da se v nadaljevanju prej omenjenega učbenika, ko pridemo

do govora o monotoniji, pojavi praktično isti diagram, kot ga zasledimo v Likovnem

izražanju 6 (2005), kjer so v poglavju o barvni pestrosti prikazani pravokotniki v primarnih

barvah, pod njimi pa kvadrati v odtenkih terciarnih barv. V povezavi s harmonijo je

torej kombinacija terciarnih barv opisana kot enolična, dolgočasna in puščobna. Povsem

enako razlago srečamo v Likovnem izražanju 7 in likovnem snovanju 1 (2002). Likovna

vzgoja 7 (2006) pa je glede razlage barvne harmonije izredno skromna – vsebina zavzema

dve strani v učbeniku. Opis harmonije se sklada s preǰsnjimi opisi iz ostalih učbenikov,

monotonija pa je v tem primeru opisana zgolj kot izbira preveč sorodnih odtenkov, ki

deluje nezanimivo in mrtvo.

Ugotovili smo torej, da učbeniki za likovno umetnost predvidevajo zelo različne obrav-

nave barv. Po preliminarni analizi učbenikov torej lahko sklepamo, da uporaba barv-

nih modelov za poučevanje barvne sistematike v slovenskih osnovnih šolah ni dovolj iz-

korǐsčena in je v določenih vidikih celo napačna. Mnogi pojmi se ponavljajo ali pa so

izpuščeni, vsebine kot take pa so razporejene po izredno zmedenem ali pa celo nesmisel-

nem vrstnem redu. Do zmede prihaja tudi glede poimenovanja in definiranja posameznih

pojmov. Ob uporabi učbenika lahko vse to pri učencih povzroči preceǰsnje nejasnosti.

Pomanjkljivosti lahko strnemo v naslednje štiri postavke:

• Za poučevanje barvnega mešanja se uporablja likovni barvni krog Johannesa Ittna.

Vendar pa razlika med RYB in CMY primarnimi barvami ob tem ni pojasnjena;

RYB likovne primarne barve v tem barvnem krogu brez pojasnila zamenjane s CMY

subtraktivnimi primarnimi barvami. Podobno velja tudi za uporabo Goethejevega

trikotnika.

• Barvne kroge se uporablja predvsem za ponazoritev barvnega mešanja primarnih v

sekundarne barve, ne pa tudi v terciarne barve, ki so prikazane ločeno. Goethejev

trikotnik, ki je eden izmed redkih barvnih krogov, ki prikaže sistematizacijo primar-

nih, sekundarnih in terciarnih barv, je uporabljen le v enem primeru (Tacol, Frelih,

Muhovič, Zupančič, 2013), vendar z določenimi pomanjkljivostmi.

• Pri razlagi barvnih dimenzij se ne uporablja barvnih teles, ki lahko barvne dimenzije

ponazorijo v odnosih. Zasledimo lahko, da se jih v okviru kontrastov obravnava

ločeno drugo od druge, s pogosto zamenjavo izrazov in nenatančnimi definicijami.
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• Barvna skladnost (harmonija) ni predstavljena s pomočjo barvnih krogov, ki jo lahko

nazorno povežejo s problematiko barvnih akordov na osnovi primarnih, sekundarnih

in terciarnih barv. Pri tem bi se lahko bolje izkoristilo prav Goethejev trikotnik.
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Poglavje 3

Empirični del

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema

Po analizi učbenikov smo ugotovili, da pri obravnavi osnovnih pojmov barvne sistematike

prihaja do mnogih nejasnosti. Ker so te prisotne že v učbenikih, lahko sklepamo, da do

nejasnosti prihaja tudi pri učencih. Na osnovi v teoretičnem delu opisanih problematik se

tako postavlja raziskovalni problem, kako pri poučevanju o določenih vsebinah in pojmih

iz učnega načrta (barvna mešanja, barvne dimenzije, barvna skladnost), ki se jih po učnem

načrtu poučuje v 6. in 7. razredu osnovne šole (Učni načrt Likovna vzgoja, 2011), bolje

izkoristiti nazorne potenciale barvnih modelov in ugotoviti, ali je po celoviteǰsi obravnavi

s pomočjo barvnih modelov znanje učencev o teh vsebinah bolj poglobljeno.

3.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja

3.2.1 Cilji raziskave

• Pri učiteljih likovne umetnosti v osnovnih šolah preveriti, katere barvne modele

uporabljajo, katere barvne problematike z njimi poučujejo in na kakšen način;

• ugotoviti, kakšno znanje o določenih problematikah iz barvne sistematike (barvna

mešanja, barvne dimenzije, barvna skladnost) imajo učenci 8. razreda osnovne šole

po uveljavljeni obravnavi barvne sistematike;

• ugotoviti, kakšno znanje o določenih problematikah iz barvne sistematike (barvna
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mešanja, barvne dimenzije, barvna skladnost) imajo učenci 8. razreda osnovne šole

po inovativni obravnavi barvne sistematike s pomočjo različnih barvnih modelov;

• podati smernice za uporabo barvnih modelov v likovnem izobraževanju osnovnošol-

cev.

3.2.2 Raziskovalna vprašanja

• Katere barvne modele uporabljajo učitelji likovne umetnosti v osnovnih šolah in

katere barvne problematike z njimi poučujejo?

• Kako določene vsebine iz barvne sistematike (barvna mešanja, barvne dimenzije,

barvna skladnost) razumejo učenci pred in po tem, ko so jih spoznali na inovativen

način s pomočjo različnih barvnih modelov?

3.3 Metoda dela in raziskovalni pristop

Pričujoča raziskava je zasnovana na kombinaciji kvantitativnega in kvalitativnega razi-

skovalnega pristopa. Uporabili smo deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo.

Izvedena je bila akcijska raziskava, v okviru katere sem najprej s pomočjo kvantitativne

raziskave izvedla anketo med učitelji likovne umetnosti, v kateri sem jih spraševala, kako

poučujejo določene problematike iz barvne sistematike (barvna mešanja, barvne dimen-

zije, barvna skladnost), katere barvne modele pri tem uporabljajo in kako. Na podlagi

rezultatov ankete za učitelje sem zasnovala in izvedla učno uro (3 šolske ure) z izbolǰsavami

za učence 8. razreda. V učni uri sem s pomočjo različnih barvnih modelov (Goethejev

trikotnik, Munsellovo drevo ipd.) učencem pojasnila troje: razliko med RYB in CMY pri-

marnimi barvami, barvne dimenzije v barvnih telesih ter barvno skladnost (harmonijo)

v odnosu do barvnih akordov. Tako barvna mešanja, barvne dimenzije kot barvna skla-

dnost so v učnem načrtu, vendar se jih ne poučuje na način, da se ponazori razliko med

RYB in CMY primarnimi barvami, prav tako se pri razlagi barvnih dimenzij ne uporablja

barvnih teles, pri barvni harmoniji pa ne barvnih akordov.

Pred uro sem najprej izvedla polstrukturiran intervju z učenci, ki se ga je s privoljenjem

staršev posnelo. Na podlagi odgovorov učencev sem ugotavljala, kakšno je njihovo znanje

o barvni sistematiki glede na uveljavljeno obravnavo iz preǰsnjih dveh let (v 6. in 7.

razredu). Po uri sem ponovno izvedla polstrukturiran intervju z učenci in ugotavljala,

64



POGLAVJE 3. EMPIRIČNI DEL 65

kako se je razumevanje obravnavanih problematik iz barvne sistematike po inovativnem

pristopu pri učencih spremenilo.

3.3.1 Vzorec

Pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov je bil uporabljen neslučajnostni namenski vzo-

rec, ki je predstavljal učitelje likovne umetnosti osnovnih šol – prošnja za izpolnjevanje

anketnega vprašalnika je bila najprej razposlana na 170 osnovnih šol osrednjeslovenske in

podravske regije, kasneje pa je bil vzorec razširjen na vseh 450 osnovnih šol po Sloveniji.

V akcijski raziskavi so bili udeleženci raziskave učenci oddelka 8. razreda devetletne

osnovne šole v Ljubljani, ki so izbrane vsebine (barvna mešanja, barvne dimenzije, barvna

skladnost) na uveljavljen način že spoznali v 6. in 7. razredu. Sodelovalo je 10 učenk in

6 učencev.

3.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov in instrumentov

Anketa za učitelje je potekala v elektronski obliki. Zbiranje je potekalo 3 mesece, od 5.

januarja 2015 do 5. marca 2015 (pri tem je do razširitve vzorca prǐslo 20. januarja 2015).

Rešeni so bili 103 vprašalniki, kar pomeni, da je bila odzivnost 22,89-odstotna.

Z učenci sem pred in po izvedbi učne ure na podlagi vnaprej pripravljenih vprašanj

izvedla polstrukturiran intervju. Učenci so imeli v letošnjem šolskem letu pouk likovne

umetnosti zasnovan kot blok uro na vsaka dva tedna. Prvi intervju je potekal 20. maja

2015; takrat je potekal tudi praktični del učne ure. Teoretični del učne ure je potekal 3.

junija 2015. Drugi intervju zaradi zagotavljanja večje objektivnosti ni potekal nemudoma

po zaključku učne ure, temveč 2 tedna kasneje, 17. junija 2015. Oba intervjuja sta

bila zaradi pomanjkanja časa vključena v časovni okvir treh učnih ur, ki so mi bile na

razpolago.

Kot merski instrumentarij je bil v anketi za učitelje uporabljen anketni vprašalnik,

ki je bil izdelan v namen raziskave. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 16 vprašanj,

od tega so se prva 3 nanašala na splošne podatke o anketirancu (spol, število let delov-

nih izkušenj, izobrazba), in 11 podvprašanj, na katera so učitelji odgovarjali na podlagi

svojih odgovorov na osnovna vprašanja. Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega in

kombiniranega tipa. Zaprtega tipa so bila osnovna vprašanja, pri teh je bil možen le en

odgovor. Vprašanja kombiniranega tipa so bila sestavljena iz vprašanja zaprtega tipa in
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podvprašanja odprtega tipa.

Pri polstrukturiranem intervjuju z učenci sem si kot pripomoček pripravila vprašalnik

z 10 vprašanji, ki so se nanašala na vsebine, ki so me zanimale. Vprašanja sem med

intervjujem po potrebi nekoliko prilagajala in jih dopolnjevala s podvprašanji.

3.3.3 Postopek obdelave podatkov

Podatke, pridobljene iz anketnih vprašalnikov, smo obdelali s pomočjo računalnǐskega

programa Microsoft Excel. Pri tem je bila uporabljena osnovna statistika (frekvence,

odstotki). Odgovori na vprašanja odprtega tipa so bili analizirani s kvalitativno analizo;

podatke smo uredili, jim določili kodirne enote in kodirali po odprtem načinu. Intervjuja

smo najprej prepisali in nato prav tako s kvalitativno analizo primerjali odgovore učencev

na vprašanja med intervjujem, ki je potekal pred in po izvedbi učne ure z inovativnim

pristopom. Na podlagi ugotovitev so podane smernice za uporabo barvnih modelov v

izobraževanju osnovnošolcev.

3.4 Rezultati in interpretacija ankete za učitelje

V tem poglavju so predstavljeni rezultati ankete za učitelje, vključena pa je tudi kvalita-

tivna interpretacija odgovorov na vprašanja odprtega tipa.

3.4.1 Vprašanja z informacijami o anketirancih

spol f f%
moški 20 19,4
ženski 83 80,6
skupaj 103 100,0

Tabela 3.1: Anketirani glede na spol.

V anketi so sodelovali 103 učitelji, od tega 83 žensk in 20 moških.1 Največ je učiteljev,

ki poučujejo od 19 do 30 let, teh je 37, od tega 27 žensk in 10 moških. Sledijo učitelji,

ki poučujejo 31 let in več, teh je 26, 21 žensk in 5 moških, le malo manj pa je učiteljev,

ki poučujejo od 7 do 18 let, med 24 učitelji je 21 žensk in 3 moški. Manj učiteljev

1V nadaljevanju je za oba spola uporabljana beseda učitelj.
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Slika 3.1: Grafični prikaz delovne dobe anketirancev glede na spol.

je začetnikov, od 4 do 6 let počuje 12 učiteljev, 10 žensk in 2 moška, med učitelji, ki

poučujejo od 1 do 3 leta pa so vse 4 anketiranke ženskega spola.

izobrazba f f%
profesor/ica likovne pedagogike 71 68,9

drugo 32 31,1
skupaj 103 100,0

Tabela 3.2: Anketirani glede na izobrazbo.

Anketirani so po izobrazbi povečini profesorji likovne pedagogike, tisti, ki so kot svoj

odgovor glede izobrazbe označili �drugo�, pa so to utemeljili z odgovori profesor/ica li-

kovne umetnosti (7), učitelj/ica LVZ (5), magister/ica (4), akademski slikar/slikarka (4),

likovni pedagog (2), učiteljica likovne umetnosti in tehnike ter tehnologije (2), predme-

tna učiteljica (2), učitelj/ica (2), učiteljica likovne umetnosti in geografije (1), učiteljica

likovne umetnosti in zgodovine (1), profesorica geografije in zgodovine (1), in predmetni

učitelj likovne umetnosti (1).

3.4.2 Anketna vprašanja

uporaba učbenika �Likovno izražanje� f f%
da 65 63,1
ne 38 36,9

skupaj 103 100,0

Tabela 3.3: Uporaba učbenika Likovno izražanje za 6. razred.
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Anketirance smo vprašali, ali pri poučevanju barvnih krogov in barvnega mešanja

uporabljajo učbenik za likovno vzgojo Likovno izražanje. Iz rezultatov je razvidno, da

prevladujoči del učiteljev omenjeni učbenik uporablja. Tisti, ki so na to vprašanje odgo-

vorili z �da�, so bili v podvprašanju povprašani še o tem, katero izdajo učbenika upora-

bljajo. Največ učiteljev je pri tem odgovorilo, da tega ne ve, oziroma se do vprašanja ni

opredelilo. Tudi ostali odgovori niso bili povsem nedvoumni, saj se je med odgovori, ki so

bili zapisani s konkretno letnico, pojavilo 11 različnih letnic v razponu od 1996 do 2014.

Obstajajo tri izdaje omenjenega učbenika za 6. razred: najstareǰsa iz leta 1996, druga iz

leta 2005 in najnoveǰsa iz leta 2013. Netočne odgovore sem zato razvrstila pod letnico, ki

se ji najbolj približajo.

Izdajo iz leta 1996 uporabljajo 4 učitelji. K izdaji iz leta 2005 sem uvrstila učbenike,

ki so jih učitelji datirali z letnicami od 2002 do 2007. Teh odgovorov je 23. K izdaji iz

leta 2013 sem uvrstila učbenike, ki so jih učitelji datirali z letnicami od 2012 do 2014. Teh

odgovorov je 11. Odgovora 2000 nisem uvrstila v nobeno izmed kategorij, saj bi lahko

sovpadala tako z letnico 1996 kot z 2005.

Iz odgovorov lahko razberemo, da prevladuje druga izdaja učbenika, ki pa je stara že

10 let. Dva izmed učiteljev sta ob tem dodatno napisala, da jim šola ne nameni sredstev

za nakup novih učbenikov.

Anketirani, ki so pri tem vprašaju odgovorili z �ne�, pa so bili v podvprašanju pov-

prašani o tem, kaj drugega uporabljajo. Učitelji so tu najpogosteje omenili računalnǐsko

prezentacijo PowerPoint, pogosta pa je tudi uporaba modela barvnega kroga in lastno

izdelan plakat. Odgovor druge knjige je bil naveden štirikrat, vendar pri tem naslov ali

avtor knjige nista bila omenjena. Konkretni naslovi knjig oziroma učbenikov so bili ome-

njeni v petih primerih, od tega Arte e immagine dvakrat, Spoznajmo likovni svet prav

tako dvakrat in Likovna vzgoja enkrat. Med ostalimi odgovori so se pojavili še lastno

gradivo, lastna učila, demonstracija, internet, plakat založbe Didakta, reprodukcije, inte-

raktivna tabla s slikovnim primerom in barvnim krogom, delovni listi in slikovno gradivo.

Trije izmed učiteljev ne uporabljajo ničesar.

poznavanje razlike med likovnimi in subtraktivnimi primarnimi barvami f f%
da 92 89,3
ne 11 10,7

skupaj 103 100,0

Tabela 3.4: Poznavanje razlike med likovnimi in subtraktivnimi primarnimi barvami.

Ob začetku drugega vprašanja je bilo razloženo, da je v zgodovini razvoja barvne

teorije konec 19. stoletja prǐslo do razhajanja med likovnimi primarnimi barvami (RYB –
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red, yellow, blue) in subtraktivnimi primarnimi barvami (CMY – cian, magenta, yellow).

Ob tem sta bili prikazani tudi sliki barvnih kvadratov v omenjenih barvah. Učitelje smo

ob tem vprašali, ali to razliko poznajo. Iz pridobljenih odgovorov je razvidno, da velika

večina učiteljev razliko pozna.

pojasnjevanje razlike učencem f f%
da 40 38,8
ne 63 61,2

skupaj 103 100,0

Tabela 3.5: Pojasnjevanje razlike med likovnimi in subtraktivnimi primarnimi barvami
učencem.

Sledeče vprašanje se je nanašalo na predhodnega: zanimalo nas je, ali učitelji to razliko

učencem pojasnijo. Iz rezultatov lahko razberemo, da v vzorcu prevladujejo učitelji, ki

razlike med likovnimi in subtraktivnimi primarnimi barvami ne pojasnijo.

Učitelji, ki so odgovorili, da učencem razliko pojasnijo, so bili v podvprašanju pov-

prašani o tem, na kakšen način jim to razliko razložijo. Največ učiteljev je na to vprašanje

odgovorilo preprosto �s primeri�. Tisti učitelji, ki so svoj odgovor nekoliko podrobneje

utemeljili, so razložili, da učencem to pojasnijo na primeru mešanja vijolične, kjer mora

biti uporabljana magenta. Eden izmed učiteljev je ob tem dodal še, da jim mešanje še

dodatno prikaže s praktično demonstracijo. Demonstracija je bila omenjena še v treh pri-

merih, kjer so učitelji navedli, da učencem pokažejo različne tubice temper in prikažejo,

kakšne barve dobijo z mešanjem različnih barv.

Učitelji razliko pojasnijo tudi z besedami, da se subtraktivne barve uporabljajo v tisku.

Ti učitelji so zapisali, da kadar se uporablja �star način� (tu so verjetno mǐsljene likovne

primarne barve), je težje priti do mešanih barv, zlasti pri vijolični; takšne barve se lepše

mešajo; učenci s praktičnim mešanjem ugotovijo, da sta rdeča in modra že mešani barvi,

torej po sestavi sodita k oranžnim in vijoličnim odtenkom.

Razliko pojasnjujejo tudi z razlikovanjem med mešanjem barvnih svetlob in barvnih

pigmentov. Ti učitelji subtraktivne primarne barve pojasnijo kot nastale z mešanjem

barvnih svetlob, likovne primarne barve pa so snovne, otipljive. Pri razlagi lahko gre tudi

zgolj za pojasnjevanje z mešanjem barvnih svetlob ali z mešanjem barvnih pigmentov

(mavrica/svetlobni spekter; kupovanje barv).

Med drugimi razlagami so se pojavili še pojasnjevanje z različnima barvnima krogoma

(Ittnov barvni krog in subtraktivni barvni krog – različna načina mešanja sekundarnih

barvnih tonov); različni načini mešanja sekundarnih barv; seštevanje in odštevanje barv;
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barve, ki se dobijo z mešanjem barv na računalniku; razlaga, da gre za dogovor (magenta

vsebuje pigment oranžne in hkrati vijolične barve; velja staro pravilo), en učitelj pa je

zapisal, da razlike ne pojasni vedno oziroma da jo pojasni površno, saj teorijo pozna zgolj

deloma.

Opazimo lahko, da učitelji razliko pojasnjujejo na ogromno različnih načinov. U-

poštevati moramo, da so bili odgovori v anketi kratki in zato morda nekoliko površno

utemeljeni, vseeno pa lahko ugotavljamo, da enoten način razlage ne obstaja. Učitelji se

morajo pri tem znajti sami oziroma se zanašati na lastno strokovno znanje.

opažanje zmede pri učencih f f%
da 69 67,0
ne 34 33,0

skupaj 103 100,0

Tabela 3.6: Opažanje zmede pri učencih glede tega, katere primarne barve so pravilne.

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, ali so anketiranci v času svojega poučevanja

kdaj opazili, da se pri učencih pojavi zmeda glede tega, katere primarne barve so pravilne:

subtraktivne ali likovne.

Dve tretjini učiteljev sta v času svojega poučevanja zmedo pri učencih opazili. Učitelji,

ki so odgovorili, da opažajo zmedo, so bili v podvprašanju vprašani kako pogosto (pri

koliko učencih) in kako se ta zmeda pokaže ter kako so učencem odgovorili. Učitelji so pri

tem odgovarjali na različne kombinacije treh podvprašanj, zato sem jih kategorizirala na

različne načine.

Med učitelji, ki so izpostavili pogostost pojavljanja zmede, jih je šest posebej pouda-

rilo, da zmedo opazijo pogosto. Večina jih omenja primer rdeče: ponazoritev v učbeniku

je prikazana z �roza� barva za rdečo; povem, da s fizikalno rdečo ne dobimo sekundar-

nih in ostalih odtenkov; učenci na začetku ne vedo, katera rdeča je prava. Eden izmed

učiteljev težavo reši tako, da jim naroči, naj uporabljajo tiste barve, ki jih imajo fizično

na razpolago.

Da se zmeda pojavi pri polovici učencev, sta zapisala dva učitelja, pri tretjini učencev

sta zmedo prav tako opazila dva. Pri slednjem odgovoru je en učitelj zapisal, da jim ob-

razloži, da imamo več odtenkov, najbolj pogosta in zaželena pa je RYB kombinacija. Dva

učitelja sta zmedo opazila pri četrtini učencev, en izmed njiju je na tem mestu izpostavil

zmedo pri nastanku vijolične, pri kateri jih opozori na to, da uporabljajo magento.

Osem učiteljev zmedo opazi redko. Ti učitelji so morebitno zmedo odpravili s pojasnili,
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da je le iz magente in cian mogoče pridobiti vijolično, da se cian in magenta uporabljata

v računalnǐstvu, da učence moti, da z uporabo rdeče ne dobijo lepe vijolične, in jim zato

pove, naj uporabijo magenta rdečo, da je �roza� odtenek rdeče, ki ji rečemo magenta, s

tem odtenkom pa lahko zmešamo vijolično in oranžno, en učitelj pa jim zgolj določi izbiro

barve.

Med ostalimi učitelji, ki so izpostavili pogostost pojavljanja zmede, sta se dvakrat

pojavila še odgovora, ki bi ju lahko uvrstili v kategorijo �občasno� (pri tem en izmed

učiteljev prav tako opazi zmedo pri rdeči in razloži, da obstaja več vrst rdečih barv, ki

dajejo različne možnosti mešanja odtenkov), en učitelj pa zmedo opazi pri približno enem

učencu na oddelek.

Med učitelji, ki pogostosti pojavljanja zmede niso omenjali, jih je šest izpostavilo

zmedo učencev pri rdeči barvi. Ti jim ob tem pojasnijo, da lahko uporabljajo različne

rdeče, glede na to, kakšne barve želijo dobiti, da naj se pri likovnih delih držijo rdeče

barve, da je prava karmin rdeča, ostalo so različni odtenki, da je likovna osnovna rdeča

namešana iz cinobra in magente. Še štirje učitelji izpostavijo problem magente, pri čemer

razložijo, da je v tiskarstvu potrebno uporabljati magenta rdečo zaradi vizualnega učinka

barv, da obstaja več vrst rdečih (pa tudi modrih), da naj uporabljajo karmin, sicer pa

za osnovno rdečo zmešajo cinober in magento, da je rdeča še vedno rdeča – cinober in

karmin, magenta pa je odtenek rdeče barve.

Ob razlagah o rdeči tako najpogosteje opazimo, da se magenta razlaga kot odtenek

rdeče.

Štirje učitelji so izpostavili problem nastanka vijolične, ki je prav tako povezan z rdečo

barvo. Ti učitelji učencem razlagajo, da je, če ne uporabljamo magente, skoraj nemogoče

zmešati vijolično barvo in da je to dogovor med likovniki, saj pri mešanju cinober in

karmin ne dobimo lepe vijolične barve.

Trije učitelji pa so problema povezali kot opažanje zmede tako pri rdeči kot pri na-

stanku vijolične. Ti so nejasnosti obrazložili z naslednjimi pojasnili: prava rdeča je tista,

iz katere lahko zmešamo vijolično; za mešanje sekundarnih barv je potrebna magenta za

vijolično in navadna rdeča za oranžno; magenta nastane pri mešanju osnovnih barvnih

svetlob (RGB), z magento, ki jo imamo kot snov, pa se brez težav meša v obe smeri

barvnega kroga (tudi za mešanje vijolične, ki s cinober ne nastane).

Nekaj učiteljev je svoj način razlage razložilo na način, ki sem ga umestila v kategorijo

�razlaga ob praktični vaji mešanja barv�. Ti učitelji se osredotočijo predvsem na to,
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kako barve delujejo, ko jih učenci mešajo v praksi. Izpostavljena je bila dilema, da učenci

pri izdelovanju svojih likovnih izdelkov ne vedo, katero barvo naj uporabijo, zato si pred

začetkom izdelovanja likovnih izdelkov pomagajo z demonstracijo. Ob tem si nekateri

pomagajo tudi z dodatnimi pripomočki (npr. reprodukcije likovnih del, list z navodili,

računalnǐska predstavitev, pri kateri so ob barvi napisani odstotki posameznih barv, ki

jih mešanica vsebuje).

Pri nekaterih odgovorih se jasno vidi, da se učitelji nagibajo razlagi, da ene ali druge

primarne barve �prave�. Del učiteljev torej uporablja razlago, da so �prave� primarne

barve subtraktivne: samo iz magente (roza) in rumene lahko nastane takšna rdeča, kot

jo poznamo kot rdečo; v likovni praksi vemo, da sta cian in magenta edini, ki se ju ne

da namešati, sta torej osnovni barvi; prave primarne so barve subtraktivne, edino iz teh

bomo dobili tudi prave sekundarne barve. Drugi pol predstavljajo zagovorniki likovnih

primarnih barv: v slikarstvu se uporablja barvne pigmente, ti pa so v barvni lestvici

RYB. Nekatere razlage so tudi zelo dvoumne in pravzaprav ne pojasnijo ničesar, kot na

primer: v veljavi je Ittnov barvni krog; ali: gre za različno poimenovanje istih barv s

strani proizvajalcev.

Dva učitelja kratko in jedrnato pojasnita, da se subtraktivne primarne barve upora-

bljajo v tisku, prav tako dva učitelja pa izpostavita razlago s pomočjo mavrice in svetlob-

nega spektra.

Nekateri učitelji kljub zmedi učencev tega ne razlagajo ali pa enostavno zahtevajo, da

učenci barve mešajo z dodajanjem črne ali bele.

Pet učiteljev je pri tem vprašanju ostalo neopredeljenih.

pogrešanje sistematične razlage v učbenikih f f%
da 51 49,5
ne 52 50,5

skupaj 103 100,0

Tabela 3.7: Pogrešanje sistematične razlage med RYB in CMY primarnimi barvami v
učbenikih.

V nadaljevanju smo učitelje povprašali, ali pogrešajo sistematično razlago razlike med

subtraktivnimi in likovnimi primarnimi barvami v učbenikih, saj v obstoječih učbenikih

ta razlika ni pojasnjena. Iz rezultatov ugotovimo, da se mnenja učiteljev tu delijo skoraj

natančno na polovico. V vsakem primeru so morali učitelji v podvprašanju svoj odgovor

argumentirati.
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Pri anketirancih, ki so kot svoj odgovor označili �da�, sem njihove utemeljitve razvr-

stila v štiri kategorije. Največ učiteljev izraža, da bi bil učbenik tako za učence uporab-

neǰsi. Ti učitelji menijo, da bi se na ta način ognili prej omenjeni zmedi, saj bi učbeniki

na enostaven in učencem razumljiv način obrazložili razliko med likovnimi in subtraktiv-

nimi primarnimi barvami in zakaj do nje prihaja. Menijo, da bi učenci morali imeti na

dosegu pisni vir, ki bi jim nudil sistematično razlago. Učbenik bi lahko služil tudi kot

pomoč učencem pri njihovem praktičnem delu, saj bi ob pomoči tega imeli stalen vpogled

v problematiko.

Nekateri učitelji so mnenja, da bi to olaǰsalo delo njim. Izpostavljajo, da bi s pomočjo

razlage v učbeniku znali na vprašanja učencev bolje odgovarjati, v svoji razlagi pa ne bi

bili tako negotovi, kot so sedaj. Želijo si napotke in predloge o tem, kako učencem razliko

obrazložiti na enostaven način, prav tako pa si želijo, da jim ne bi bilo potrebno teorije

iskati preko spleta ali v ta namen izdelovati učil. Nekateri učitelji ob tem priznajo, da

tudi sami o tem ne vedo veliko in bi si želeli pomoč učbenika.

Nekaj učiteljev izpostavlja prepričanje, da bi bila vključitev razlike v učbenike stro-

kovna. Vključitev se jim zdi enostavno smiselna, menijo, da je prav, da je to teoretično

strokovno razloženo in da je razlaga sistematično zapisana.

Dva izmed učiteljev sta jasno izrazila, da bi bila razlaga tako veliko bolj konsistentna.

Kategorijo lahko logično povežemo tudi s predhodnima dvema. Učitelja, ki sta izpostavila

nekonsistentnost, ugotavljata, da tematiko trenutno vsak učitelj razlaga glede na svoje

razmǐsljanje, ali pa da nekateri učenci razlage sploh niso deležni. To lahko povežemo tudi

z neenotnimi razlagami razlike pri predhodnem vprašanju.

Učitelji, ki so izrazili, da razlage v učbenikih ne pogrešajo, so svoj odgovor argumen-

tirali z nekoliko več različnimi razlagami. Približno enako zastopani so odgovori, da je za

učence to prezahtevno, da povsem zadošča razlaga učitelja ali pa da je to nepomembno.

Učitelji, ki se jim zdi tematika prezahtevna za šestošolce, menijo, da bodo bolj za-

interesirani učenci teoretično znanje lahko pridobili v kasneǰsih razredih osnovne šole ali

v srednji šoli, za šestošolce pa bi razlaga pomenila preveč poglobljeno teoretiziranje, s

katerim naj se otroci te starosti še ne bi ukvarjali. Pojavil se je celo odgovor, da bi učence

to lahko še dodatno zmedlo.

Nekaterim učiteljem povsem zadostuje, da učencem, ki povprašajo o razliki, to razložijo

sami. Menijo, da ob tem učbenika ne potrebujejo, saj jim je enostavneje dilemo, če se

ta pojavi, razjasniti sproti. Prepričani so v to, da učiteljevo znanje povsem zadostuje,
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nekateri pa učbenikov niti ne uporabljajo.

Učitelji, ki se jim tematika enostavno zdi nepomembna, svojih odgovorov v večini niso

podrobneje utemeljevali. Zdi se jim, da ni potrebe po tem, da bi bila tematika vključena

v učbenike in da učenci tega ne potrebujejo.

Nekaj učiteljev je poudarilo, da mora biti absoluten poudarek na praktičnem likov-

nem ustvarjanju, pri tem pa je teoretiziranje v učbenikih dodatna obremenitev. Ob tem

omenjajo tudi, da imajo premalo časa, da bi se posvečali razlagi teorije, zato se v takšne

detajle ne poglabljajo, njihovo delo pa temelji na razvijanju ustvarjalnosti.

Med ostalimi argumenti lahko razberemo še, da se nekaterim zdi povsem dovolj vklju-

čitev enih ali drugim primarnih barv, da je pomembneǰse kot razlikovanje in razvrščanje v

sistem samo prepoznavanje konkretnih barvnih odtenkov in da je priročneǰse spoznavanje

barv preko Ittnovega kroga (neutemeljeno, kakšne primarne barve naj bi vseboval krog).

poznavanje imen barvnih krogov f f%
poznam imeni obeh barvnih krogov 57 55,3

poznam ime Ittnovega barvnega kroga 41 39,8
poznam ime Goethejevega trikotnika 0 0,0

ne poznam imena nobenega izmed barvnih krogov 5 4,9
skupaj 103 100,0

Tabela 3.8: Poznavanje imen barvnih krogov.

Ob naslednjem vprašanju sta bila prikazani sliki Ittnovega barvnega kroga in Goethe-

jevega trikotnika. Zanimalo nas je, ali učitelji poznajo imeni dveh sistemov, glede na to,

da sistema kljub temu da sta prikazana v učbenikih, nista poimenovana z imeni.

Če rezultate nekoliko združimo, lahko ugotovimo, da Ittnov krog poimensko pozna

98 učiteljev, ime Goethejevega trikotnika pa več kot polovica manj, 41. Kljub temu da

prevladujoč delež učiteljev pozna imeni obeh barvnih krogov, skoraj polovica anketiranih

učiteljev (46) še vedno ne pozna imena Goethejevega trikotnika, imena Ittnovega kroga

pa ne prepozna zgolj 5 učiteljev.

poznavanje tega, da sistema izvorno vsebujeta likovne primarne barve f f%
da 75 72,8
ne 28 27,2

skupaj 103 100,0

Tabela 3.9: Poznavanje dejstva, da sistema izvorno vsebujeta likovne primarne barve.

Sistema pri predhodnem vprašanju sta bila prikazana s subtraktivnimi primarnimi

barvami, kot jih srečamo tudi v učbenikih. Učitelje smo v prvem podvprašanju zato
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povprašali, če so seznanjeni s tem, da ta dva barvna kroga izvorno vsebujeta likovne in

ne subtraktivnih primarnih barv, kot je prikazano v učbenikih. Vidimo lahko, da večina

učiteljev to ve.

mnenje o smiselnosti zamenjave likovnih s subtraktivnimi primarnimi
barvami

f f%

da 33 32,0
ne 70 68,0

skupaj 103 100,0

Tabela 3.10: Mnenje o smiselnosti zamenjave likovnih s subtraktivnimi primarnimi bar-
vami v barvnih krogih.

V drugem podvprašanju nas je zanimalo, če se učiteljem zamenjava likovnih s sub-

traktivnimi primarnimi barvami v barvnih krogih zdi smiselna. V nadaljevanju ankete so

morali svojo izbiro odgovora tudi utemeljiti.

Večina učiteljev je utemeljevala odgovor, da se jim zamenjava ne zdi smiselna, torej

podpirajo upodobitev sistemov v likovnih primarnih barvah. Najpogosteǰse utemeljitve

sem uvrstila v kategorijo �še večja zmedenost učencev�. Veliko učiteljev, ki zastopajo to

mnenje, učencem predstavi likovne primarne barve, zato se soočajo s problemi, saj učence

upodabljanje sistemov v subtraktvnih primarnih barvah in praktična uporaba likovnih še

bolj zmede. Ugotavljajo, da daje mešanje primarnih barv po različnih sistemih drugačne

rezultate v sekundarnih barvah, kar učencem predstavlja težavo in so zbegani. Izposta-

vljajo, da to tudi njim predstavlja dodaten problem, saj morajo pojasnjevati pojme, ki

so za učence zelo zahtevni in abstraktni. Sistem z likovnimi primarnimi barvami se jim

zdi lažji za razumevanje, izrazi v sistemih s subtraktivnimi primarnimi barvami pa pre-

zahtevni. Ponovno veliko učiteljev poudari primer rdeče, ki da naj bo zgolj rdeča in ne

magenta. S podobnim problemom se srečujejo učitelji, ki poudarjajo, da je pomembno

likovno ustvarjanje. Učenci se po njihovem mnenju ne osredotočajo toliko na teorijo,

zelo pomembne pa so jim barve, ki jih imajo pri praktičnem ustvarjanju fizično na voljo.

Omenili so tudi, da likovne primarne barve delujejo bolj �naravno�, njihova uporaba pa

daje �lepše� mešanice.

Nekateri učitelji izražajo, da naj se barvne kroge, ki so bili zasnovani z likovnimi pri-

marnimi barvami, obravnava kot take in naj se jih ne spreminja. Zdi se jim, da je potrebno

spoštovati originalnost barvnih modelov in da gre za pomembne avtorje s področja barvne

teorije, katerih dela je potrebno spoštovati.

Nekaj učiteljev je svoj odgovor preprosto utemeljilo z izjavo, da v tem ne vidijo smisla.
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8 anketirancev svoje opredelitve ni pojasnilo.

Pri učiteljih, ki so se opredelili z odgovorom �da�, torej da se jim upodabljanje barvnih

krogov s subtraktivnimi primarnimi barvami zdi smiselna, je ponovno mogoče zaslediti

veliko različnih utemeljitev. V večini so izpostavljali, da je taka shema bolj nazorna

in ne povzroča zmede. Mnogi so izjavo aplicirali na praktično uporabo: subtraktivne

primarne barve se uporabljajo v praksi (tako pri slikanju kot v računalnǐskem tisku),

njihove mešanice so čisteǰse in bolj barvite, z mešanicami likovnih primarnih barv do

nekaterih odtenkov ne moremo priti. Nekateri izpostavijo konkreten problem vijolične, ki

da jo lahko dobimo zgolj z mešanjem cian in magente.

Nekateri učitelji so preprosto zapisali, da je uporaba teh primarnih barv logična ali da

se jim razlaga niti ne zdi tako pomembna, 8 pa jih svoje opredelitve ni pojasnilo.

razlaga mešanja sekundarnih in terciarnih barv f f%
samo sekundarne barve 11 10,7

oboje 92 89,3
skupaj 103 100,0

Tabela 3.11: Razlaga mešanja sekundarnih in terciarnih barv.

V nadaljevanju smo učitelje povprašali, ali učencem razlagajo le mešanje sekundar-

nih barv ali tudi mešanje terciarnih barv. Pri tem smo upoštevali, da je se terciarne

barve obravnavajo po klasični definiciji, ki je upoštevana tudi v učbenikih. Velika večina

učiteljev je odgovorila, da poleg mešanja sekundarnih barv razlaga tudi mešanje terciarnih

barv.

uporaba Goethejevega trikotnika ob razlagi terciarnih barv f f%
da 20 21,7
ne 72 78,3

skupaj 92 100,0

Tabela 3.12: Uporaba Goethejevega trikotnika ob razlagi terciarnih barv.

Podvprašanje je bilo namenjeno učiteljem, ki so odgovorili, da razlagajo tako mešanje

sekundarnih kot terciarnih barv. Zanimalo nas je, ali pri obravnavi mešanja terciarnih

barv uporabljajo Goethejev trikotnik. Tu je večina učiteljev odgovorila z �ne�. V nada-

ljevanju so učitelji, ki uporabljajo Goethejev trikotnik, odgovarjali na vprašanje, ali pri

reprodukciji Goethejevega trikotnika v učbeniku opazijo kakšno napako v njegovi orienta-

ciji, učitelji, ki Goethejevega trikotnika ne uporabljajo, pa so bili povprašani o tem, kako

drugače si pomagajo pri razlagi terciarnih barv.
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Od učiteljev, ki uporabljajo Goethejev trikotnik, jih 12 napake v orientaciji ne opazi.

Eden izmed učiteljev je ob tem poudaril, da je pomembno predvsem to, da ga učencem

pravilno razložimo, drug učitelj pa je, kljub temu da je bila slika trikotnika prikazana ob

predhodnem anketnem vprašanju, pripomnil, da trenutno nima ob sebi učbenika, če pa

bi ga imel, bi si ga še enkrat podrobneje ogledal. Pet učiteljev je odgovorilo, da napako

opazijo. Dva učitelja sta svoj odgovor konkretizirala: en učitelj je zapisal, da so barve

sive, morale pa bi biti rjave, drugi pa je pravilno ugotovil, da je trikotnik obrnjen, saj bi

morala rdeča biti na vrhu.

En učitelj svoje opredelitve ni konkretno pojasnil – odgovoril je z vprašanjem �Ali

je orientacija pomembna?�, kar si lahko razlagamo kot dejansko nepoznavanje ali pa

retorično vprašanje, pri katerem se mu zdi orientacija nepomembna.

Kar 20 učiteljev, ki Goethejevega trikotnika ne uporabljajo, je pri podvprašanju ostalo

neopredeljenih. Sklepamo lahko, bodisi da tega niso želeli zapisati ali pa da ne uporabljajo

ničesar.

Veliko število učiteljev je v svojem odgovoru omenilo praktične načine alternativne

razlage, kot so demonstracija, eksperimentiranje z barvami, pa tudi iskanje barv v naravi

in eksperimentiranje s prozornimi kozarci.

Precej jih je omenilo, da uporabljajo Ittnov barvni krog. Pri tem obstaja določena

možnost, da ti učitelji terciarne barve razlagajo po moderni definiciji, zato bi bilo v

ponovni izvedbi ankete smiselno povprašati tudi o tem. V povezavi s tem lahko omenim

odgovora dveh učiteljev: eden od učiteljev ugotavlja, da je v učbeniku razlaga terciarnih

barv precej drugačna, kot je to razloženo v tujini. Učencem zato tudi zaradi nacionalnega

preizkusa znanja razloži obe možnosti (ni konkretizirano, kateri dve možnosti sta to).

Drugo ugotovitev je podal učitelj, ki se sicer ni konkretno opredelil do vprašanja, zapisal

pa je, da za terciarne barve že v teoriji obstajata dve razlagi, to pa prinaša dodatno

zmedo.

Kot druge metode so bili omenjeni primeri in učila, kot so učni plakati Tonke Tacol,

Barvni nauk, tudi v povezavi z demonstracijo, kombiniranje barvnih kvadratkov, barvne

lestvice, barvne folije, program Color Theory, primeri likovnih del predhodnih generacij

učencev in pogovor ob barvnem krogu.

Anketa se nadaljuje z vprašanji o barvnih dimenzijah in barvnih telesih. Zanimalo

nas je, ali si učitelji pri razlagi barvnih dimenzij pomagajo z barvnimi telesi. Kljub temu

da je temo mogoče ponazoriti z barvnimi telesi, barvna telesa niso vključena niti v učni
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uporaba barvnih teles ob razlagi barvnih dimenzij f f%
da 30 29,1
ne 73 80,9

skupaj 103 100,0

Tabela 3.13: Uporaba barvnih teles ob razlagi barvnih dimenzij.

načrt niti v učbenike. Prevladujoč del učiteljev je na to vprašanje odgovoril, da barvnih

teles pri razlagi ne uporabljajo. Učitelji so se morali ponovno opredeliti, zakaj jih oziroma

jih ne uporabljajo.

Prevladujoč delež učiteljev, ki barvnih teles ne uporablja, to utemelji z dejstvi, da

za razlago barvnih dimenzij bodisi uporabljajo druge načine in metode (ogled reproduk-

cij likovnih del, barvnimi lestvicami, primerjavo med barvami, primeri iz vsakdanjega

življenja; nekaj jih tudi ponovno poudari, da mora biti poudarek na likovnem ustvarja-

nju), bodisi menijo, da za to potrebujejo ustrezno učilo, ki ga nimajo na voljo, ali pa se

jim zdi, da je tematika za učence prezahtevna. Slednjim se zdi, da bi vpeljava barvnih

modelov likovno problematiko še bolj zapletla in bi učenci pojme še težje usvojili.

Nekaterim učiteljem se uporaba barvnih modelov enostavno ne zdi potrebna in v

njihovi uporabi ne vidijo smisla ali pa menijo, da imajo za to premalo časa oziroma jih

ne uporabljajo zaradi tega, ker niso vključena v učbenike in učni načrt. Nekaj učiteljev

tudi odkrito prizna, da o barvnih modelih nimajo dovolj znanja, da bi jih uporabljali pri

svoji učni praksi.

Po drugi strani so trije izmed učiteljev, kljub temu da barvnih modelov trenutno ne

uporabljajo, tej praksi nekoliko bolj naklonjeni – zapisali so, da na to niso pomislili in celo

da bodo prakso preizkusili. Odprtost pri uporabi novih metod se mi zdi v tem primeru

izredno dobrodošla, saj je težko a priori sklepati o tem, kaj slabega lahko s seboj prinese

uporaba dodatnih načinov.

4 učitelji svoje opredelitve niso pojasnili.

Učitelji, ki barvna telesa uporabljajo, v veliki večini to počnejo zato, ker se jim zdi, da

ta učencem močno poenostavijo razumevanje barvnih dimenzij. Navajajo, da je proble-

matika z njihovo pomočjo predstavljena precej bolj nazorno in učenci tako dobijo bolǰsi

vpogled v bistvo problematike, učiteljem pa to poenostavi in olaǰsa razlago. Dva izmed

učiteljev sta ob tem navedla konkreten primer, s katerim si pomagata, eden je omenil

barvno kroglo, drugi za primerjavo uporabi sadje in zelenjavo (pri tem je šlo verjetno za

napačno razumevanje pojma �barvno telo�).
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Nekateri učitelji omenjajo tudi, da učenci s tem dobijo širši vpogled v barvno teorijo.

6 učiteljev svoje opredelitve ni pojasnilo.

Učitelje, ki uporabljajo barvna telesa, smo poleg tega dodatno vprašali še, ali pri

ponazoritvi barvnih dimenzij v barvnem telesu učence opozorijo, da morata biti barvnost

in svetlost v barvnem telesu ustrezno usklajeni (rumena mora biti vǐsje v barvnem krogu,

modra nižje).

12 učiteljev je tu odgovorilo, da učence na to opozorijo, 8 jih na to ne opozori (ker

to za razumevanje pojmov ni bistvenega pomena; ker bi bilo to prezahtevno; ker za to

ni časa). Štirje učitelji na to opozorijo včasih ali pa pustijo, da učenci do ugotovitve

pridejo sami, 1 učitelj pa je zapisal, da na to sicer opozori, vendar šele v vǐsjem razredu.

5 učiteljev svoje opredelitve ni pojasnilo.

pogrešanje vključenosti barvnih teles v učni načrt in učbenike f f%
da 34 33,0
ne 69 67,0

skupaj 103 100,0

Tabela 3.14: Pogrešanje vključenosti barvnih teles v učni načrt in učbenike.

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo še, ali učitelji pogrešajo vključenost pojma

barvnih teles v učni načrt in učbenike. Tu je prevladujoči delež učiteljev odgovoril, da

vključenosti vsebine v učni načrt in učbenike ne pogreša. Ponovno nas je zanimalo, zakaj

vključenost pogrešajo oziroma je ne pogrešajo.

Učitelji, ki bi jim vključenost barvnih modelov v učni načrt in učbenike ustrezala,

so to ponovno utemeljevali z argumenti, da bi učenci barvno teorijo tako lažje razumeli,

poleg tega bi se z barvno teorijo tudi bolje seznanili, saj bi imeli na dosegu pisni vir, ki bi

jim vsebino pojasnil nekoliko bolj natančno. Nekateri ugotavljajo, da bi bila vsebina, če

bi bila vključena v učbenike, zanimiva za tiste učence, ki si želijo vedeti več (dobrodošla

razširitev znanja; uporaba pri izbirnem predmetu likovno snovanje), morda pa bi jim

koristila tudi pri prenosu znanja v prakso (npr. opremljanje prostorov). Poleg tega bi

učiteljem to služilo kot pomoč pri poučevanju.

8 učiteljev svoje opredelitve ni pojasnilo.

Mnogo učiteljev, ki vključenosti pojma barvnih teles v učni načrt in učbenike ne po-

greša, kot razlog za to navaja dejstvo, da je učni načrt že v tem trenutku preobširen.

Menijo, da že zdaj zajema ogromno teorije, število vsebin v učnem načrtu pa ni v soraz-

merju s številom učnih ur, ki jih imajo na voljo.
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Učitelji ponovno omenjajo dejstvo, da vsebino razlagajo po svoje, za kar pojma barvnih

teles ne potrebujejo v učnem načrtu ali učbeniku. V učbeniku si želijo enostavnih vsebin,

ker je po njihovem mnenju že v obstoječe učbenike vključenih preveč teoretičnih vsebin

(ob tem je bilo omenjano tudi dejstvo, da so prav zaradi pomanjkanja števila učnih ur

primorani vsebine poenostavljati in jih prilagajati učencem na tak način, da so jim te kar se

da zanimive in razumljive). Nekateri ob tem poudarjajo, da mora učitelj kot strokovnjak

vsebine poznati tudi brez pomoči učbenika, učenci pa si poleg tega vsebin učbenika niti

ne zapomnijo.

Ponovno je zastopano tudi mnenje, da mora biti poudarek na praktični likovni izkušnji,

za kar učenci ne potrebujejo učbenikov. Svoje znanje naj bi učenci po njihovem mnenju

pokazali skozi likovna dela, bistvo pa vidijo v tem, da učenci pridobijo praktične izkušnje.

Pojavili so se tudi odgovori, da vsebin v učbeniku ne pogrešajo preprosto zato, ker jih

ne uporabljajo ali pa se jim ne zdijo potrebne.

7 učiteljev svoje opredelitve ni pojasnilo.

uporaba barvnih teles in/ali krogov ob razlagi barvne harmonije f f%
da 78 75,7
ne 25 24,3

skupaj 103 100,0

Tabela 3.15: Uporaba barvnih teles in/ali krogov ob razlagi barvne harmonije.

V anketo smo vključili tudi tematiko barvne harmonije. Zanimalo nas je, ali si pri

obravnavi barvne harmonije učitelji pomagajo z barvnimi krogi in/ali barvnimi telesi.

Poleg tega so se morali tudi opredeliti, zakaj �da� oziroma zakaj �ne�. Večina učiteljev

si ob razlagi pomaga na ta način.

Učiteljem, ki si pri razlagi pomagajo z barvnimi modeli, se zdi, da učenci barvno

harmonijo tako lažje razumejo. V veliki večini je bil omenjan le (Ittnov) barvni krog,

omembo barvnih teles je bilo mogoče zaslediti le v dveh primerih. Učitelji navajajo, da

učenci tako lahko opazujejo barve, ki so sopostavljene, si stojijo nasproti ali pa nastopajo

v skupinah. Tako lahko predhodno usvojeno znanje o barvnem krogu tudi obnavljajo,

utrjujejo in nadgrajujejo, prav tako pa jim barvni modeli služijo kot pomoč pri likovnem

ustvarjanju.

Na tak način si učitelji lahko tudi olaǰsajo razlago, ker se jim zdi, da je učencem

vsebino najlažje razložiti na neki vidni osnovi, tak prikaz je nazoren in lahko razumljiv,

razlaga pa hitreǰsa.
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Nekateri izmed učiteljev uporabljajo ta način poleg drugih (reprodukcije umetnin,

primeri iz narave), saj si želijo uporabljati čim več različnih učnih pripomočkov. Zastopano

je celo mnenje, da je barvni krog osnova, brez katere se harmonije sploh ne da pojasniti.

11 učiteljev svoje opredelitve ni pojasnilo.

Učitelji, ki barvnih modelov za razlago barvne harmonije ne uporabljajo, si v veliki

večini pomagajo z drugimi metodami in pripomočki, kot so reprodukcije umetnǐskih del,

primeri iz narave, plakati in fotografije. Ponovno se je pojavil odgovor, da mora biti zaradi

pomanjkanja učnih ur poudarek na praktični likovni izkušnji učencev, zato se teoriji ne

posvečajo pretirano. Nekateri menijo tudi, da uporaba barvnih modelov v povezavi z

omenjeno vsebino to po nepotrebnem zaplete, učencem pa oteži razumevanje.

Nekateri učitelji kot razlog navedejo dejstvo, da tega ni v učbeniku oziroma učnem

načrtu, ali pa se jim to ne zdi potrebno. Po drugi strani je eden izmed učiteljev zapisal,

da na to ni pomislil in da bo v prihodnosti to preizkusil.

5 učiteljev svoje opredelitve ni pojasnilo.

vključevanje terciarnih barv v razlago barvne harmonije f f%
samo sekundarne 30 29,1

tudi terciarne 73 70,9
skupaj 103 100,0

Tabela 3.16: Vključevanje terciarnih barv v razlago barvne harmonije.

Pri naslednjem vprašanju smo učitelje vprašali, ali pri razlagi barvne harmonije vklju-

čijo tudi terciarne barve. Barvna harmonija je namreč v učbenikih za likovno vzgojo

razložena s pomočjo mešanja sekundarnih barv, ki so si v barvnem krogu blizu (npr.

modra in vijolična). Vendar pa lahko barvno harmonijo dosežemo tudi preko mešanja

sekundarnih barv, ki so si v barvnem krogu oddaljene (v skrajnem primeru komplemen-

tarne) in se zmešajo v terciarno barvo. V tem primeru ustvari terciarna barva harmonični

prehod med oddaljenima sekundarnima barvama.

Velika večina učiteljev je odgovorila, da v razlago vključi tudi terciarne barve.

Zanimalo nas je, ali si učitelji, ki v razlago barvne harmonijo vključijo tudi terciarne

barve, pri tem pomagajo z Goethejevim trikotnikom. Presenetljiv je odgovor, da 59

učiteljev tega ne stori. Ponovno torej obstaja možnost, da so nekateri učitelji terciarne

barve interpretirali po moderni definiciji.

Učitelje smo povprašali tudi o barvnih akordih. Johannes Itten barvno harmonijo
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vključevanje Goethejevega trikotnika f f%
da 14 19,2
ne 59 80,8

skupaj 73 100,0

Tabela 3.17: Vključevanje Goethejevega trikotnika ob vključevanju terciarnih barv v raz-
lago barvne harmonije.

seznanjenost s pojmom barvnih akordov f f%
da 88 85,4
ne 15 14,6

skupaj 103 100,0

Tabela 3.18: Seznanjenost s pojmom barvnih akordov.

namreč razloži tudi s pomočjo barvnih akordov v barvnem krogu. Zanimalo nas je, ali so

učitelji seznanjeni s pojmom barvnih akordov. Iz rezultatov lahko razberemo, da večina

učiteljev ta pojem pozna.

učenje barvne harmonije s pomočjo barvnih akordov f f%
da 48 46,6
ne 55 53,4

skupaj 103 100,0

Tabela 3.19: Učenje barvne harmonije s pomočjo barvnih akordov.

Poleg tega smo učitelje povprašali še o tem, ali si pri obravnavi barvne harmonije

pomagajo tudi z barvnimi akordi. Tu je nekoliko večji delež učiteljev odgovoril, da tega

ne stori. Učitelje, ki si pomagajo z akordi, smo vprašali še, ali si pomagajo zgolj z Ittnovim

krogom ali tudi z Goethejevim trikotnikom, v katerem so v barvne akorde vključene tudi

terciarne barve.

35 učiteljev je tu omenilo zgolj Ittnov krog, lahko v kombinaciji še s kakšnim drugim

pripomočkom, npr. knjigo Barvna harmonija in reprodukcijami umetnǐskih del, omenjene

so tudi premične prozorne folije, ki se namestijo preko kroga in tako prikazujejo sozvočja

barv. En učitelj je ob odgovoru zapisal še, da se mu zdi uporaba Goethejevega trikotnika

dobra ideja, ki jo bo preizkusil.

Da uporabljajo oba modela in ju med seboj tudi primerjajo, je odgovorilo 13 učiteljev.
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3.5 Zasnova učne priprave

Pri zasnovi učne ure smo se osredotočili na rezultate, ki smo jih dobili iz ankete za učitelje.

Vnesti smo želeli elemente, ki jih učitelji zaradi različnih vzrokov trenutno ne razlagajo in

ne uporabljajo. Ugotovili smo, da več kot polovica anketiranih učiteljev ne razlaga raz-

like med subtraktivnimi in likovnimi primarnimi barvami (63), število pa je primerljivo

s številom učiteljev, ki so med svojim poučevanjem že opažali, da se pri učencih poja-

vljajo nejasnosti in zmeda (69). Učno uro bomo zasnovali tako, da bodo učenci likovno

nalogo izpeljali v začetku ure, pred obravnavo teoretičnega dela. Ob tem bo poudarek

na poustvaritvi barv, ki jih vsebujejo reprodukcije umetnǐskih del – osredotočili se bomo

predvsem na eksperimentiranje z mešanjem barv, saj želimo, da učenci opazujejo barvne

odtenke in kritično ugotavljajo, na kakšen način posamezne odtenke pridobivajo in kje

se srečujejo s težavami. Ob tem bodo imeli na razpolago likovne primarne barve ultra-

marin modro, kadmijevo rdečo in rumeno, po želji pa bodo lahko vključevali tudi belo

in črno. Želimo, da s praktično vajo pridejo do ugotovitve, da nekaterih odtenkov ni

mogoče namešati. V začetku si bomo ogledali dva načina barvnih mešanj in stopnje-

vanje od primarnih do terciarnih barv, nadaljevali z barvnimi dimenzijami in zaključili

z barvno harmonijo. Pri obravnavi primarnih barv bomo vključili sistematično razlago

razlike med likovnimi in subtraktivnimi primarnimi barvami, ki bo obenem obravnavana

tudi tako, da bomo barvni model, ki izvorno vsebuje likovne primarne barve, prikazali

tudi kot model s subtraktivnimi primarnimi barvami. Ob tem bomo vključili tudi pri-

merne video posnetke, ki učencem nazorno obrazložijo fizikalno mešanje barv na njim

zanimiv in jasen način. Vključili bomo tudi demonstracijo mešanja akrilnih barv z rdečo

in magenta barvo. V nadaljevanju se bomo osredotočali na likovne primarne barve s

poudarkom na privzgajanju pristnega likovnega odnosa do teh. Za razlago primarnih in

sekundarnih barv bomo uporabili Ittnov barvni krog, za razlago terciarnih barv pa bomo

uporabili tudi Goethejev trikotnik. Ob zgradbi Goethejevega trikotnika bomo pojasnili,

kako prihajamo do terciarnih barv. Pri obravnavi barvnih dimenzij se mnogo učiteljev

ne poslužuje pomoči z barvnimi telesi. Mi bomo že ob razlagi dimenzij sproti postopoma

gradili model barvnega telesa. Predstavili bomo Munsellovo barvno drevo. Učenci bodo

na ta način ugotovili, da lahko barvne kroge smiselno razširjamo na tak način, da dobimo

modele, ki vsebujejo kar največ informacij. Gre za koherentno celoto, ki pojme smiselno

združuje in povezuje. Z barvnih dimenzij bomo prešli še na barvno harmonijo. Ob tem si

bomo pomagali z barvnimi akordi, ki jih Albers opǐse v okviru Goethejevega trikotnika.

Želimo, da učenci uvidijo smisel harmoničnih kombinacij in spoznajo, da je do barvne

harmonije mogoče priti na več različnih načinov. Z uporabo barvnih akordov želimo v

pojem barvne harmonije vnesti vse tri stopnje barv, primarne, sekundarne in terciarne.
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Na sledečih straneh je predstavljena zasnovana inovativna učna ura s poglavitnimi

slikami računalnǐske prezentacije, ki nam bo ob učni uri v pomoč.
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UČNA URA  

 

Avtorica: Urša Lesar 

Datum: maj 2015 

Šola in razred: OŠ Ketteja in Murna, 8. razred 

Predmet: likovna umetnost 

Število ur: 3 šolske ure 

 

Likovno področje: slikanje 

Likovna naloga/eksperiment: slikanje motiva po opazovanju reprodukcij z RYB in CMY 

primarnimi barvami 

Likovna tehnika: tempera 

Likovni motiv: reprodukcija umetniškega dela (detajla iz del Paula Gauguina: Ia Orana 

Maria in Andyja Warhola: Marylin Monroe) 

Likovni materiali in pripomočki: risalni list formata A3, podlaga, različne tempera barve, 

slikarski pribor 

Učne metode: razlaga, pogovor, diskusija, brainstorming, praktično likovno izražanje, ogled 

video vsebine, demonstracija 

Učne oblike: frontalna, individualna, analiza likovnih del 

Učni mediji in pripomočki: LCD projektor, računalnik, programska prezentacija fotografij, 

videoposnetek 

Medpredmetne povezave: fizika, glasbena umetnost 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Vzgojno izobraževalni cilji: 

Učenci: 

- spoznajo razliko med fizikalnimi in likovnimi primarnimi barvami 

- ugotavljajo, kako reproducirati določeni odtenek barve in razvijajo občutek za 

mešanje barvnih snovi 

- razvijajo sposobnost natančnega opazovanja, primerjanja in opazovanja 

- pojasnijo odnose med primarnimi, sekundarnimi in terciarnimi barvami 

- pojasnijo lastnosti, ki definirajo barvo 

- spoznajo različne barvne modele in pojem barvnega telesa 

- ugotavljajo, katere barve tvorijo harmonično celoto 
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UVODNI DEL IN LIKOVNO 

IZRAŽANJE 

 

  

Aktivnost učitelja 

 

Aktivnost učenca Učne metode in 

pripomočki 

 

Učence pozdravim in napovem, da se 

bomo tokrat podrobneje posvetili barvam 

– izvedli bomo ponovitev iz vsebin o 

barvnem mešanju, barvnih dimenzijah in 

barvni harmoniji.  

 

Danes bomo z uro začeli nekoliko 

drugače. Za začetek si bomo ogledali dve 

reprodukciji umetnin (Warhol in 

Gauguin), nato pa boste detajle s teh 

umetnin poskusili reproducirati. Z 

različnimi temperami boste poskusili priti 

do kar se da enakih odtenkov barv, kot so 

uporabljene na umetninah. Risalni list si 

boste razdelili na polovico in najprej 

poskusili reproducirati detajl s prve 

umetnine in nato še z druge. Pri tem se ne 

oredotočite toliko na obliko in risbo, 

ampak predvsem na barve. Slike 

dokončajte do konca te šolske ure, 

kasneje pa jih bomo sestavili v veliko 

kolažno kompozicijo. 

 

Opozorim na ustrezen postopek mešanja 

barv, ekonomično uporabo temper in 

povprašam za dodatna vprašanja. 

 

Učence pri delu individualnospodbujam 

in jim svetujem pri reševanju likovnih 

problemov in tehnični izvedbi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ogledajo 

reprodukcije umetnin. 

Opazujejo barvne 

odtenke. Poslušajo 

napoved likovne 

naloge. Postavljajo 

morebitna vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si pripravijo delovno 

površino. 

 

 

Izdelujejo likovni 

izdelek. 

 

Razlaga, pogovor, 

napoved likovne naloge 

 

 

Prikaz reprodukcij 

umetniških del na 

računalniški prezentaciji 

 

 

 
 

Praktično likovno 

izražanje 

 

OSREDNJI DEL – POSREDOVANJE 

VSEBINE O LIKOVNIH POJMIH 

 

  

  

Ob zaključku likovnega izražanja 

naročim, naj počistijo svoja delovna 

mesta in se vrnejo za svoje mize, saj 

bomo sedaj barve spoznali še z malo bolj 

teoretičnega vidika, ponovili pa bomo 

tudi vsebine, ki so jih že spoznali v 6. in 

7. razredu. 

 

 

Počistijo delovno 

površino in se vrnejo 

za svoje mize. 
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Postavim nekaj uvodnih vprašanj, ki se 

nanašajo na likovno ustvarjanje: ali je bilo  

težko reproducirati barvne odtenke? Ali 

so bile barve na kateri izmed slik težje za 

reproducirati oz. kaj jim je povzročalo 

največ težav? Zakaj? 

 

 

Upoštevam, da bodo izrazili, da so 

verjetno naleteli na težave pri barvah na 

Warholovem delu. 

 

Pokažem jim sliko Ittnovega barvnega 

kroga na računalniški prezentaciji. Skupaj 

ugotovimo, da so barvni krog spoznali že 

v 6. razredu. Katere so barve, ki so v 

notranjem trikotniku? Zakaj jih 

imenujemo primarne? Te barve ste 

uporabljali tudi danes, ko ste izdelovali 

svoje slike. Pokažem še sliko, ki prikazuje 

Ittnov krog s subtraktivnimi primarnimi 

barvami. Vprašam, ali opazijo kaškno 

razliko med barvami dveh krogov. 

Kakšne so barve drugega kroga? Ali 

mislijo, da je drugi krog napačen? 

 

Preden odgovorimo na to vprašanje, si 

poglejmo še reprodukcijo umetniškega 

dela z enimi in drugimi barvami. Kako 

deluje prvo delo? Kakšne se vam zdijo 

barve? Kakšne občutke zbujajo v vas? 

 

Drugi krog ni napačen, saj poznamo 

različne vrste primarnih barv. Te se 

razlikujejo na vrsto sistema. Poznamo 

namreč likovne in fizikalne primarne 

barve. Prvi krog je likovni barvni krog, 

zato vsebuje likovne primarne barve, to 

so rumena, rdeča in modra. Drugi krog pa 

je fizikalni barvni krog. V fiziki poznamo 

dve vrsti mešanja barv. Gre pravzaprav za 

mešanje barvnih svetlob. Ta dva načina si 

poglejmo na videoposnetkih. 

 

Pri prvem sistemu smo videli, da se barve 

zmešajo v belo, pri drugem pa v črno. 

Primarne barve drugega sistema so cian, 

magenta in rumena. Ker se na podoben  

 

 

Odgovarjajo na 

vprašanja, se  

vključujejo v pogovor, 

predstavijo svoja 

mnenja in izkušnje. 

 

 

 

Odgovarjajo na 

vprašanja. 

Odgovorijo, da so v 

notranjem trikotniku 

primarne barve – 

rumena, rdeča in 

modra. Tako jih 

imenujemo, ker jih ni 

mogoče namešati iz 

drugih barv. 

Opazujejo in 

primerjajo barvna 

kroga. Ugotovijo, da 

so v drugem krogu 

barve nekoliko 

drugačne, saj je modra 

zelo svetla, rdeča pa je 

bolj podobna živo 

roza barvi.  

 

Predstavijo svoja 

opažanja. 

 

 

Poslušajo razlago. 

Postavljajo morebitna 

vprašanja. Ogledajo si 

videoposnetka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo razlago. 

 

 

 

 

 

Pogovor, dikusija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga, pogovor, 

diskusija, prikaz 

fotografij na 

računalniški prezentaciji 

 
 

 

 

 

 

Pogovor, prikaz 

reprodukcij 

  
 

Razlaga, prikaz 

fotografij na 

računalniški 

prezentaciji, prikaz 

videoposnetkov 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga 
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način (torej v vse temnejšo) zmešajo tudi 

barve, ki jih uporabljate vi za slikanje, je  

verjetno tudi barvni krog v vaših 

učbenikih prikazan v teh barvah. Tak bi 

bil barvni krog, ki smo ga videli na desni 

pri primerjavi dveh krogov. 

 

Učence pozovem, da se mi pridružijo in  

demonstriram mešanje rumene in 

magenta in magenta in modre akrilne 

barve. Vprašam, kakšne barve bom pri 

tem dobila. 

 

 

Vidimo, da bi z mešanjam cian in 

magente pravzaprav dobili večji približek 

vijolične kot z mešanjem rdeče in modre, 

ki ste ju uporabili vi. Kakšna je bila vaša 

barva? CMY sistem je zato pravzaprav 

primernejši za mešanje kot barve, ki smo 

jih uporabili mi. Morda nekateri poznate 

cian, magento in rumeno kot barve, ki se 

uporabljajo pri tiskanju barv npr. pri 

printanju podob z računalnika. Pokažem 

primer na prezentaciji. 

Vendar pa gre tudaj še vedno za fizikalne 

in ne likovne primarne barve. Slikarji so 

se vseeno odločili, da bodo uporabljali 

fizikalno napačne primarne barve, ker so 

imele zanje drugačno vrednost, ki je bila 

vezana na zgodovinsko uporabo in 

simbolični pomen. Pokažem slike na 

računalniški prezentaciji. 

 

Ker smo pri uri likovne umetnosti in ker 

si ogledujemo likovne barvne kroge, jih 

bomo v nadaljevanju zato obravnavali z 

likovnimi primarnimi barvami. 

 

Katere tri barve namešate iz enakih 

mešanic dveh primarnih barv? Na 

barvnem krogu pa lahko vidimo še šest 

drugih odtenkov. Katere barve so to? 

Zakaj? Pri tem predvidevam, da so učenci 

obravnavali terciarne barve po klasični 

definiciji in šest barv opredelijo kot 

sekundarne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogledajo si  

demonstracijo 

mešanja akrilnih barv. 

Odgovarjajo na 

vprašanja. 

 

 

 

Poslušajo razlago. 

Ugotovijo, da je bila 

njihova vijolična bolj 

podobna rjavi. 

Postavljajo morebitna 

vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorijo, da na ta 

način namešamo tri 

osnovne sekundarne 

barve – oranžna, 

vijolična in zelena. 

Ime lahko povežemo s 

tem, da jih v enakem 

razmerju sestavljata 

dve primarni barvi.  

 

 

 

 

 

 

 

Demonstracija 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga, pogovor, 

prikaz fotografij na 

računalniški prezentaciji 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor, razlaga 
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Barvno mešanje pa lahko stopnjujemo še  

eno stopnjo dlje in dobimo terciarne  

barve. Te barve niso vključene v naš  

barvni krog, zato si moramo ogledati še 

en barvni krog, ki je v obliki trikotnika. 

Pokažem sliko Goethejevega trikotnika. 

Katere so terciarne barve? Kako mislite, 

da dobimo te barve, če sklepate iz sestave 

trikotnika? Tako, kot obstajajo tri glavne 

sekundarne barve, obstajajo tudi tri 

osnovne terciarne barve, ki jih vidimo v 

trikotniku, prav tako pa jih je kot 

sekundarnih lahko neskončno, odvisno od 

količin barv, ki jih mešamo. 

 

Vsaka barva pa ima tudi svoje konkretne 

značilnosti. Te značilnosti lahko 

razdelimo v tri skupine – barvnost, 

svetlost in nasičenost.  

 

Barvnost nam pravzaprav pove, za katero 

barvo sploh gre. Po njej barve med seboj 

razlikujemo, zato jo lahko razberemo tudi 

iz barvnega kroga. 

 

Druga lastnost barve je njena svetlost. 

Kateri sta najsvetlejša in najtemnejša 

barva? Ali lahko iz kroga razberemo 

karkoli o tem, kako svetla je posamezna 

barva (glede na to, koliko se približa beli 

oziroma črni)? Pokažem sliki barvnega 

kroga in Gauguinovega dela v 

monokromni različici. Predstavljajte si, da 

krog postavimo vodoravno, skozenj pa 

postavimo svetlostno lestvico, ki ima na 

najvišjem koncu belo, na najnižjem pa 

črno barvo. Ker so vse barve v isti 

ravnini, sovpadajo s sivo na sredini. Kaj 

moramo storiti s krogom, da bo 

upoštevano, kar smo ugotovili prej? Kaj 

smo ugotovili? 

 

Ostane nam še ena barvna lastnost. To je 

nasičenost. Imenujemo jo tudi pestrost, 

zato ste jo pravzaprav spoznali že takrat, 

ko ste obravnavali pestre in manj pestre 

barve. Kako barvi zmanjšamo pestrost? 

Če to povežemo z našo shemo, ki smo jo 

 

 

Odgovorijo, da so tudi  

te barve sekunadarne,  

saj prav tako 

nastanejo z mešanjem 

dveh primarnih, le v 

drugačnem razmerju. 

Terciarne barve 

nastanejo z mešanjem 

vseh treh primarnih 

barv v različnih 

razmerjih (lahko 

mešamo tudi dve 

sekundarni ali 

mešanjem primarne in 

sekundarne, ki je 

mešanica ostalih dveh 

primarnih). 

 

 

 

Poslušajo razlago. 

 

 

 

 

Najsvetlejši sta bela in 

črna. Najbolj podobna 

beli je rumena, zato je 

najvišje na krogu, črni 

pa je najbolj podobna 

vijolična, ki je na dnu 

kroga. Ogledajo si 

slike na prezentaciji. 

Krog moramo nagniti 

tako, da bo rumena 

višje in vijolična nižje. 

Tako dobimo 

drugačen barvni 

model, ki ni več samo 

krog. 

 

 

 

Barvni pestrost 

zmanjšamo z 

dodajanjem bele, črne 

in sive, lahko pa tudi z 

mešanje pestrih barv, 

 

 

Prikaz fotografij na 

računalniški 

prezentaciji, 

brainstorming, razlaga, 

pogovor 

 

 
 

 

 

Razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga, pogovor, 

brainstorming, prikaz 

fotografij na 

računalniški prezentaciji 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga, pogovor, 

prikaz fotografij na 

računalniški prezentaciji 
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 spoznali prej, lahko ugotovimo, da s tem 

zapolnimo prav te preostale vmesne 

prostore. Pokažem slike na prezentaciji. 

 

Barvni krog smo tako razširili v 

tridimenzionalni model, ki vključuje vse 

tri lastnosti barv. Takega modela ne 

imenujemo več barvni krog, ampak 

barvno telo. Za razliko od barvnega kroga 

barvno telo vsebuje ogromno različnih 

odtenkov. Morda ste se s podobno shemo 

kateri že srečali v kakšni trgovini, kjer 

prodajajo na primer barve za pleskanje 

zidov. 

 

Seveda pa barv v svetu, ki nas obdaja, 

nikoli ne moremo doživljati posamezno, 

ampak vedno delujejo v odnosih druga do 

druge.  Zeleno lahko smatramo kot temno 

samo takrat, ko bo ob njej svetlejša barva, 

na primer rumena. Ista zelena pa bo lahko 

tudi svetla barva, če bo ob 

njej temnejša barva, na primer vijolična. 

Roza bo lahko ob modri delovala zelo 

hladno, ob rdeči pa toplo. Lahko to 

povežete s katero izmed vsebin, ki ste jih 

že obravnavali? Gre torej za vtise, ki jih 

dobimo ob kombiniranju različnih barv. 

Eden izmed takih načinov ureditve barv je 

tudi harmonija. Vam je pojem znan? Kdaj 

na primer v glasbi rečemo, da gre za 

harmonično melodijo? Tako kot se lahko 

skladajo toni v glasbi (melodija je lahko 

poskočna, umirjena, žalostna...), se lahko 

skladajo tudi barve, da bodo imele nek 

določen učinek. Harmonijo lahko 

dosežemo na več različnih načinov. 

Najenostavneje jo dosežemo tako, da 

sopostavimo barve, ki so si v barvnem 

krogu blizu, saj so si najbolj podobne. Mi 

pa si bomo nekaj kombinacij pogledali v 

trikotniku, ki smo ga spoznali prej. V 

njem lahko najdemo pet skupin barv, ki 

različno delujejo na nas. Te skupine 

imenujemo barvi akordi. Vsaka skupina 

bo vsebovala vse tri stopnje barv: 

primarne, sekundarne in terciarne. 

 

 

 

dodajanjem terciarne 

ali komplementarne. 

 

Postavljajo morebitna 

vprašanja. Poslušajo 

razlago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorijo, da so 

različne učinke barv 

spoznali že z 

obravnavo barvnih 

kontrastov. 

 

 

Odgovorijo, da gre v 

glasbi za harmonično 

melodijo takrat, ko se 

toni med seboj 

skladajo in zazvenijo 

ubrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor, diskusija, 

razlaga, prikaz 

fotografij na 

računalniški prezentaciji 
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Prvi akord je imenovan veličastni akord.  

Katere barve ga sestavljajo? Zakaj 

mislite, da se tako imeuje? Kako na nas 

deluje ta kombinacija barv? Pokažem tudi 

primer uporabe barv v umetniškem delu. 

Enako ponovim še za ostale akorde. 

 

Naštejejo barve, ki 

sestavljajo posamezne 

akorde. Podajo 

različne ideje, zakaj 

takšno poimenovanje 

in kako se to sklada z 

učinkom barve na 

človeka. 

 

 

Razlaga, pogovor, 

prikaz fotografij na 

računalniški prezentaciji 

ZAKLJUČNI DEL 

 

  

 

Ponovimo, o čem smo se pogovarjali in 

kaj smo spoznali. Povprašam za 

morebitna vprašanja in nejasnosti. Na 

računalniški prezentaciji pokažem miselni 

vzorec s povzetkom. 

 

Skupaj sestavimo kolažno kompozicijo iz 

nastalih izdelkov. 

 

Pospravimo učilnico in se poslovimo. 

 

 

Povzamejo 

obravnavane vsebine. 

Postavljajo morebitna 

vprašanja. 

 

 

Izdelke sestavijo v 

kompozicijo. 

 

 

 

Pogovor, diskusija, 

prikaz miselnega vzorca 

na računalniški 

prezentaciji 
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3.6 Izsledki intervjuja z učenci pred izvedbo učne ure

Pred izvedbo inovativne učne ure smo želeli izvedeti, kakšno je trenutno stanje znanja

učencev o omenjenih tematikah. Ob tem smo si pomagali z računalnǐsko prezentacijo, ki

je vsebovala dve prosojnici. Na prvi prosojnici sta bila prikazana Ittnova barvna kroga,

eden z likovnimi in drugi s subtraktivnimi primarnimi barvami. Na drugi prosojnici sta

bili prikazani dve reprodukciji umetnǐskega dela Pieta Mondriana Broadway Bogie Woogie

(1942–1943), prva reprodukcija z originalnimi likovnimi primarnimi barvami, druga pri-

rejena različica pa s subtraktivnimi primarnimi barvami. V nadaljevanju so predstavljeni

izsledki.

Ob prikazu Ittnovega kroga so učenci ugotovili, da gre za barvni krog. Ugotovili so, da

iz slike lahko vidimo različne odtenke barv ter primarne, sekundarne in terciarne barve,

razberemo pa lahko tudi, katere barve so komplementarne. Primarne barve so učenci

poimenovali kot osnovne.

Učenci so ugotovili, da iz primarnih barv lahko namešamo sekundarne. Te so pravilno

umestili v trikotnike, ki se na Ittnovem krogu nahajajo ob posameznih parih primarnih

barv, obenem pa jih lahko vidimo tudi na obodu barvnega kroga.

Ob primerjavi barvnih krogov z različnimi primarnimi barvami so ugotovili, da se

kroga razlikujeta. To so utemeljevali z navedbami, da so na krogu s subtraktivnimi

barvami barve svetleǰse, kot bi bile svetljene z belo. Dve učenki sta opazili konkretno

razliko glede rdeče, ki da jo v krogu s subtraktivnimi primarnimi barvami nadomešča

vijolična oz. roza.

Zanimalo me je tudi, ali je učencem kateri izmed dveh barvnih krogov bolj znan.2 Vsi

so se odločili za krog z likovnimi primarnimi barvami. Ker se nihče ni odločil, da mu

je bolj znan krog s subtraktivnimi primarnimi barvami, me je zanimalo, ali menijo, da

je zato krog napačen. Presenetljivo se krog nikomur ni zdel napačen, kljub temu pa mi

tega ob vprašanju, zakaj sta oba kroga pravilna, čeprav se nekoliko razlikujeta, nihče ni

znal konkretno pojasniti. Poskusa utemeljitve sta temeljila na tem, da gre za podobne

odtenke in da so barve na krogu z likovnimi primarnimi barvami čiste, barve na krogu s

subtraktivnimi primarnimi barvami pa ne.

Ko so primerjali reprodukciji umetnǐskega dela v omenjenih barvah, so povedali, da

2Pozanimala sem se o uporabi učbenika pri pouku; učenci uporabljajo učbenik Likovno izražanje,
vendar pa uporaba učbenika ni vključena v proces pouka. Učenci imajo učbenike doma in si vsebine
ogledujejo samoiniciativno.
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ima slika z likovnimi primarnimi barvami temneǰse barve. Sliko s subtraktivnimi barvami

so opisali kot bolj vedro in zapomnljivo, saj so barve na njej nekako bolj čudne, obenem

pa tudi lepše. Zanimalo me je, kaj pomeni, da so barve lepše, a je očitno šlo za učenkino

subjektivno oceno – všeč je je bila velika vsebnost �roza� odtenka.

Učenci so se učili tudi o terciarnih barvah, ki so jih obravnavali po moderni definiciji,

saj so se enoglasno strinjali, da tudi te barve lahko najdemo na Ittnovem barvnem krogu.

Po prvotni izjavi učencev naj bi te nastale z medsebojnim mešanjem sekundarnih barv,

kasneje pa so prǐsli so skupne ugotovitve, da nastanejo z mešanjem ene primarne in ene

sekundarne barve. Ob tem me je zanimalo, kako hitro in če sploh lahko učenci prihajajo

do logičnih sklepov o nastanku sekundarne barve. Ob navedbi primera mešanja modre

in male količine rumene so me popravili, da bi tako dobila zeleno, terciarno barvo pa bi

dobili na primer z mešanjem modre in zelene. Čeprav gre pri opisu dveh različnih načinov

mešanja pravzaprav za enak princip, zgolj z različnimi količinami določenih barv, lahko

pridemo do sklepa, da so učenci zelo vezani na konkretne definicije in o dejanski sestavi

posameznega odtenka težko sklepajo. Smiselno bi bilo njihovo razmǐsljanje spremljati ob

demonstraciji.

Iz odgovorov učencev je razvidno, da barvna mešanja sicer poznajo, a niso imeli

priložnosti znanja utrditi. Pri ugotavljanju razmerij barv v posameznih mešanicah so

nekoliko okorni, v argumetiranju svojih odgovorov pa malce nejasni. Glede na odzive na

barvna kroga z različnimi primarnimi barvami lahko ugotavljamo, da morda kroga s sub-

traktivnimi primarnimi barvami v preteklosti sploh še niso zasledili, posledično pa tudi ni

bilo razvidno, da bi jih okupirala večja nejasnost. Kljub temu je bilo mogoče opaziti, da je

do nejasnosti prǐslo med mojim postavljanjem vprašanj. Konkretne razlike med likovnimi

in subtraktivnimi barvami učenci očitno ne poznajo, saj je niso znali obrazložiti.

Ob vprašanju, katere so tri osnovne lastnosti barve, so učenci imeli kar nekaj idej:

svetloba, toplota, čistost, ime, moč, nasičenost. Čistost barve so opisali kot lastnost

barve, kjer je določena barva zgolj kot taka (sicer je je zmešana z drugo barvo) – to

ugotovitev bi lahko enačili z barvnostjo. Kasneje so čistost izenačili z nasičenostjo – bolj

nasičene barve so bolj žive. Svetlost barve so opisali kot dodajanje bele in črne posamezni

barvi. Ideja o imenu barve je v razredu izzvala smeh, kar bi si lahko razlagali z mislijo,

da se učencem ideja zdi neresna, preveč očitna, morda celo otročja.

Postopoma so prehajali tudi na barvne kontraste, ugotavljali so, da imajo nekatere

barve topleǰse odtenke, odtenki drugih barv pa so bolj mrzli (toplo hladni kontrast), moč

barve pa so prav tako v povezavi s kontrasti opisali kot razmerje med dvema barvama

(morda so imeli tu v mislih količinski barvni kontrast). Omenili so tudi svetle in temne
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barve (svetlostni barvni kontrast).

Čeprav je mogoče razbrati, da učenci poznajo lastnosti barve, pa ob tem delujejo zelo

neprepričljivo. Opaziti je mogoče, da s postopnim sklepanjem zmorejo priti do pravilnih

ugotovitev, vseeno pa v svoje ideje niso povsem prepričani in jih zamenjujejo z barvnimi

kontrasti. Te je seveda mogoče povezati z barvnimi dimenzijami, vendar so učenci skrenili

s poti s tem, da so barve začeli obravnavati v odnosu ene do druge in ne kot posamezne

entitete. To, da učenci barvne dimenzije spontano vežejo na kontraste, sicer ni nujno slabo

– ravno nasprotno, gre za zanimivo in koristno ugotovitev, ki je nanazadnje pričakovana.

Praktično bistvo barve je namreč kontrast, barva pa se v praksi javlja v odnosih in jo

zato tako tudi najlažje razumemo. Vseeno pa z vidika abstraktne povezave med barvnimi

dimenzijami in barvnimi telesi, torej teoretičnega razumevanja barve same po sebi, gre za

težavo.

Tudi glede barvne harmonije so učenci izrazili veliko idej. Tako kot pri barvnih di-

menzijah so tudi tu omenjali barvne kontraste. Ugotavljali so, da do barvne harmonije

pridemo z dodajanjem črne in bele različnim barvam – tako dobimo svetlostni nabor

določene barve, ki je harmoničen, pa tudi s komplementarnimi pari, ki se dopolnjujejo.

Povedali so tudi, da gre za neko �pravilno� razmerje barv, ki je vzpostavljeno preko

ene �čiste� barve in ene �mešanice�, ki sta sopostavljeni v neko ravnovesje (opis lahko

povežemo s kvalitativnim barvnim kontrastom). Ena izmed učenk je pojem povezala z

glasbo, vendar se je ob tem svoji razlagi nasmejala, iz česar lahko sklepamo, da je bila iz-

java morda mǐsljena kot šala ali pa učenka vanjo ni bila povsem prepričana. To je razložila

zgolj z besedami, da harmonične barve �pašejo skupaj�. Zanimalo me je, če znajo učenci

utemeljiti, kaj naj bi pomenilo, da barve �pašejo skupaj�, vendar so to pojasnjevali zgolj

s sopomenko, da se te barve skladajo. Zato sem jih povprašala po primeru, katere barve

bi se po njihovem mnenju skladale. Ena izmed učenk je navedla modro in zeleno, sicer

pa so bili našteti komplementarni pari. Ob tem so prǐsli do skupnega zaključka, da gre

za barvna nasprotja oz. kontraste, ki se skladajo. Ena izmed učenk je komplementarne

kontraste povezala tudi toplo-hladnim kontrastom.

Opazimo lahko, da tako kot pri barvnih dimenzijah učenci o tematiki preveč razmǐslja-

jo v povezavi z barvnimi kontrasti. Barve povezujejo med seboj in ǐsčejo odnose med njimi,

kljub temu pa so v svojem razmǐsljanju preveč vpeti v okvir iskanja kontrastnih parov.

To razmǐsljanje jih preveč omejuje, da bi zmogli logično poiskati tudi barvne kombinacije,

ki se smiselno skladajo in so očem prijetne. Ob navajanju konkretnih primerov lahko

opazimo tudi vzorec, pri kateremu učenci ǐsčejo zgolj pare barv in ne ǐsčejo skladnosti

med več odtenki. Naveden je bil sicer primer, kjer barvo lahko svetlimo ali temnimo,
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vendar ideja ni bila izpeljana do konca.

3.7 Potek in refleksija učne ure

Inovativno učno uro smo začeli z likovno nalogo oz. eksperimentom. Učenci so bili nad

tem nekoliko presenečeni, saj takega poteka učne ure niso vajeni. Ob opisu izvedbe li-

kovne naloge so pokazali veliko motivacije in veselja; sklepala sem, da izbira takih načinov

izpeljave likovne naloge pri njihovem običajnem pouku ni nekaj običajnega. Moj cilj je

bil tako dosežen, saj sem v okviru likovne naloge želela učencem pustiti možnost za eks-

perimentiranje in vzročno-posledično sklepanje ter jih pripeljati do tega, da se sprašujejo,

zakaj so določene stvari takšne, kot so, obenem pa jih motivirati, da bodo nejasnosti

lahko razjasnili med kasneǰso teoretično obravnavo vsebine. Ob tem jim je ponujena tudi

možnost, da sami postavljajo določena vprašanja, na katera bi želeli vedeti odgovore, saj

imajo po izvedbi likovne naloge določeno podlago na osnovi osebne izkušnje.

Učencem sta bila prikazana dva detajla reprodukcij umetnǐskih del: del Warholove

litografije Marylin Monroe (1962) in del Gauguinove slike Ia Orana Maria (1891). Želela

sem videti, kako se bodo učenci lotili mešanja magente in cian, ki sta uporabljeni pri

prvem detajlu, in kako bodo pridobivali različne terciarne odtenke iz drugega detajla.

Za izvedbo likovne naloge je bila na voljo približno ena šolska ura in pol. Iz izkušenj

sem vedela, da se bodo učenci te starosti želeli posvetiti skici in kar se da natančno

reproducirati obliko opazovanih podob. Za to žal nismo imeli časa, prav tako pa to ni bil

namen likovne naloge. Že od začetka učne ure sem zato poudarjala, naj si za skico, če jo

želijo imeti, vzamejo zgolj 5 minut časa, sicer pa naj se čim prej lotijo slikanja. Želela sem

videti predvsem to, da učenci začnejo mešati barve, jih opazujejo in poskušajo priti do

podobnega odtenka na različne načine ter ugotavljajo, s katerimi mešanicami so se barvam

na reprodukciji bolj približali in zakaj. Poudarjala sem, da na obliko ne bom gledala in

da v skrajnem primeru lahko na liste nanašajo zgolj barvne madeže v odtenkih, ki kar

se da sovpadajo z barvami na reprodukciji. Kljub temu da so bila navodila jasna, se je

uspeh izvedbe likovne naloge odražal predvsem skozi željo učencev po kar se da oblikovno

reproduciranih oblikah. Nekateri se zaradi preokupacije z risbo druge slike niso niti lotili.

Spodbujala sem jih, naj vseeno prvo sliko pustijo nedokončano in se vsaj za nekaj minut

lotijo tudi druge. Nekatere učenke so se, kljub temu da so izpolnile vsa pričakovanja,

svojim izdelkom smejale, češ da niso �lepi�. Iz tega je jasno opaziti, da si učenci želijo

jasnosti in natančnosti �lepe� risbe, barva pri tem služi zgolj kot zapolnjevanje praznih

prostorov, primanjkuje pa jim pristnega stika z barvo kot tako. Ker so imeli na voljo tako
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tempera barve, ki so jim na voljo v šoli, kot tiste, ki so jih prinesli s sabo, sem morala

vseskozi biti pozorna tudi na to, katere odtenke so lahko uporabljali in katerih ne.

Nekatere učenke so hitro prǐsle do ugotovitve, da �roza� in �modre� v ozadju prvih

dveh slik ne bo mogoče reproducirati. Do teh barv so učenci poskušali priti na različne

načine: za magento so mešali rdečo in belo, rdeči so dodajali črno, tudi rumeno, ter

mešali rdečo z nekaj modre in dodajali belo, za cian pa so modro svetlili z belo, nekateri

tudi dodajali rumeno. Zelo so se poglabljali v temneǰse detajle. Teh nihče ni poskušal

pridobivati z mešanjem vseh barv, temveč so uporabljali črno.

Kljub temu da so učenci za likovno ustvarjanje imeli na voljo 1 šolsko uro in pol, večini

del ni uspelo dokončati. Glede na to, da je smisel likovne naloge, da učence postavimo pred

izziv, kjer je nekatere barve mogoče pridobiti enostavneje kot druge, bi bilo v prihodnje

zato potrebno razmisliti, ali želimo podalǰsati čas, ki ga imajo učenci na voljo, ali pa

zmanǰsati velikost detajla oz. število odtenkov, ki jih morajo reproducirati. Omejevanje

na obliko bi bilo mogoče zreducirati tudi zgolj s prikazom barvnih madežev. Vsekakor

želimo, da prav vsi učenci pridobijo izkušnjo mešanja vseh barvnih odtenkov, ki smo si

jih zamislili v okviru likovne naloge.

Pri obravnavi teoretičnih vsebin so bile v uro združene vse tri tematike: barvna

mešanja, barvne dimenzije in barvna harmonija. Kljub temu da naj po učnem načrtu

vsebine ne bi bile obravnavane hkrati, so učenci ostali zbrani in so poteku ure sledili

brez težav. Pri obravnavi barvnih mešanj so učenci največje navdušenje pokazali nad

video posnetki. Ob ponazoritvi so lahko ugotovili, kakšna je razlika med aditivnim in

subtraktivnim mešanjem, s pomočjo konkretne demonstracije pa smo se osredotočili še

na razliko med subtraktivnimi in likovnimi primarnimi barvami. Ugotovili smo, da nam

mešanici cian in magenta akrilnih barv za razliko od tega, kar smo videli, ne bosta dali

modre, temveč vijolično, prav tako pa iz magente in rumene ne bomo dobili rdeče, temveč

oranžno. Iz mešanic vseh treh v praksi ne bomo dobili črne, temveč umazano sivorjavo.

Primerjali smo tudi vijolični, ki sta jih dali modra in magenta ter modra in rdeča. Učenci

so s pomočjo tega ugotovili, da gre pri subtraktivnem in likovnem mešanju barv za po-

doben princip, vseeno pa nismo ne enemu ne drugemu pripisali večje in pomembneǰse

vrednosti. Kljub temu da so bile mešanice, ki so nastajale z uporabo magente, učencem

zelo povšeči, smo kasneje na primerih reprodukcij umetnǐskih del spoznali, zakaj imajo za

področje likovnosti in umetnosti prav likovne primarne barve posebno vrednost.

Ker so učenci terciarne barve predhodno obravnavali po moderni definiciji, smo se

pri razlagi teh posebej posvetili obrazložitvi in logičnem sklepanju glede tega, zakaj je

6 odtenkov v Ittnovem krogu vseeno sekundarnih. Učenci so spoznali, da kljub temu
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da poznamo tri osnovne sekundarne barve, posameznih odtenkov obstaja še mnogo več.

Ob prikazu Goethejevega trikotnika so spoznali, da podoben sistem, kot smo ga spoznali

pri sekundarnih barvah, lahko apliciramo tudi na terciarne. S primeri smo prǐsli do

ugotovitve, da so te barve pogoste v našem vsakdanjem okolju. Predvidevala sem, da

bodo imeli učenci, preden bodo prǐsli do te ugotovitve, nekaj težav, kar se je izkazalo za

upravičeno domnevo. Učenci so namreč zelo vezani na iskanje konkretnih primerov, kjer

se nam javljajo žive barve (na primer nebo, zelenje listov, pisano cvetje).

Po obravnavi barvnih mešanj smo lahko prešli na barvne dimenzije. Pri tem sem

se osredotočila na sprotno grajenje barvnega telesa, zato smo začeli z razlago barvnosti,

nadaljevali z razlago svetlosti in zaključili z razlago nasičenosti. Učence sem ob tem

spodbujala k lastnemu razmǐsljanju s postavljanjem vprašanj, da bi lahko z logičnim

sklepanjem sami prǐsli do smiselnega razumevanja zgradbe barvnega telesa.

Z razumevanjem barvnosti učenci niso imeli posebnih težav. Zaradi poenostavljene

razlage vsebine je razlaga, da gre za poimenovanja barv barvnega kroga, povsem dovolj.

Nekaj težav se je pojavilo pri razumevanju barvne svetosti. Učence sem k razmǐsljanju

motivirala z vprašanjem, kateri sta najsvetleǰsa in najtemneǰsa barva. Dobila sem oba

odgovora, ki sem ju pričakovala: da sta to rumena in vijolična, ter da sta to bela in

črna. S tem se je odprla pričakovana debata o tem, ali sta črna in bela barvi. Očitno

ta razprava učence zelo zanima, jasno se kaže, da želijo razjasniti pojme in si razširiti

obzorja, čeprav morda sprva predvidevamo, da gre za trivialno tematiko.3 Razlago bi bilo

smiselno vključiti k uvodu v barvna mešanja. Glede svetlosti so učenci kljub sočasnemu

prikazu barvnega kroga v črno-beli različici sprva trdili, da gre za to, da posamezno barvo

svetlimo z beli in temnimo s črno barvo. Spodbudila sem jih k sklepanju na podlagi

omenjene slike, prikazane na prezentaciji. Tako so prǐsli do ugotovitve, da ima vsaka

barva določeno �pripadajočo sivino�, ki jo zagledamo, ko �odstranimo barvnost�. To

smo si ogledali tako na primeru barvnega kroga, ki jasno kaže postopno temnenje od vrha

proti dnu kroga, kot na konkretnem primeru reprodukcije umetnǐskega dela.

Na podlagi ugotovitev sem učence želela pripeljati do sklepanja, kaj se zgodi, ko

moramo glede na to spoznanje vodoravno postavljeni barvni krog uskladiti z navpično

črno-belo lestvico. Pričakovala sem, da bo zaključek jasen in nedvoumen, vendar so

učenci vseeno imeli s tem kar nekaj težav. Ena izmed učenk je ob tem ugotovila, da

moramo krog premakniti; ob njeni razlagi sem sklepala, da je ugotovila, za kaj pri tem

gre, in prikazala celotno sliko na prezentaciji, vendar pa sva šele po tem prikazu ugotovili,

3Med hospitacijami, ki sem jih v okviru obravnave barvnih mešanj že opravljala v 6. razredu, se
je prav tako pojavljala ta dilema, čeprav o njej med uro ni bilo posebnega govora. Učenec je kasneje
samostojno pristopil do mene in me povprašal o tem.
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da se nisva najbolje razumeli, saj je sama predvidevala premik celotnega barvnega kroga

po navpičnici tako, da krog pri tem še vedno ostaja pravokoten na navpičnico. Tako

žal nisem uspela ugotoviti, ali bi kateri izmed učencev sam prǐsel do ugotovitve oz. po

kolikšnem času in s koliko pomoči.

Razlago pojma nasičenosti sem jim približala s prav tako že usvojenim znanjem o

pestrih in manj pestrih barvah. Učenci so spoznali, da gre pri tem za zmanǰsevanje

�kakovosti� barve z dodajanjem akromatičnih bele, črne in sive. S tem smo tudi dokončali

barvno telo, ki je vsebovalo vse tri barvne dimenzije. Ugotovili smo, da tak barvni

model posreduje več informacij kot barvni krog. Najbolj priročno se mi je ob tem zdelo

Munsellovo barvno telo, ki nazorno in njihovi starosti primerno prikaže to problematiko,

zato ostalih teles kot dodatnega primera nisem prikazovala.

Uvod v barvno harmonijo sem preko barvnih dimenzij izvedla s pomočjo barvnih

kontrastov. Z učenci smo se pogovarjali o tem, da barve vedno delujejo v odnosu ena do

druge, zato jih tako tudi dojemamo. Ugotovili smo, da s kombinacijami barv nastajajo

različne ureditve barv, ena izmed teh ureditev pa je tudi harmonična. Kot konkreten

uvod v barvno harmonijo sem izkoristila povezavo z glasbeno umetnostjo. Učenci so

hitro prǐsli do ugotovitve, da se pri harmonični melodiji, pa naj bo ta živahna, nežna

ali udarna, toni vedno med seboj ujamejo na tak način, da bodo ubrani. Povezava je

izjemno priročna, saj učenci harmonijo v glasbi dojemajo izredno instinktivno. Preslikava

na likovno področje je tako mnogo enostavneǰsa in razumljiveǰsa. Različne harmonične

ureditve barv smo si pogledali s pomočjo barvnih akordov v Goethejevem trikotniku, ki

za razliko od Ittnovega barvnega kroga v kombinacije vpeljuje tudi klasične terciarne

barve. Z učenci smo se pogovarjali, kakšne vplive imajo barve nanje v povezavi z drugimi

barvami in zakaj pridemo do takšnih imen akordov.

Ob zaključku učne ure smo ob enostavnem miselnem vzorcu povzeli, kaj smo spoznali

v okviru ure.

3.8 Izsledki intervjuja z učenci po izvedbi učne ure

Po izvedbi inovativne učne ure nas je ponovno zanimalo, kakšno je stanje znanja učencev

o obravnavanih tematikah. Izvedba intervjuja je potekala s pomočjo istih vprašanj kot

izvedba pred izpeljavo učne ure. V nadaljevanju so predstavljeni izsledki.

Prva poudarjena vsebina, ki smo jo želeli vpeljati, je razjasnitev med likovnimi in
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subtraktivnimi primarnimi barvami. Učenci so po izvedbi učne ure ob ogledu barvnega

kroga s subtraktivnimi primarnimi barvami odgovorili, da je krog upodobljen s svetleǰsimi,

fizikalnimi barvami, pa tudi, da niso uporabljene barve, ampak barvne svetlobe. Pri tem

so si zapomnili, da sta oba kroga, tako likovni kot fizikalni, pravilna in da se pri obeh

principih barve postopoma mešajo v črno. Povedali so, da so pri pouku likovne umetnosti

naslikali barvni krog z likovnimi primarnimi barvami, vendar pa so v učbenikih zasledili

krog s subtraktivnimi primarnimi barvami. Kroga z likovnimi primarnimi barvami v

učbeniku ni opazil nihče. Reprodukcijo Mondrianove slike v subtraktivnih primarnih

barvah so tokrat učenci opisali s pridevniki bolj vesela, svetleǰsa in razigrana.

Glede terciarnih barv so si učenci zapomnili, da jih v Ittnovem barvnem krogu ne

najdemo. To so obrazložili z besedami, da so barve, ki so jih prej smatrali kot terciarne,

vseeno sekundarne. Kljub temu je bila navedba konkretnega primera nekoliko površna

(�... so recimo bolj zmešane z rumeno, recimo oranžna je z rumeno bolj zmešana, ampak

je vseeno rumenooranžna.�). V povezavi z nastankom terciarnh barv so si zapomnili

poglaviten princip, torej da terciarne barve nastanejo z mešanjem vseh treh primarnih

barv. Nastanka z mešanjem dveh sekundarnih barv ali komplementarnega para ni omenil

nihče. Gotovo bi do tega odgovora prǐsli z usmerjenim vodenjem, saj je učencem jasno,

kako nastajajo sekundarne barve, vendar pa to ni poglavitnega pomena. Povedali so, da so

terciarne barve rjavi odtenki, ki jih pogosto srečujemo v naravi, in da smo jih sistematično

spoznali preko Goethejevega trikotnika, ki umešča vse tri stopnje barv.

Glede poznavanja barvnih mešanj je opazna bistvena razlika med razumevanjem pred

in po izvedbi ure. Predvsem se to opazi v razlikovanju med likovnimi in fizikalnimi barvami

– seveda bi se bolj vedoželjni učenci lahko poglabljali tudi v precizneǰse teoretične detajle.

Učenci so prav tako usvojili ustrezno znanje o terciarnih barvah.

Tako glede barvnih dimenzij kot glede barvne harmonije so bili učenci v drugem inter-

vjuju zelo redkobesedni, saj je na vprašanje odgovoril en posameznik, ostali pa so ga po

potrebi kvečjemu dopolnili, sicer pa so se s povedanim strinjali. Barvne dimenzije so pra-

vilno našteli, težave pa jim je predstavljal predvsem njihov opis. Barvnost so opisali kot

poimenovanje barv, nasičenost kot odtenke, svetlost pa je bila v začetku ponovno opisana

kot dodajanje bele in črne, vendar je učenka ta učenčev opis popravila z besedami, da se

njegov opis umešča k nasičenosti, svetlost pa je opisala s primerom, da je rumena najsve-

tleǰsa in vijolična najtemneǰsa barva. Želela bi si predvsem natančneǰsi opis nasičenosti,

pri čemer siva barva in zmanǰsana pestrost barve nista bili omenjeni, in bolj splošen opis

svetlosti.

Pri opisu barvne harmonije so se učenci popolnoma osredotočili na barvne akorde, ki
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smo jih obravnavali pri učni uri. Učenci so navedli, da je potrebno, da so v harmonični

akord vključene vse tri stopnje barv in da lahko v Goethejevem trikotniku poǐsčemo

več kombinacij akordov glede na lego posameznih barv, vsak akord pa ima tudi svoje

specifično vzdušje. Sklepamo lahko, da imajo težave z induktivnim sklepanjem, torej

s posploševanjem s konkretnih primerov na neko splošno teorijo, ki bi jo v tem primeru

lahko navajali tudi za npr. Ittnove akorde ali zgolj kombinacije odtenkov, ki so v barvnem

krogu soležeči. Učenci se niso toliko posvetili odgovoru, kaj pravzaprav je harmonična

kombinacija barv, pač pa so se osredotočili na obravnavane primere.

Na podlagi intervjuja po izvedeni učni uri lahko ugotovimo, da so učenci usvojili nova

znanja in dopolnili predhodno usvojene vsebine, vseeno pa bi bila potrebna še dodatna

utrjevanja, da bi učenci lahko konkretne primere uspešno umestili v okvir splošnoveljavnih

načel.

3.9 Zaključki, priporočila in izbolǰsave

Po pregledu obstoječega stanja pri obravnavi barvnih mešanj, dimenzij in harmonije v

slovenskih osnovnih šolah smo zasnovali inovativno učno uro, ki je obravnavala vsebine, ki

so se po izjavah učiteljev izkazale za nerazjasnjene ali problematične. Z učenci 8. razreda

smo pred uro izvedli polstrukturiran intervju in ugotovili, kakšno je njihovo trenutno zna-

nje teh vsebin, nato izvedli učno uro in po njej intervju ponovili. V tem poglavju bom na

podlagi raziskave podala smernice za uporabo barvnih modelov v likovnem izobraževanju

osnovnošolcev.

Že z analizo učbenikov smo nakazali, da se v zvezi z barvno sistematiko in posredova-

njem te teme učencem odpira mnogo dilem. Učencem je zato vsebine, katerih temelji so v

veliki večini teoretični, potrebno pojasniti še posebej natančno, obenem pa moramo biti

pozorni na to, da bomo to storili na tak način, da bo razlaga kar se da jasna, natančna

in jedrnata.

Že na podlagi ankete je mogoče opaziti, da učitelji problematike ponazarjajo na zelo

raznolik način, kar samo po sebi sicer ni slabo, vendar pa so razlage zato pogosto nepo-

polne, nesistematične in morda v določenih primerih tudi napačne. Ker si učitelji očitno

tudi sami niso povsem na jasnem glede določenih pojmov, je sistematična razjasnitev teh

problematik v učbenikih nujna. Rezultati ankete so jasno pokazali tudi na to, da učitelji

pri učencih opažajo zmedo glede določenih barvnih problematik (npr. primarne barve),

kar dodatno utemeljuje potrebo po večji sistematizaciji in nazornosti glede teh tematik.

100



POGLAVJE 3. EMPIRIČNI DEL 101

Primerna razlaga razlike med likovnimi in subtraktivnimi primarnimi barvami je vse-

kakor zelo pomembna. Opalk Knavs (2014, str. 31) v diplomskem delu ugotavlja, da

že paketi barvic na nakupovalnih policah pričajo o tem, da otroci v zgodnjih letih le

redko uporabljajo magento in cian. Stik z rdečo in modro je tako veliko bolj primaren,

k čemur prispevata tudi vpliv staršev in širšega okolja. Misel sklene z ugotovitvijo, da

je otrokova zmeda, ko začne spoznavati barvni krog, pričakovana. Otroci imajo danes

nenazadnje tudi dostop do mnogih informacijskih medijev, kjer lahko zasledijo marsikaj,

še preden jim odrasli videno uspejo korektno razjasniti. Zato je ne glede na to, ali učitelji

pri svoji razlagi uporabljajo učbenike ali ne, pomembno, da so opremljeni z ustreznim

(morda tudi poenotenim) znanjem o različnih vrstah primarnih barv. Kot strokovnjaki

so dolžni učencem že ob prvem srečanju z omenjeno razliko razjasniti morebitne dileme,

problematika pa kljub starosti učencev ne bi smela biti zapostavljana. Pomembna je ob-

razložitev, da so slikarji uporabljali likovne primarne barve, čeprav so se zavedali svoje

napačne izbire teh s fizikalnega vidika. Že v diplomskem delu sem ugotavljala, da bi ob

tem lahko učencem postavili tudi vprašanje, ali menijo, da je takšno popravljanje likovnih

barvnih krogov zares potrebno in kakšne specifične kvalitete posedujeta tako likovni kot

fizikalni barvni krog. Pri tem dopuščamo možnost, da se iz vprašanja razvije debata,

med katero lahko sledimo razmǐsljanju učencev in jih usmerjamo h kritičnemu presoja-

nju. Učenci tako problematiko spoznajo z različnih zornih kotov in spoznavajo, da ne

obstaja zgolj ena �pravilna� definicija. Vseeno ostaja pomembno, da se proučuje obe

različici primarnih barv, saj je, kot smo že omenili, za učence nujno, da se seznanijo z

razliko. Zelo učinkovita bi bila lahko tudi medpredmetna povezava s fiziko, kjer se učenci

še podrobneje seznanijo z znanstvenim dojemanjem barve, in računalnǐstvom, kjer barve

lahko interpretiramo v okviru računalnǐske grafike, tiskanja in različnih programov. Tudi

učni načrt (Učni načrt za likovno vzgojo, 2011, str. 13 in 16) nenazadnje predvideva,

da učenci pri likovnem izražanju poleg tradicionalnih uporabljajo tudi osnovne postopke

digitalnih tehnologij. Učenci se morajo zavedati, da barva ni le domena likovnega pouka,

temveč jo lahko interpretiramo z vidika najrazličneǰsih področij, vseeno pa bi bilo mnogo

ustrezneje, da se pri obravnavi barvne sistematike pri likovnem pouku držimo likovnih pri-

marnih barv. S končanim 9. razredom naj bi učenci pridobili splošno poznavanje likovnih

del domače in tuje kulturne dedǐsčine, prav tako pa naj bi izkazali poznavanje in razu-

mevanje likovnih pojmov, poznali značilnosti barv, razlikovali barvna nasprotja in znanje

samostojno uporabljali pri likovnih nalogah slikarske narave (Učni načrt za likovno vzgojo,

2011, str. 19–20). Tudi Opalk Knavs (2014, str. 32) ugotavlja, da navedeni standardi

znanja izražajo likovno aktivnost, ki zahteva uporabo likovnih primarnih barv; tiskarske

primarne barve so nujne za tiskarsko reprodukcijo, ki pa je osnovnošolci ne obravnavajo

s tolikšnim poudarkom.
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Obravnavo primarnih in sekundarnih barv ter mešanje primarnih v sekundarne barve

Učni načrt za likovno vzgojo (2011, str. 7) predvideva že v drugem razredu, terciarne

barve pa se jim pridružijo v tretjem. Kljub temu da je na prodajnih policah na voljo

mnogo odtenkov že namešanih barv, se torej zahteva, da učenci z ustreznimi postopki in

znanjem do sekundarnih odtenkov z mešanjem pridejo sami. Ko se v 6. razredu tako po-

novno srečajo z barvnim krogom in barvnimi odtenki, naj bi že imeli določeno predznanje.

Učni načrt (2011, str. 13) za drugo triletje prav tako zahteva, da si učenci pridobivajo

izkušnje z različnimi načini mešanja barv. Pri razlagi primarnih, sekundarnih in terciar-

nih barv bi bilo primerno uvesti sistem uporabe tako Ittnovega kroga kot Goethejevega

trikotnika. Ittnov barvni krog nam posebej koristi pri razlagi primarnih in sekundarnih

barv, za razlago (klasičnih) terciarnih barv pa bi bilo zelo priporočljivo, da bi se v vseh

učbenikih te ponazorile s prikazom Goethejevega trikotnika. Z razlago terciarnih barv

po moderni definiciji lahko ponovno pride do zmede, saj učenci lahko kaj hitro ugoto-

vijo, da so �moderne� terciarne barve nič drugega kot različni odtenki sekundarnih barv.

Za sistematično umestitev terciarnih barv, pa tudi za ponazoritev njihove sestave, lahko

zato vpeljemo Goethejev trikotnik. Preko tega lahko postopno razložimo stopnjevanje

od primarnih do terciarnih barv, zato je z vidika nazorne sistematizacije in razumevanja

klasične terciarne barve najustrezneǰsi barvni model. Osnovne terciarne barve lahko na

ta način nazorno prikažemo kot mešanico vseh treh primarnih barv v različnih kombi-

nacijah – kot mešanico komplementarnih parov (ki vsebuje vse tri primarne barve) ali

mešanico dveh sekundarnih barv (ki prav tako vsebuje vse tri primarne barve). Učenci

s tem utrjujejo že usvojena mešanja sekundarnih barv, učitelj pa lahko kasneje spozna-

vanje komplementarnih parov uporabi tudi v povezavi z obravnavo komplementarnega

kontrasta. V diplomskem delu sem ugotavljala, da je pomembno postopno spoznavanje,

pri katerem se je pomembno zavedati otrokovega vizualnega dojemanja; Goethejev triko-

tnik bi se lahko uporabil kot učni pripomoček – večji format barvnega modela bi se lahko

plastificiral, to pa bi nam dalo možnost, da učenci po njem lahko rǐsejo (obkrožajo barve,

ki jih uporabijo, jih povezujejo v mešanico ipd.). Na ta način lahko učenci stopnjevanje

barv spremljajo veliko bolj nazorno, kot bi ga zgolj z verbalno razlago.

Pomembna je tudi orientacija trikotnika – povsem mogoče je, da je napačna orientacija

tega v obstoječih učbenikih povezana s tem, da ima tudi Ittnov krog na vrh umeščeno

rumeno barvo. Kljub temu pa to ni niti stvar naključja niti ni v skladu z Albersovo

občutljivo razporeditvijo; je torej pomemben element, ki mora biti upoštevan.

Vsekakor moramo učence že od začetka šolanja spodbujati k temu, da naj jih ne

bo strah mešanja barv in da naj z njimi eksperimentirajo in opazujejo, kakšne mešanice

nastajajo. Sploh ob uporabi velikih plastenk z barvami se velikokrat dogaja, da se učencem
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barva zlije na palete ali pa niti ne vedo, kolikšno količino barve bodo sploh uporabili. Raǰsi,

kot da neporabljeni ostanek barv zavržemo, učencem ponudimo prazen list in naročimo, da

paleto zgolj odtisnejo in barve �razpacajo� po površini. Tako bodo nastali spontani barvni

madeži – učenci se bodo s tem učili barvo uporabljati izven okvirov natančnega barvanja

vnaprej določenih površin in odkrivali, kako lahko pestre barvne mešanice pridobivajo

tudi povsem nenačrtovano. Pri navajanju na to imajo posebno pomembno vlogo tudi

učitelji na razredni stopnji.

Priporočljivo bi bilo, da bi se barvne dimenzije obravnavale v enotnem vsebinskem

sklopu, kot take pa bi bile vključene tudi v učbenike. Postopno grajenje s pomočjo barv-

nega modela bi razlago močno olaǰsalo, saj bi tak način učencem ponovno omogočil razlago

s pomočjo vizualne podlage. Tematika je logična nadgradnja barvnih mešanj, učenci bi

na ta način spoznali tudi pojem barvnega telesa, ki ustrezno zaključi ta vsebinski sklop.

Posamezne dimenzije bi lahko razlagali s pomočjo najrazličneǰsih primerov in vprašanj,

povezanih z vsakdanjih življenjem. Pri razlagi svetlosti bi tako lahko na primer učence

poprašali, če so kdaj s pomočjo svojih telefonov fotografirali v črno-beli različici ali pa

barvne fotografije s pomočjo računalnǐskih programov spreminjali v črno-bele. Učenci

bi tako do ugotovitve, za kaj pri barvni svetlosti pravzaprav sploh gre, prǐsli s pomočjo

načinov, ki so jim blizu, in najpomembneje – sami od sebe. Tudi v učnem načrtu (2011,

str. 14) se predvideva, da učenci posnamejo digitalno fotografijo z različnimi barvnimi

in svetlostnimi vrednostmi, že med operativnimi cilji za prvo triletje (2011, str. 8) pa

lahko najdemo cilj, ki predvideva, da učenci posnamejo digitalno fotografijo in na njej

opazujejo različne barvne in svetlostne vrednosti. Posebej bi se lahko posvetili barvni

nasičenosti – s pomočjo sklopov barv bi lahko učenci ugotavljali, katere so bolj in katere

manj nasičene skupine barv in s katerimi barvami so posamezni odtenki mešani, da imajo

manǰso nasičenost. Dimenzije logično povežejo barvna telesa, ki učencem ponudijo pred-

stavljiv in nazoren tridimenzionalni model, ki je primerljiv s konceptom in vlogo barvnega

kroga. Smiselno bi bilo omeniti in prikazati več različnih barvnih teles, omeniti tudi raz-

like med njimi in morda izpostaviti prednosti in pomanjkljivosti posameznega telesa glede

na usvojena znanja o barvnih dimenzijah, kljub temu pa moramo vseeno ostati pozorni na

to, da naštevanje ne postane preobširno ali preveč poglobljeno. Učencem kot konkreten

primer popolnoma zadošča Munsellovo barvno drevo, ki barvne dimenzije združi na eno-

staven in korekten način. Z obravnavo barvnega telesa lahko področje slikarstva smiselno

povezujemo tudi s kiparskimi elementi, saj tridimenzionalna zasnova učencem pomaga pri

krepitvi prostorskih predstav.

Čeprav je obravnava barvne harmonije (skladnosti) predvidena šele v 7. razredu, pa

naj bi učenci barvne odtenke in sorodne barve spoznavali že v 5. razredu. Ob tem učni
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načrt (2011, str. 13) predvideva tudi, da bodo učenci razvijali občutek za odnose med

različnimi barvami, kar je smiseln uvod v koncept barvne harmonije, nenazadnje pa tudi

pomembna podlaga za obravnavo in razumevanje barvnih kontrastov. Primeren uvod je

preprosto primerjanje in sopostavljanje različnih barv. To lahko storimo že z enostavnim

prikazom barvnih lis na prezentaciji – učencem na primer prikažemo svetlo modro barvo.

Ob vprašanju, kakšna se jim zdi ta modra, bi učenci ugotovili, da gre za svetlo modro.

Nato bi ob njej prikazali še drugo barvno liso, ta pa bi bila od preǰsnje še svetleǰsa. Ob

vprašanju, kakšna preǰsnja modra deluje v tem primeru, bi učenci ugotovili, da prej svetla

modra sedaj deluje kot temna. S takšnimi primeri bi učenci krepili sposobnosti podrob-

nega opazovanja in primerjanja. Kot konkretneǰsi uvod v obravnavo barvne harmonije se

kot uporabna izkaže medpredmetna povezava z glasbo. V tem primeru lahko izkoristimo

tudi multisenzorno učenje in učencem predvajamo avdio posnetke različnih pesmi. Učenci

ob tem spoznavajo, kdaj gre za harmonično in kdaj za disharmonično melodijo. Vsebino

lahko na podoben način povežemo tudi s čutom okusa. Učenci lahko ugotavljajo, kdaj se

okusi skladajo in kdaj ne.

Iz izvedene raziskave je razvidno, da je pomembno obravnavati ne le en princip har-

monične ureditve barv, temveč je potrebno princip razširiti na način, da učenci lahko

koncept čimbolj posplošijo.

Iz Goethejevega trikotnika lahko izpeljemo tudi barvne akorde, ki imajo posebno

doživljajsko vrednost – približajo nas psihološkemu doživljanju barv. Različne kombina-

cije barv posedujejo različne doživljajske kvalitete – kljub temu da imajo akordi vnaprej

določena poimenovanja, lahko učence povprašamo o tem, ali bi kdo kakšen akord poime-

noval drugače in zakaj. S tem še okrepimo učenčevo specifično in izredno subjektivizirano

doživljanje barvnih kombinacij. Učenci s pomočjo različnih načinov harmonične ureditve

ozaveščajo občutke, ki jih v njih vzbujajo posamezne barvne kombinacije in krepijo ter

definirajo osebno doživljanje teh, nenazadnje pa svoja občutenja tudi ubesedijo.
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Arnheim (1982, str. 174) pravi, da barva kot taka ne obstaja, saj je vedno pod vplivom

okolja, v katerem se pojavlja. Vseeno pa barva še danes ostaja predmet čudenja, za-

radi česar so jo mnogi na najrazličneǰse načine poskušali razložiti in sistematizirati preko

modelov. Danes imamo tako pester nabor rezultatov teh poskusov, ki so nastajali skozi

zgodovino, ta pa ne razlaga zgolj o barvi, temveč o načinih razmǐsljanja, ki so se skozi

zgodovino spreminjali, nadgrajevali in dopolnjevali.

Barva je tudi ena izmed najpomembneǰsih vsebin pri predmetu likovna umetnost v

osnovni šoli. Otroci se z barvo v najrazličneǰsih oblikah, od zgolj vidne zaznave pa do

prvih ustvarjanj z barvicami ali voščenkami, srečujejo že pred vstopom v osnovno šolo.

Obravnava barvne sistematike daje učencem teoretske osnove o nastanku barv, njihovem

mešanju in razvrščanju v sisteme, raznovrstnost barvnih modelov pa učiteljem ponuja

bogat razpon predstavitve barvnih tematik. Pomembno je, da učitelji ostanejo odprti do

novih metod poučevanja in se ne omejujejo zgolj na najpogosteje uporabljen Ittnov krog,

temveč pripravljajo bogate in zanimive vsebine. Prepričana sem, da bodo na ta način

učenci ne le znanja usvajali mnogo enostavneje, za obravnavo teh vsebin bodo gotovo

pokazali tudi več zanimanja. Vedoželjnosti učencev namreč ne smemo omejevati zgolj

zato, ker likovni umetnosti ni namenjeno toliko šolskih ur kot na primer matematiki ali

slovenščini. Seveda pa učenci potrebujejo tako ustrezno teoretično znanje kot praktično

ustvarjanje; brez enega ali drugega bodo le težko razvili pristen odnos do barve kot take,

posledično pa tudi do njene uporabe. Edwards (2004, str. 18) nam na primer opisuje

primer lastne izkušnje pri poučevanju: njeni učenci so se kljub temu, da so bili uspešni

pri pouku likovne teorije, soočali s težavami pri praktičnem mešanju barv. Trdili so, da

jim pri praktičnem delu teoretično znanje ne pomaga, zato se je Edwardsova odločila,
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da bo barvno teorijo učila preko praktičnega mešanja barv. Primera seveda ne smemo

posploševati in trditi, da so teoretične vsebine brezpomenske. Izredno pomembno je,

da zaradi preferiranja teorije ali prakse nečesa od tega ne postavljamo na stranski tir,

temveč načina združujemo in uravnotežimo na ta način, da so učenci enakovredno deležni

obojega.

Z izvedeno raziskavo smo pridobili ogromno relevantnih informacij, ki so nakazale,

kakšne spremembe in dopolnitve bi se morale uvesti v likovno izobraževanje pri poučevanju

o barvi, tako v učbenike kot v poučevalno prakso. Prepričana sem, da bodo rezultati raz-

iskave zelo koristili praksi likovnih pedagogov. Učiteljem bodo omogočili razmislek o

trenutnem načinu poučevanja barvne sistematike in učinkovitosti tega, ponudili pa bodo

tudi inovativne rešitve, ki bi delo lahko olaǰsale tako njim kot njihovim učencem. Nena-

zadnje pri poučevanju vselej ciljamo na to, da bodo naši učenci zadovoljni z učno prakso,

da bodo znanje znali ustrezno izkoristiti pri izdelavi svojih likovnih izdelkov in da bodo

iz celotnega procesa lahko nasploh pridobili kar največ.
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[41] Sloane, P. (ur.). (1991). Primary sources: selected writings on color from Aristotle to

Albers. New York: Design Press.

[42] Supek, I. (1971). Spoznaja. Zagreb: Založba Mladost.
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[57] Küppers, H. �Theory of Color in the Past and Future�. Küppers’ The-
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Seznam slikovnega gradiva

2.1 Aditivno (levo) in subtraktivno (desno) barvno mešanje.

Vir: lastna zbirka, izdelano po shemi iz

https://developer.apple.com/library/prerelease/mac/documentation/GraphicsImaging/

Conceptual/csintro/csintro_colorspace/csintro_colorspace.html . . . . . . . 10

2.2 Ellsworth Kelly, Red Yellow Blue III, 1966.

Vir: http://www.wikiart.org/en/ellsworth-kelly/red-yellow-blue-iii-1966 . 12

2.3 Sekundarna slikarska paleta.

Vir: http://kuepperscolor.farbaks.de/en/index.html . . . . . . . . . . . . . 14

2.4 Barvni krog Isaaca Newtona.

Vir: Gage, J. (2009), Colour and Culture: Practice and Meaning from

Antiquity to Abstraction, str. 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.5 Lambertova barvna prizma.

Vir: http://www.infovis.info/index.php?words=diagrams . . . . . . . . . . . . 24

2.6 Rekonstrukcija Harrisovega sistema iz 20. stoletja.

Vir: MacEvoy B. �Do “primary” colors exist?�, 2005, http://www.handprint.

com/HP/WCL/color6.html . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.7 Rungejeva barvna sfera.

Vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Runge_Farbenkugel.

jpg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.8 Goethejev barvni krog.

Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Colours . . . . . . . . . . . . 29
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2.9 Fieldova diagrama.

Vir zgornjega diagrama:

http://www.printmag.com/imprint/the-wonderful-color-wheel-part-3/

Vir spodnjega diagrama: Gage, J. (2009), Colour and Culture: Practice

and Meaning from Antiquity to Abstraction, str. 218 . . . . . . . . . . . . 31

2.10 Hattov barvni krog.

Vir: http://gurneyjourney.blogspot.com/2010/10/hatts-color-book.html . . . 34

2.11 “Zamik” barv, ki se zgodi pri pretvorbi fizikalnega barvnega kroga (levo)

v likovni barvni krog (desno).

Vir: lastna zbirka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.12 Munsellovo barvno telo.

Vir: http://www.daicolor.co.jp/english/color_e/color_e01.html . . . . . . . 35

2.13 Ittnov barvni krog.

Vir: http://web.archive.org/web/20080515062207/http://www.huevaluechroma.

com/072.php . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.14 “Popravljen” Ittnov barvni krog v fizikalnih barvah.

Vir: lastna zbirka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.15 Geometrijski model CIE barvnega prostora (levo) in CIE xyY barvni dia-

gram (desno).

Vir leve slike: Molek I., Golob L. (2010), Barve, barvna metrika in barvno

upravljanje, str. 31

Vir desne slike: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CIExy1931.png . . . 40

2.16 Küppersov romboeder.

Vir: http://kuepperscolor.farbaks.de/en/farbentheorie/geometrische_ordnung_

der_farben.html . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.17 Goethejev trikotnik.

Vir: vir:http://mountmaxwellradio.com/2014/04/15/3915/ . . . . . . . . . . . 43

2.18 Nastanek treh glavnih terciarnih barv preko mešanja komplementarnih pa-

rov (zgoraj) in mešanja dveh glavnih sekundarnih barv (spodaj).

Vir: lastna zbirka, izdelano po Habič, A. (2014), Odnos med ploskovno

barvno kompozicijo in formatom v slikarstvu, diplomsko delo, str. 20 . . . 44
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2.19 Kandinskyjev krog življenja.

Vir: lastna zbirka, izdelano po shemi iz Kandinsky, W. (1946), On the

spiritual in art, str. 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.20 Veličastni, vedri in melanholični barvni akord (zgoraj) ter lucidni in resni

barvni akord (spodaj).

Vir: lastna zbirka, izdelano po shemi iz Albers, J. (2006), Interaction of

Color, str. 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.21 Hipotetičen barvni akord ob spodnji stranici trikotnika.

Vir: lastna zbirka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2.22 Ittnov krog s “popravljenimi” primarnimi barvami.

Vir: Tacol, T., Tomšič Čerkez, B. (2005), Likovno izražanje 6. Učbenik za

likovno vzgojo za 6. razred devetletne osnovne šole, str. 57 . . . . . . . . . 57

2.23 Prikaz Goethejevega trikotnika.

Vir: Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J., Zupančič, D. (2013), Likovno

izražanje 6. Učbenik za 6. razred osnovne šole, str. 33 . . . . . . . . . . . . 59
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Priloga A

Anketni vprašalnik za učitelje

Pozdravljeni,

moje ime je Urša Lesar in sem študentka prvega letnika podiplomskega študija na Pe-

dagoški fakulteti v Ljubljani, smer poučevanje: likovna pedagogika. Za magistrsko delo

raziskujem vlogo barvnih modelov (barvnih krogov in barvnih teles) v likovnem izo-

braževanju. Predvsem me zanima njihova vloga pri obravnavi naslednjih vsebin iz barvne

sistematike pri pouku likovne umetnosti v 6. in 7. razredu osnovne šole:

• barvni krogi in mešanje barv (primarne, sekundarne, terciarne barve)

• barvne dimenzije in barvna telesa

• barvna harmonija (skladnost)

Z anketo želim proučiti, koliko učitelji likovne umetnosti poznajo določene specifike teh

vsebin in kako jih posredujejo učencem.

Reševanje vprašalnika je anonimno, vzelo pa Vam bo približno 20 minut časa. Vprašalnik

izpolnite tako, da pri vprašanjih zaprtega tipa izberete en odgovor, pri (pod)vprašanjih

odprtega tipa pa nato vpǐsete svoj odgovor.

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem.
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1. Spol

• Moški

• Ženski

2. Leta delovne dobe

• 1 – 3 leta

• 4 – 6 let

• 7 – 18 let

• 19 – 30 let

• 31 let in več

3. Izobrazba

• Profesor/ica likovne pedagogike

• Drugo:

BARVNI KROGI IN BARVNA MEŠANJA

4. V učnem načrtu za šesti razred je vključena obravnava barvnih krogov, s

katerimi je ponazorjeno barvno mešanje (primarnih, sekundarnih, terciarnih

barv). Ali pri poučevanju barvnih krogov in barvnega mešanja uporabljate

učbenik za likovno vzgojo �Likovno izražanje�?

• Da

• Ne

V primeru, da ste odgovorili z �Da�, katero izdajo:

V primeru, da ste odgovorili z �Ne�, kaj drugega uporabljate:
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5. V zgodovini razvoja barvne teorije je konec 19. stoletja prǐslo do razhaja-

nja med likovnimi primarnimi barvami (RYB – red, yellow, blue) in subtrak-

tivnimi primarnimi barvami (CMY – cian, magenta, yellow). Ali to razliko

poznate?

• Da

• Ne

5.1. Ali to razliko učencem pojasnite?

• Da

• Ne

V primeru, da ste odgovorili z �Da�, kako učencem razliko razložite?

6. Ali ste v času svojega poučevanja kdaj opazili, da se pri učencih pojavi

zmeda glede tega, katere primarne barve so pravilne: subtraktivne (CMY –

cian, magenta, yellow) ali likovne (RYB – red, yellow, blue)?

• Da

• Ne

V primeru, da ste odgovorili z �Da�, približno kako pogosto (pri koliko učencih) in kako

se ta zmeda pokaže (npr. če so vas spraševali po tem, katera rdeča je pravilna primarna

barva, saj magenta deluje �roza� ipd.) ter kako ste jim odgovorili?

7. V obstoječih učbenikih za likovno vzgojo razlika med subtraktivnimi (CMY

– cian, magenta, yellow) in likovnimi primarnimi barvami (RYB – red, yellow,

blue) ni pojasnjena. Ali pogrešate sistematično razlago te razlike v učbenikih?
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• Da

• Ne

Zakaj �Da� oz. zakaj �Ne�?

8. V obstoječih učbenikih sta za razlago primarnih, sekundarnih in terciarnih

barv namenjena naslednja dva barvna kroga, ki pa nista poimenovana z imeni.

Prvi je barvni krog Johannesa Ittna (Likovno izražanje 6). Drugi je Goethejev

trikotnik (Likovno izražanje 7). Ali veste, da se tako imenujeta?

• Poznam imeni obeh barvnih krogov.

• Poznam ime Ittnovega barvnega kroga.

• Poznam ime Goethejevega trikotnika.

• Ne poznam imena nobenega izmed barvnih krogov.

8.1. Ali veste, da ta dva barvna kroga izvorno vsebujeta likovne in ne sub-

traktivnih primarnih barv, kot je prikazano v učbenikih?

• Da

• Ne

8.2. Ali se vam zdi zamenjava likovnih s subtraktivnimi primarnimi barvami

v teh dveh barvnih krogih smiselna?

• Da

• Ne
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Zakaj �Da� oz. zakaj �Ne�?

9. Ali učencem razložite tudi mešanje terciarnih barv ali le mešanje sekun-

darnih barv?

• Samo sekundarne barve

• Oboje

9.1. Če ste odgovorili z �Oboje�, ali pri obravnavi mešanja terciarnih barv

uporabljate Goethejev trikotnik?

• Da

• Ne

Če ste odgovorili z �Da�, ali pri reprodukciji Goethejevega trikotnika v učbeniku opazite

kakšno napako v njegovi orientaciji?

Če ste odgovorili z �Ne�, kako drugače si pomagate pri razlagi terciarnih barv (npr. s

kakšnim drugim barvnim krogom)?

BARVNE DIMENZIJE IN BARVNA TELESA

10. V učni načrt za 7. razred je vključena obravnava barvnih dimenzij (barv-

nost, svetlost, nasičenost). Temo je mogoče ponazoriti z barvnimi telesi, ki pa

niso zajeta v učni načrt, prav tako niso prisotna tudi v učbenikih. Ali si pri

razlagi barvnih dimenzij pomagate z barvnimi telesi?

• Da

• Ne

Zakaj �Da� oz. zakaj �Ne�?

V primeru, da si pomagate z barvnimi telesi, ali pri ponazoritvi barvnih dimenzij v barv-

nem telesu učence opozorite, da morata biti barvnost in svetlost v barvnem telesu ustrezno

usklajeni (rumena mora biti vǐsje v barvnem krogu, modra nižje)?

11. Ali pogrešate vključenost pojma barvnih teles v učni načrt in učbenike?

121



122 PRILOGA A. ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE

• Da

• Ne

Zakaj �Da� oz. zakaj �Ne�?

BARVNA HARMONIJA (SKLADNOST)

12. V učni načrt za sedmi razred je vključena obravnava barvne skladnosti

(harmonije). Ali si pri obravnavi barvne harmonije pomagate z barvnimi krogi

in/ali barvnimi telesi?

• Da

• Ne

Zakaj �Da� oz. zakaj �Ne�?

13. Barvna harmonija je v učbenikih za likovno vzgojo razložena s pomočjo

mešanja sekundarnih barv, ki so si v barvnem krogu blizu (npr. modra -

vijolična). Vendar pa lahko barvno harmonijo dosežemo tudi preko mešanja

sekundarnih barv, ki so si v barvnem krogu oddaljene (v skrajnem primeru

komplementarne) in se zmešajo v terciarno barvo. V tem primeru ustvari

terciarna barva harmonični prehod med oddaljenima sekundarnima barvama.

Ali pri razlagi barvne harmonije vključite tudi terciarne barve?

• Samo sekundarne

• Tudi terciarne

14. V primeru, da pri barvni harmoniji vključite tudi terciarne barve, ali si

pri tem pomagate z Goethejevim trikotnikom?

• Da

• Ne

15. Johannes Itten barvno harmonijo razloži tudi s pomočjo barvnih akordov

v barvnem krogu. Ali ste seznanjeni s pojmom barvnih akordov?
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• Da

• Ne

16. Ali učence o barvni harmoniji učite tudi s pomočjo barvnih akordov?

• Da

• Ne

V primeru, da jih, ali si pri tem pomagate samo z Ittnovim barvnim krogom ali tudi z

Goethejevim trikotnikom, v katerem so v barvne akorde vključene tudi terciarne barve?
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Priloga B

Dovoljenje za snemanje intervjuja z

učenci

DOVOLJENJE ZA SNEMANJE INTERVJUJA

Spoštovani,

moje ime je Urša Lesar in sem študentka prvega letnika podiplomskega študija na Pe-

dagoški fakulteti v Ljubljani, smer poučevanje: likovna pedagogika. Za magistrsko delo

raziskujem vlogo barvnih modelov v likovnem izobraževanju.

V povezavi s tem želim v okviru raziskave izvesti polstrukturiran intervju z učenci 8.

razreda, intervju pa bi rada za lažji postopek analize tudi posnela. Posnetek bo uporabljen

izključno v namene raziskave.

Vljudno Vas naprošam, da v primeru privolitve sodelovanja Vašega otroka v intervjuju

in snemanja le-tega izpolnete spodnji obrazec. Učenec/ka naj izpolnjen obrazec čimprej

vroči učitelju likovne umetnosti.

Spodaj podpisani/a (ime in priimek) se strinjam, da moj

otrok (ime in priimek) v namen raziskave sodeluje v pol-

strukturiranem intervjuju, ki se ga bo tudi posnelo.

Kraj in datum

Podpis starša ali skrbnika
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Priloga C

Pomožna vprašanja za intervjuja z

učenci

Intervjuja potekata ob prikazu slik na računalnǐski prezentaciji:

Slika 1: Ittnova barvna kroga v RYB in CMY primarnih barvah

Slika 2: Piet Mondrian: Broadway Boogie Woogie; reprodukcija umetnǐskega dela in

prirejena različica reprodukcije v CMY primarnih barvah.

• Kaj vidimo na sliki?

• (osredotočimo se na levi barvni krog, ki je upodobljen v RYB primarnih barvah)

Kako imenujemo 3 barve v notranjem trikotniku?

• Katere barve dobimo iz mešanic teh barv? Kje so te (sekundarne) barve na krogu?

• (osredotočimo se na desni barvni krog, ki je upodobljen v CMY primarnih barvah)

Ali je na desnem krogu kaj drugače? Kaj?

• (prikaz reprodukcij umetnǐskega dela) Kako deluje prva slika, kako druga? Kakšne

občutke dobite ob pogledu nanju?

• (vrnitev na sliki barvnih krogov) Ali vam je kateri izmed dveh krogov bolj znan?

• Ali je kateri izmed krogov pravilen in drugi napačen, ali sta oba pravilna, ali je en

bolj in drugi manj pravilen? Zakaj?

• Ali ste se poleg primarnih in sekundarnih barvah učili še o kakšnih? Ali lahko te

(terciarne) barve najdemo v barvnem krogu? Kako nastanejo te barve?
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• Barve se med seboj ločijo po treh glavnih lastnostih. Katerih? Svoj odgovor naj

učenec/ka pojasni.

• Kako pridemo do barvne harmonije?
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Priloga D

Prepis intervjujev z učenci

Prepis intervjuja pred učno uro

(Učencem najprej pokažem sliko dveh Ittnovih barvnih krogov. Levi je uprizorjen z RYB

primarnimi barvami, desni pa s CMY primarnimi barvami.)

Raziskovalka: Najprej si poglejmo ti dve sliki. Kaj pravzaprav sploh vidimo na teh slikah?

Učenec: Komplementarne barve.

Učenka: Barvni krog. Druga Učenka: Barvni krog.

Raziskovalka: Super, še kakšna nova ideja? (dalǰsa tǐsina)

Raziskovalka: Kaj bi še lahko videli?

Učenec: Različne odtenke barv.

Raziskovalka: Mhm, različne odtenke.

Učenka: Osnovne barve, sekundarne barve in terciarne barve.

Raziskovalka: Dobro... zdaj pa se osredotočimo na levi krog. Kako imenujemo... kaj

vidimo v notranjem trikotniku?

Učenka: Osnovne barve.

Raziskovalka: Mhm, še kakšna druga ideja? (tǐsina) Vsi smo za osnovne barve? Ok,

katere barve pa dobimo iz mešanic teh osnovnih barv?
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Učenka: Sekundarne barve.

Raziskovalka: V redu, in kje vidimo te barve na krogu?

Učenec: Tam zunaj, na zunanjem krogu.

Raziskovalka: Se pravi na tem obodu okrog?

Učenec: Ja.

Raziskovalka: Mhm, še kakšna ideja?

Učenka: Tisti trije trikotniki zraven osnovnih.

Raziskovalka: Dobro, še kaj? (tǐsina) V redu, zdaj pa si poglejmo še tale desni krog in ga

primerjajmo z levim. Ali je na desnem krogu karkoli drugače, se v čemerkoli razlikuje od

tega levega?

Učenec: in Učenka: (hkrati) Ja.

Raziskovalka: Ja? Kako?

Učenka: Svetleǰse barve.

Učenec: Modra je svetleǰsa.

Učenka: Ja.

Raziskovalka: Ja, še kaj?

Učenka: Kot da bi belo dodajali.

Raziskovalka: Mhm, zanimivo, še kakšen odgovor?

Učenka: Tam ni rdeča (op. na krogu s CMY barvami), ampak je vijolična.

Raziskovalka: Torej vijolična namesto rdeče.

Učenka: (jo popravi) Ne ni, roza je.

Raziskovalka: Mhm, še kaj drugega? (tǐsina) V redu, zdaj pa si bomo ogledali še eno

sliko. (Pokažem jim reprodukciji Pieta Mondriana.) Leva je naslikana z barvami, ki smo

jih videli na levem krogu, desna pa je z barvami, ki smo jih videli na desnem krogu. Če

sliki primerjate, katera slika se... oziroma, kako vam deluje prva in kako druga?
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Učenec: Prva je temneǰsa od druge, ima temneǰse barve.

Učenec: Ta druga se ti bolj vtisne mogoče v spomin.

Raziskovalka: Aha, zakaj?

Učenec: Ja ne vem, ker so tako malo čudne barve...

Raziskovalka: Ok, čudne barve, dobro. Še kakšna ideja, kako se vam zdi? Pa mogoče ne

vem... ali pa če ju ne primerjate, na splošno, kakšni se vam zdita?

Učenka: Desna je lepša! (smeh v razredu)

Raziskovalka: Zakaj je lepša?

Učenka: Ker so lepše barve.

Raziskovalka: Ok, zakaj pa so lepše barve?

Učenka: Zato, ker so roza. (smeh v razredu)

Učenka: Ta ima bolj tako vedro vzdušje.

Raziskovalka: Mhm, dobro... Ok, zdaj se pa vrnimo nazaj na kroga. (Ponovno pokažem

preǰsnji sliki barvnih krogov.) Ali vam je kateri izmed teh dveh krogov bolj znan mogoče,

ste ga videli v kakšnem učbeniku ali pa na kakšni drugi sliki?

Učenke: Ta levi.

Raziskovalka: Aha, ok, ali je vsem levi bolj znan?

Učenec: in Učenka: Ja.

Raziskovalka: Vsem? Kaj pa desen, ali je komu ta bolj znan?

Učenki: Ne.

Raziskovalka: Ok... ali se vam kateri izmed teh dveh krogov zdi pravilen, pa je zato

mogoče drugi napačen, glede na to da nobenemu desni krog ni znan, ali se zaradi tega

komu zdi napačen?

Učenki: Ne.

Raziskovalka: Ne? Zakaj ne? (dalǰsa tǐsina)
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Učenka: Ja samo... na desnem niso čiste barve... Na levem pa so? Samo ne vem če je

zato napačen...

Raziskovalka: Mhm, zanimivo, niso čiste barve. Še kakšna druga ideja? (tǐsina) Torej sta

oba kroga pravilna?

Učenec: in Učenka: Ja.

Raziskovalka: Ja? Ali se vsi strinjamo s tem?

Učenca: Ja.

Raziskovalka: V redu, ali ima kdo kakšno idejo zakaj bi bila oba pravilna? Kakršnakoli

ideja?

Učenec: Ker imata iste barve.

Raziskovalka: Ampak prej smo ugotovili, da niso čisto iste barve.

Učenec: Ja... so različni odtenki.

Raziskovalka: Različni odtenki, se pravi so podobne barve?

Učenec: Ja.

Raziskovalka: Pa še vedno sta oba pravilna?

Učenec: Ja.

Raziskovalka: Mhm.

Učenka: Ker tudi, ko mešaš te barve med sabo, saj tudi drugačne nastanejo.

Učenec: Ta desen krog je svetleǰsi in so tudi sekundarne barve svetleǰse.

Raziskovalka: V redu, dobro, rekli smo torej osnovne in sekundarne barve, ali ste se učili

še o kakšnih barvah?

Učenca in učenka: Ja.

Učenec: Terciarne.

Raziskovalka: Ok, terciarne, ali lahko te terciarne barve najdemo na barvnem krogu?
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Učenke: Ja.

Raziskovalka: Ja?

Učenec: Ja.

Raziskovalka: Ste vsi za ja?

Učenci in učenke: Ja.

Raziskovalka: Ok, kako pa nastanejo terciarne barve?

Učenka: Z mešanjem sekundarnih.

Raziskovalka: Z mešanjem sekundarnih.

Učenka: (se hitro popravi) Ne... sekundarnih...

Učenka: jo popravi: Ne.

Učenka: Z mešanjem sekundarnih...

Učenka: Z mešanjem osnovnih in sekundarnih.

Učenka: Ja.

Raziskovalka: Aha, se pravi če bi recimo zmešali modro pa nekaj rumene bi dobili pač

neko zeleno in to bi bila lahko tudi terciarna barva?

Učenka: Ne, potem bi dobili zeleno in bi bila sekundarna. Če bi osnovni dve...

Učenka: Če osnovno... recimo rumeno... pa potem... (tǐsina)

Raziskovalka: Aha, če bi recimo zmešali modro in zeleno?

Učenka: Ja.

Raziskovalka: Dobro, ima še kdo kakšno drugo razlago? (dalǰsa tǐsina)

Raziskovalka: V redu. Ok, zdaj pa dajmo tole malo na stran. Barve se med seboj

razlikujejo po nekih treh osnovnih značilnostih. Ali mi jih kdo zna našteti? (dalǰsa tǐsina)

Učenka: Svetloba.

Učenka: Toplota!
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Raziskovalka: Svetloba, toplota, ok. (smeh v razredu) Ne, v redu je, še kakšna ideja?

Učenka: Čistost!

Raziskovalka: Čistost, še kaj? (dalǰsa tǐsina)

Raziskovalka: V redu, kaj pa bi recimo pomenilo čistost barve ali pa svetloba barve, tako

kot si rekla?

Učenka: Ja pač čiste so ali so zmešane s kakšno drugo barvo ali je pač samo ta osnovna

barva, potem svetost barve je pač ali je svetla ali je temna, dodajaš belo ali pa črno.

Raziskovalka: Mhm.

Učenka: Potem pa... (tǐsina) Druga Učenka: Ja pač ene barve so... imajo bolj tople

odtenke, ene pa bolj mrzle.

Učenka: Rjava!

Raziskovalka: Kaj je z rjavo?

Učenka: Ja topla barva je.

Raziskovalka: Mhm, še kakšna ideja? (tǐsina) Kaj bi bila recimo kakšna lastnost barve,

če si ogledate recimo barvo tega lista, ali pa tole modro?

Učenka: Ime. (smeh v razredu)

Raziskovalka: Ok, ime barve, dobro, še kaj?

Učenka: Moč.

Raziskovalka: Moč, kaj s tem mislǐs?

Učenka: Ja pač... tisti kontrasti in potem daš ene barve toliko pa ene toliko pa sta

drugačni.

Raziskovalka: Aha, se pravi neko... razmerje?

Učenka: Ja.

Učenka: Nasičenost!

Raziskovalka: Nasičenost, kaj bi bilo pa to? (dalǰsa tǐsina)
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Učenka: (ji prǐsepne) Čistost.

Učenka: Ja... čistost.

Raziskovalka: Torej čistost oziroma nasičenost. (smeh v razredu) Kako bi to razložila?

Učenka: Ja so bolj žive barve.

Raziskovalka: Se pravi tiste, ki so bolj nasičene, so bolj žive?

Učenka: Ja mislim, ja... (tǐsina)

Raziskovalka: Ok, kaj pa kakšna ideja fantov? (tǐsina)

Učenec: Svetle pa temne barve...

Raziskovalka: Mhm.

Učenec: Amm... (dalǰsa tǐsina)

Raziskovalka: Ok, v redu, se bomo tu ustavili, še eno vprašanje imam za vas. Kako

pridemo do barvne harmonije? (dalǰsa tǐsina)

Učenec: Z različnimi odtenki?

Raziskovalka: Kaj to pomeni?

Učenec: Ja... pač da... raznim barvam primešamo črno pa belo?

Raziskovalka: Mhm, se pravi, vzamemo si recimo modro, ji primešamo malo bele, malo

črne, dobimo različne odtenke modre in ti odtenki skupaj so barvna harmonija?

Učenec: Ja pač ne, iz... iz... večih osnovnih barv lahko.

Raziskovalka: Aha, se pravi ne vzamemo samo modre ampak lahko isto naredimo recimo

tudi z rdečo in rumeno?

Učenec: Ja.

Raziskovalka: Kaj pa z ostalimi barvami, tega ne moremo narediti?

Učenec: Ja lahko je katerakoli barva.

Učenka: S komplementarnimi barvami, ki se dopolnjujejo. In to je barvna harmonija.
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(smeh v razredu)

Učenka: Pravilno razmerje barv?

Raziskovalka: Razmerje barv, kako to mislǐs?

Učenka: Ja pač da ne pade ena preveč v oči.

Raziskovalka: Da je ene barve več in druge manj?

Učenka: Ja ne pač, da je barve... da so enakomerne med sabo, recimo eno čisto pa eno

drugo.

Raziskovalka: Mhm, recimo rdečo pa neko mešanico in je potem nekako... vzpostavljeno

neko... neko ravnotežje?

Učenka: Ja.

Raziskovalka: Ok, še kakšna druga ideja? Barvna harmonija. (dalǰsa tǐsina) Kaj bi vi

naslikali, če bi vam nekdo rekel, naslikajte mi neko harmonično sliko, s harmoničnimi

barvami? Kakšne barve bi uporabili?

Učenec: Ja... harmonične. (smeh v razredu)

Raziskovalka: Kakšne so te harmonične barve?

Učenka: Take barve... tako kot neka muzika. (smeh)

Raziskovalka: Kako to mislǐs, kot muzika?

Učenka: Ja... ne vem... pašejo skupaj.

Učenka: Barve, ki se skladajo skupaj!

Raziskovalka: Mhm, ok, kaj bi to konkretno pomenilo, da se skladajo?

Učenka: Ja... da pašejo skupaj.

Raziskovalka: Katere barve pa bi se recimo skladale, primer?

Učenka: Modra, zelena.

Učenec: Modra pa oranžna.
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Učenka: Rdeča pa zelena. Druga Učenka: To so tista nasprotja barve... pa se skladajo...

Učenec: Vijolična pa rumena.

Učenka: Ja tople barve pa hladne barve.

Učenec: Vijolična pa rumena, a ni to tako, da gredo skupaj. (smeh v razredu)

Učenka: Ja, kontrasti pa nasprotja.

Raziskovalka: Mhm, dobro. Bomo mi zdaj tukaj zaključili, hvala za vaše odgovore.
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Prepis intervjuja po učni uri

(Učencem ponovno pokažem sliko dveh Ittnovih barvnih krogov. Levi je uprizorjen z RYB

primarnimi barvami, desni pa s CMY primarnimi barvami.)

Raziskovalka: Na sliki imamo dva barvna kroga, tako, kot smo že preǰsnjič ugotovili.

Najprej si bomo še enkrat pogledali levi barvni krog. Kako imenujemo tri barve, ki so v

notranjem trikotniku?

Učenka: Primarne.

Učenec: Primarne barve.

Raziskovalka: Super, smo vsi za primarne barve? Razred: Ja.

Raziskovalka: Dobro, katere barve pa dobimo iz njihovih mešanic?

Učenka: Sekundarne barve.

Raziskovalka: Mhm, in kje so te barve na barvnem krogu?

Učenka: Okrog primarnih.

Raziskovalka: Kaj to pomeni?

Učenka: Ja trikotniki pa tisti krogci gor, mislim pa tisti prostorčki potem lahko tudi.

Raziskovalka: Ok, še enkrat mi povejte, kaj je na desnem krogu drugače, če ga primerjamo

z levim krogom?

Učenec: Ja je svetleǰse, pa so fizikalne barve.

Raziskovalka: Mhm.

Učenka: Ja pač, amm... ni z... z barvami, ampak je s svetlobami, pač te... barvne

svetlobe.

Raziskovalka: Mhm, dobro, ali smo opazili kakšno podobnost med tem, kako so se zmešale

te �barve svetlobe� in tem, kako se zmešajo naše primarne barve na paleti?

Učenec: Amm... ja vse se v črno zmeša.

Raziskovalka: Mhm, v redu, zdaj si pa še enkrat poglejmo te sliki. (Pokažem jim repro-

dukciji Pieta Mondriana.) Kako na vas delujeta ena in druga? Kakšne občutke dobite,
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ko ju gledate?

Učenka: Desna je bolj vesela, svetleǰsa... razigrana. (smeh v razredu)

Raziskovalka: Dobro, še kaj? (tǐsina) Ok, v redu, gremo zdaj nazaj na kroga. (Ponovno

pokažem preǰsnji sliki barvnih krogov.) Ali vam je kateri izmed krogov bolj znan, ste ga

večkrat videli?

Učenka: Ja ta levi, ki smo ga risali pri likovni.

Raziskovalka: Mhm, ali je komu bližje desni krog?

Učenka: Ne.

Učenka: Ne, je pa lepši.

Raziskovalka: Aha, ali ste katerega od teh dveh krogov zasledili v učbeniku? Ali ste bili

kaj pozorni na to, kakšne barve so bile v barvnih krogih v učbenikih? (tǐsina)

Učenka: Ja ta desni je bil v učbeniku.

Raziskovalka: Mhm, ali je kdo videl levega? (tǐsina) Ne? Ok, ali sta oba kroga pravilna

oziroma ali je kateri bolj pravilen, drugi manj pravilen?

Učenec: Oba sta pravilna.

Raziskovalka: Ok, oba sta pravilna, zakaj?

Učenec: Ja pač eden je likovni drugi pa fizikalni.

Raziskovalka: Mhm, še kakšna ideja? Se vsi s tem strinjamo?

Učenke: Ja.

Raziskovalka: Ok, ali smo obravnavali poleg primarnih in sekundarnih barv še kakšne

druge?

Učenki: Ja.

Raziskovalka: Ja? Katere?

Učenka: Ja, terciarne.

Raziskovalka: Ok, ali lahko terciarne barve najdemo v barvnem krogu?
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Učenka: Ne.

Raziskovalka: Ne? Ali je kdo za to, da jih?

Učenki: Ne.

Raziskovalka: Zakaj jih ne najdemo? (dalǰsa tǐsina)

Učenka: Zaradi tega, ker jih ni tam. (smeh v razredu)

Učenka: Zaradi tega, ker so te vseeno sekundarne, samo, da so recimo bolj zmešane z

rumeno, recimo oranžna je z rumeno bolj zmešana, ampak je vseeno rumeno-oranžna.

Raziskovalka: Mhm, dobro. Kako pa potem nastanejo terciarne barve?

Učenka: Z mešanjem vseh treh primarnih barv.

Raziskovalka: Mhm, ali še kako še kako drugače? (tǐsina) V redu, potem smo vsi za to,

da nastanejo iz vseh treh primarnih barv?

Učenke: Ja.

Raziskovalka: Kakšne pa so potem te terciarne barve, kako izgledajo?

Učenka: Ja, take rjave so bolj... v naravi jih recimo vidimo.

Raziskovalka: A pa jih potem lahko prikažemo v kakšnem drugem barvnem krogu?

Učenec: Ja v tistem trikotniku... kjer so vse tri, mislim primarne pa sekundarne pa

terciarne noter.

Raziskovalka: Ok. Omenjali smo, da se barve med seboj ločijo po treh lastnostih. Katere

so te tri lastnosti?

Učenka: Nasičenost, svetlost pa... amm... barve...

Učenec: Barvnost.

Raziskovalka: Dobro, ali mi kdo zna malo razložiti, kaj sploh so te tri značilnosti? Kako

se kažejo?

Učenka: Amm...

Učenec: Barv... barvnost je v bistvu poimenovanje barve.
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Raziskovalka: Mhm.

Učenec: Potem... nasičenost je... to pač odtenki.

Raziskovalka: Mhm.

Učenec: Tale... svetlost je pa pač dodajanje bele pa črne.

Učenka: Ne, dodajanje bele pa črne je bolj pri nasičenosti, amm... svetlost je pa v bistvu,

da je najbolj svetla je rumena, najtemneǰsa je pa vijolična.

Učenka: Jaz se strinjam s tem.

Učenka: Jaz tudi.

Raziskovalka: Dobro, še kakšna druga razlaga?

Učenka: Ne.

Raziskovalka: V redu, gremo potem še na zadnje vprašanje. Kako pridemo do barvne

harmonije?

Učenka: Ja... morajo biti amm... primarne, sekundarne in terciarne barve, pa pač tam,

kjer so v tistem trikotniku skupaj.

Učenka: Ja to lahko ali pa ob strani ali pa levo pa desno.

Učenka: Uporabljamo barvne akorde in potem imamo različno vzdušje.

Raziskovalka: Ok, Še kakšna razlaga? (tǐsina) To je to, se vsi strinjamo s tem?

Učenke in učenci: Mhm, ja.

Raziskovalka: V redu, potem smo pa zaključili. To je to, hvala, da ste bili pripravljeni

sodelovati.
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