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POVZETEK 

Predmet raziskave je trajnost znanja likovnih pojmov, ki so bistvena sestavina vsakega likovnega 

področja. O trajnosti  znanja likovnih pojmov je na splošno zelo malo raziskanega in zapisanega. 

Spremljanje, prepoznavanje in uporaba likovnih pojmov poteka izven standardnega prostora – 

učilnice, ima večji časovni okvir in ponuja možnost širšega in poglobljenega raziskovanja vseh 

likovnih področij. 

Likovne pojme naj bi učenci osvojili že v osnovni šoli. Pridobivanje teh pojmov se za nekatere 

zaključi s koncem osnovne šole, za druge pa po končani srednji šoli. Učenci jih pridobijo na 

različnih likovnih področjih. Zaradi lažje predstavljivosti pojmov morajo biti ti podkrepljeni s 

primeri iz vsakdanjega življenja. Skratka, pojme, ki smo jih nekoč že osvojili, uporabljamo v 

vsakdanjem življenju. Cilj raziskave je ugotoviti, kakšno je prepoznavanje likovnih pojmov po 

končanem likovnem izobraževanju, in dokazati, da likovne pojme z različnih likovnih področij 

prepoznamo in uporabimo v vsakdanjem življenju celo življenje. Z gotovostjo to lahko rečemo 

za modo in arhitekturo. To je vidik, ki daje pomembnost predmetu Likovna umetnost, saj nam ni 

vseeno, v kakšnem vizualnem okolju živimo. 

V teoretičnem delu magistrskega dela je poudarek na likovni teoriji, ki je pomembna za 

kakovostno prepoznavanje vseh likovnih področij, in sicer pri risanju, slikanju, modi, fotografiji, 

kiparstvu, arhitekturi in vizualnih komunikacijah. Trajno pridobljeno znanje je posledica znanja, 

ki temelji na praksi ter prepoznavanju in uporabi likovnih pojmov pri vsakdanjih opravilih, ki so 

zavestno oziroma podzavestno povezana z umetnostjo in niso odvisna od likovne nadarjenosti. 

Empirični del raziskave je sestavljen iz dveh delov, to je iz kvantitativnega in kvalitativnega 

dela. Kvantitativni del bomo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika, na katerega bodo 

odgovarjali naključno izbrani ljudje. Vprašalnik bo zajemal tudi vprašanja in odgovore odprtega 

tipa, ki jih bomo kvalitativno obdelali.  

Pridobljeni rezultati kvantitativne raziskave in kvalitativnega dela bodo prispevali k novi 

didaktični kvaliteti in vpogledu učitelja o stopnji in trajnosti znanja likovnih pojmov. Doprinesli 

bodo vpogled v razmišljanje posameznika, ki v vsakodnevnem življenju uporablja izsledke 

znanja, pridobljenega v času šolanja.  

 

KLJUČNE BESEDE: trajnost znanja, likovni pojmi, likovna področja, likovna nadarjenost, 

dejavniki, ki vplivajo na prepoznavanje likovnih pojmov, uporaba likovnih pojmov.
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ABSTRACT 

 

The object of the research is the sustainability of art concept which is the main ingredient of any 

art domain. Very little has been researched and written in the field of the knowledge of art 

concept. Monitoring, recognition and application of the knowledge of art concept are 

acknowledged outside standardised facility – the classroom, have greater time frame and offer 

possibilities of greater and deeper research in every field of art. 

Art concepts should already be adopted in primary school. The acquisition of such concepts is, 

for some students, concluded by finishing primary education and for others, by finishing the 

secondary. The concepts are acquired in various fields of art and must be reinforced with 

instances of everyday life to facilitate the identification. In short, already adopted concepts are 

used in everyday life. The aim of the research is to ascertain the recognition of art concepts after 

the completion of art education and to demonstrate the application of art concepts throughout our 

lifetime. This is consistent in fashion and architecture. Such view gives the importance to Art as 

a school subject as people do care about the visual environment we live in. 

Theoretical part of the thesis will emphasize art theory, which is important for qualitative 

recognition of all art areas, namely drawing, painting, fashion, photography, sculpture, 

architecture and visual communications. Sustainable knowledge is a result of knowledge based 

on practice, recognition and application of art concepts in everyday life, consciously or 

subconsciously connected with art and independent from art talent. 

Empirical part of the research will include two parts: qualitative and quantitative one. The 

quantitative part will be carried out with the questionnaire answered by random selection of 

people. The questionnaire will include open questions and answers which will be qualitatively 

elaborated. 

The acquired results of qualitative and quantitative research will contribute to new didactic 

quality and to a teacher’s insight of the sustainability of art concept. The results will also 

contribute to insights of thinking of an individual who uses the results of the knowledge, 

acquired during the schooling, in everyday life. 

 

KEY WORDS: sustainability knowledge, art concepts, fields of art, art talent, factors to 

influence the recognition of art concepts, application of art concepts 
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1. UVOD 

 

Naše znanje lahko primerjamo z mozaikom. Sestavljen je iz raznobarvnih koščkov, ki so 

pravilnih ali nepravilnih oblik. Kako trden je mozaik, je odvisno od podlage, ki trdno veže 

koščke, da se le-ti ne razletijo. Lahko rečemo, da je trajnost znanja v prvi vrsti odvisna od 

različnih institucij, ki so eden pomembnejših dejavnikov za kakovosten in trajen način 

zagotavljanja znanja. Za raznobarvnost mozaika pa smo odgovorni sami oziroma na to vplivajo 

različni dejavniki, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju.  

Umetnost je sestavljena iz različnih likovnih področij. Težko bi dejali, katero področje je 

najpomembnejše oziroma katera slika, kip, stavba, fotografija, oblačilo, predmet je najlepši na 

svetu. Brez risbe bi težko dokončali likovno delo, brez slike na steni bi bile le-te dolgočasne in 

puste, brez kiparskih mojstrovin bi bili prostori prazni, brez stavb bi težko preživeli viharno noč, 

brez oblačila bi nas zeblo, brez fotografije se ne bi nikoli več vrnili v preteklost in podoživeli 

trenutka, ki nam ga je zabeležil fotografski aparat.  

Vsaka likovna stvaritev ima določen pomen in namen. Bistvo je, da vemo, zakaj je neka slika, 

stavba, fotografija …  dobra oziroma kaj je tisto, kar jo naredi dobro. Do tega spoznanja pridemo 

le s prepoznavanjem likovne teorije oziroma likovnih pojmov, ki smo jih pridobili tekom šolanja. 

Pojmi, kot so na primer barva, kontrast, linija, oblika, ornament, struktura, površine … so likovni 

pojmi, ki se ne pojavljajo samo na sliki, fotografiji, v galeriji. Srečamo jih na vsakem koraku v 

vsakdanjem življenju in pri vsakdanjih opravilih. Vsako jutro, ko vstanemo in gremo v službo, 

šolo, se moramo obleči. Oblečeni smo različno, toda kljub vsemu nam ni vseeno, kakšne barve 

so oblačila, kakšno pričesko imamo. Jutranjo kavo pijemo iz skodelice, ki nam je všeč zaradi 

oblike ali barve. Ko se peljemo po cesti, kljub jutranji naglici in gneči na cesti opazimo oglas, ki 

je vreden našega pogleda zaradi dobrega vizualnega sporočila. Med nakupovanjem izberemo 

izdelek, ki nas prepriča s svojo vizualno podobo. Ko kupujemo hrano, je prav embalaža tista, 

kateri se ne moremo upreti. Velikokrat pri nakupovanju uporabnih predmetov prevlada izgled in 

kasneje tarnamo, da je zadeva res nepraktična oziroma neuporabna. Ko se vrnemo iz trgovine, 

imamo v roki tudi stvari, ki jih ne potrebujemo. Spet nas je prepričala vizualna podoba izdelka, 

ki nas je lahko očarala z barvno kombinacijo, obliko. 
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2. TRAJNOST 

 

Frelih (2011, str. 43) meni: »Kultura, umetnost in izobraževanje so naravnane trajnostno, saj so 

usmerjene na ohranjanje dobrih izkušenj iz preteklosti.  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2005) je beseda trajen razložena kot nekaj, kar obstaja 

in se pojavlja neomejeno dolgo obdobje. Obstaja lahko zaradi svojih lastnosti in se uporablja dalj 

časa, medtem ko beseda trajnost pomeni značilnost česa, glede na to, koliko časa obstaja. 

Besedo trajnost srečamo tudi na drugih likovnih področjih. Tako se Vignelli (2009) zavzema za 

oblikovanje, ki je trajno, ker so njegove formalne vrednote brezčasne. Prizadeva si za 

oblikovanje, ki je osredotočeno na sporočilo in ne na vizualno stimulacijo. Poudarja, da so 

bistvene sestavine oblikovanja jasnost, preprostost in trajnost. Poudarja tudi, da te tri stvari dajo 

pečat brezčasnosti oblikovanja. Meni, da je logo postopoma postal del naše kolektivne kulture in 

na tih način del vseh nas, npr. Coca Cola, Shell, American Airlines. Ko je logotip v javnosti več 

kot petdeset let, postane klasika, mejnik, ugleden subjekt in ni razloga, da bi ga vrgel stran in ga 

nadomestil z novim, ne glede na to, kako dobro je bil oblikovan.  

 

Blagovne znamke za celostno in strateško oblikovanjne potrebujejo emabalažo. Njena 

prednostna naloga je komunicirati s kupcem in ga prepričati, da jo sploh kupi. Je bistveni 

element v tržnem in prodajnem smislu, kajti gre za prvi stik med uporabnikom in izdelkom, ki 

vpliva na nakup izdelka. Tudi pri oblikovanju embalaže je vedno večji poudarek na trajnostnemu 

razvoju, kjer gre za ustvarjanje zgodb, ki se kažejo v oblikovanju, materialu in obliki. Pri vsem 

skupaj ne gre za tako imenovani oblikovalski presežek, saj so to izdelki široke porabe, usmerjeni 

na niše. Pri tem se manjši proizvajalci poslužujejo drznejših rešitev, medtem ko uveljavljene 

blagovne znamke iščejo varnejše rešitve.  
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3. KULTURA 

 

Schwanitz (2014) Kultura je skupek dosežkov in vrednot človeške družbe, kot rezultat 

človekovega delovanja in ustvarjanja. Je tudi dejavnost, ki obsega področje človekovega 

umskega, zlasti umetniškega delovanja in ustvarjanja. Je lastnost človeka glede na obvladanje, 

uporabljanje splošno veljavnih načel, norm in pravil pri vedenju in ravnanju.  

Pri kulturi gre za neko vrsto komunikacije. V najširšem pomenu besede gre za načrtno oziroma 

kultivirano vedenje, obnašanje, nakopičene izkušnje, ki jih ljudje prenašajo preko socialnega 

obnašanja. Je tudi način življenja skupine ljudi, kjer gre za prepričanja, vedenja, uporabo 

določenih vrednot in simbolov, ki jih sprejemajo, ne da bi kaj dosti razmišljali o njih in jih 

posnemajo iz generacije v generacijo. Rečemo lahko tudi, da je kultura simbolna komunikacija, 

kjer nekateri od simbolov zajemajo sposobnosti neke skupine, njihova znanja, stališča, vrednote 

in motive. Pomeni simbolov so naučeni in se v družbi namerno ohranjajo preko institucij. Kot 

seštevek naučenega vedenja skupine ljudi se prenaša iz roda v rod. Hkrati je tudi kolektivno 

programiranje uma, s pomočjo katerega razlikuje člane ene skupine od druge.  

Butina (1997) besedo kultura primerja z obnašanjem človeka in za primer navede fanta, ki sreča 

dekle in omenja, da čutila obvestijo fantov možganski sistem. Najprej zaznajo njen zunanji 

videz, to je postavo, način gibanja, lase, oblačilo. Vse to se v obliki slik projicira na očesno 

mrežnico. Ta spremeni svetlobne dražljaje v signale za možgane. Hkrati sluh zazna različne 

šume, kot so na primer dekletovi koraki, glas in šum obleke. Vse to povzroči, da se opna bobniča 

v ušesih strese in prenese zvočne tresljaje v notranjost ušesa. Zvočni valovi se nato spremenijo v 

živčne impulze. Poleg vsega naštetega omenja tudi čut za vonj, kot je na primer dekletov parfum, 

katerega čut za vonj prenese v možgane. S pomočjo opisanega fantova čutila prejmejo 

informacije o dekletu. Dejavnost, ki smo jo opisali, poteka nezavedno. Imenuje jo biološka 

dejavnost. Zgodi se v delcih sekunde. Kadar ta dejavnost prestopi določeno mejo, se dejanju 

priključi tudi zavest in posledično tudi razum. Napoči trenutek, ko se zaveda, kaj se dogaja. Zato 

se mora odločiti. Ima dve možnosti. Dekletu se približa ali ne. Če se odloči, da se bo dekletu 

približal, se mora odločiti, na kakšen način bo to storil. Pri tem je vse odvisno od tega, na kakšen 

način je vzgojen oziroma kakšen je njegov način obnašanja, ki pa je odvisen od drugih ljudi, 

staršev, prijateljev. To naredi na način, ki je obvezen in običajen za njegovo družbo. Skratka, pri 

vsem tem gre za kulturno obnašanje. 
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Butina (1997) meni, da je kultura način obnašanja, mišljenja, občutenja in verovanja. Vse to je 

nakopičeno v človekovem spominu in je rezultat življenja. Pri vsem tem gre za priučeno 

obnašanje pripadnikov iste vrste. Omenja, da je kultura zbirka tehnik, ki se prilagaja zunanjemu 

svetu, hkrati pa tudi naravi. Je tudi zbirka vzorcev in napotil za delovanje, ki velja za določeno 

družbo. Misel zaključi, da je človek stvaritev kulture. 

 

Ilič (v Butina, 1997, str. 44) navaja pojem kulture »kot celoto vseh tistih procesov, sprememb in 

tvorb, ki so postale kot posledica materialne in duhovne intervencije človeške družbe v naravi, 

družbi in mišljenju. Osnovni smisel kulture pa je v tem, da olajšuje ohranitev, obstajanje in 

napredek človeške družbe. Iličeva definicija vsebuje še eno posebno dimenzijo, ki je druge 

nimajo, namreč, da je kultura predvsem tisto, kar ohranja obstoj in zagotavlja napredek 

človeštva.« 
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4. UMETNOST 

 

Lock (2010) pravi, da je to, kako nekomu razložiti oziroma opisati, kaj je umetnost, zelo težka 

naloga. Lahko rečemo, da ni samo risba, ampak tudi kolaž, mozaik, grafika, fotografija, video, 

slika, skulptura. Prikazuje nam določena čustva, kot so na primer, jeza, veselje, žalost ali 

začudenje. Ne najdemo je samo v galerijah, ampak je navzoča tudi v cerkvah, javnih stavbah, 

parkih in na ulicah, skratka povsod. Umetnostna zgodovina nam pripoveduje zgodbe iz 

preteklosti in ni le podoba. Po svojem značaju ni vselej sprejemljiva, ampak je lahko tudi 

uporniška, sporna, dramatična ali poduhovljena. Prav tako je lahko srhljiva, škandalozna in 

izzivalna, skratka, ne najbolj ljubka. S svojo pojavnostjo zaznamuje minljiv trenutek v času in je 

abstraktna, simbolična in domišljijska in ni vedno samo realistična. In na koncu bi lahko dejali, 

da ni namenjena samo ljubiteljem umetnosti, ampak vsem ljudem različnih starosti. 

Lynton (1994, str.46) piše, da umetnosti ne moremo označiti z besedo predmet, ampak gre za 

proces, v katerega »umetnik prispeva začetno energijo, seme, nad katerim potem skrbno bedi in 

ga zaliva do polnega razcveta. Slike se udejanijo, umetnik je vesel, da lahko kaj prispeva k 

samooblikujočemu se delu«. Za vse našteto je potrebno veliko spretnosti in razumevanja. Klee je 

zato od svojih študentov v Bauhausu zahteval zelo strogo raziskovanje funkcije črte, vzorcev, 

barv, perspektive, simbolov in veliko pozornost namenil sorodnosti z dogajanjem v naravi. 

Kot pravi Bovcon (2009), Aristotel v poetiki omenja, da so gledanje, dojemanje in opazovanje 

temelji ustvarjanja. Gombrich je mnenja, da gre pri umetnosti za nerazdružljivost, in sicer v 

odnosu med umetnostjo – časovnostjo – tehnologijo. Tehnologija namreč teži k izboljšavam, 

medtem ko je umetnost podvržena večnosti. Za Bourriauda (v Bovcon, 2009. str. 41) je tako 

imenovano »zajemanje večnega iz predhodnega« kot pomemben člen umetniškega delovanja, ki 

po eni strani skuša biti v koraku z najsodobnejšo tehnologijo ter črpati iz nje, zelo problematično 

dejstvo in celo drugotnega pomena.  

Po Bovconu (2009, str. 42) je funkcija umetnosti »obrniti vladavino tehnologije in sprevreči 

njeno avtoriteto s pomočjo apropriacije zaznavnih in vedenjskih navad, ki jih je prinesel 

tehnično-industrijski kompleks. Njen namen je spremeniti jih v »življenjske možnosti«, v 

kreativne načine gledanja, razmišljanja in bivanja. Umetnost je instrument za emancipacijo, 

politično orodje, usmerjeno k osvobajanju oblik subjektivnosti. Edina pot proti modernosti je 
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modeliranje relacij s svetom na podlagi postavljanja tehnologije v njen produktivni kontekst ter z 

analizo njenih razmerij do superstrukture in prisilnega vedênja, ki spremlja njeno uporabo. V 

nasprotnem primeru bo umetnost postala zgolj high tech dekoracija v vedno bolj odtujeni družbi. 

Z naštetimi nalogami ter metodami sodobne umetnosti bi se gotovo strinjali tudi novomedijski 

umetniki, le da pri svojem delu ne upoštevajo arbitrarne prepovedi, ki ločuje med dovoljenimi in 

nedovoljenimi tehnologijami, ampak modelirajo relacijske modele za osvobajanje oblik 

subjektivnosti prav v okolju novomedijske komunikacije in s pomočjo novih tehnologij«.  

Frelih (2011, str. 43) pravi: »Umetnost kot pomemben del kulture sicer tudi temelji na ohranjanju 

dobrih izkušenj, predvsem pa odkriva in predlaga nove, alternativne poglede na svet in 

življenje.«  

Po Flajšman (2011, str.14) »umetnost vselej temelji na iskanju idealnega ravnovesja med  

naravo - okoljem oziroma realnim - fizičnim prostorom in človekom. Vse, kar likovna dejavnost 

počne ali izraža, temelji na odnosu med naravnim (realnim) in likovnim prostorom. Likovni 

prostor je tako most med fizičnim in duhovnim prostorom. Likovnost ureja odnose med 

človekom in prostorom. Transformacija naravnega/fizičnega prostora v likovni prostor je lahko 

tudi zelo angažirano početje z velikim vplivom na ekološko zavest ljudi tudi zato, ker združuje 

znanje in ustvarjalnost. Naš običajni verbalni in vizualni sistem je prilagojen običajnemu 

dojemanju. Likovni ustvarjalec pa nas lahko vznemiri, kajti v običajni komunikaciji se pojmi 

vrstijo na ustaljen način, razlika med vsakdanjim in umetniškim komuniciranjem pa je lahko zelo 

velika. 

Groys (2002, str. 17) pravi: »Umetniško ustvarjanje je spontana, nezavedna manifestacija 

življenja na sebi. Ustvarjalnemu dejanju ne predhodi niti notranje videnje niti akt volje. Novo je 

plod ali učinek čistega, nereflektiranega, nezavedno motiviranega dejanja.« 
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5. IZOBRAŽEVANJE 

 

Po Tacol (2011, str. 21) je likovna vzgoja »bistvena sestavina sodobnega izobraževanja in je 

odločilnega pomena za posameznikov celostni razvoj. Likovna vzgoja integrira fizične, 

intelektualne in ustvarjalne sposobnosti«.  

 

Frelih (2011, str. 43) pravi: »Likovno izobraževanje omogoča mladim eksperimentiranje s 

prostorom in si prizadeva pretvarjati védenje v vedênje«. 

 

Hickman (2005) meni, da se mnogo komentatorjev, vključno s tistimi, vpletenimi pri pisanju 

zahtev angleškega nacionalnega učnega načrta, sklicuje na potrebo po predmetnih področjih v 

šolskem učnem načrtu, katera se ukvarjajo z razvojem znanj, razumevanja in spretnosti. Vse 

naštete veščine vključujejo tudi umetnost. Obstaja implicitno pričakovanje, da bodo ob koncu 

pouka učenci vedeli, razumeli in/ali bili sposobni narediti nekaj, česar niso mogli pred lekcijo ali 

serijo lekcij. To se sliši kot zdrava kmečka pamet, a se uporaba terminologije "učinkovitost" v 

šolskem okolju ne zdi primerna in sodi bolj v opisovanje proizvodnih procesov v tovarni ali 

vojaški terminologiji. Uporaba besed, kot so "zabava", "veselje", "čudovito" ali katera koli 

pozitivna preciznost se zdi neprimerna v slovarju tistih, katerim bi lahko rekli "učinkoviti 

izvajalci učnega načrta". 

Kljub temu je dolžnost odraslih, po možnosti usposobljenih strokovnjakov na svojem področju, 

da pomagajo mladim, da se spoznajo z razponom človeških dosežkov in spodbujajo učenje na 

globlji ravni kot je pridobivanje znanja le skozi zorenje. 

 

Tacol (2011) je mnenja, da je učiteljeva dolžnost razvijanje vsestransko izobraženega človeka. 

Pri tem gre za razvijanje racionalnih (umskih), motoričnih in emocionalnih sposobnosti. 

Razvijanje le-teh naj bi dosegli v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa za daljši čas oziroma 

za vse življenje. Zato je potrebno upoštevati: 

- Splošne oz. dolgoročne cilje, pri katerih gre za načrtovanje učenčeve storilnosti, reakcije, 

védenja (apostrof) kot rezultat poučevanja – učenja in spoznavanja likovnih tehnik in 

usvajanja ročnih spretnosti. 
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- Globalne cilje, namenjene daljšemu časovnemu obdobju, kjer učitelj določi stopnjo 

napredka in uspeha za določeno obdobje pri vsakem učencu posebej. V bistvu gre za 

projekcijo likovnega razvoja učencev. Prav ta cilj je bistvenega pomena za uspešno 

usvajanje likovnih pojmov. 

- Operativne cilje, ki so namenjeni neposredni dejavnosti in ravnanju učencev v razredu. S 

pomočjo teh naj bi učenci dokazali prepoznavnost in pomembnost likovnih pojmov, 

obvladovanje likovne tehnike ter izvirnost v izražanju. 

 

Če hočemo zadostiti vsem zgoraj naštetim ciljem, je bistvenega pomena način pridobivanja in 

spremljanja znanja. Komljanc (2008) opozarja, da se v zadnjem času veliko govori o 

formativnem spremljanju znanja, kjer gre za nekakšen pedagoški dialog, ki poteka med 

učiteljevim in učenčevim spremljanjem znanja. Namen povezovanja je izboljšanje učnega učinka 

v procesu učenja. Formativno spremljanje znanja je v Evropi prisotno že nekaj časa, medtem ko 

pri nas poteka v zadnjih letih. Formativno spremljanje znanja poteka s pomočjo projektnega 

učnega dela, temelji na konstruktivističnem načinu poučevanja, podprt je z alternativnimi in 

avtentičnimi nalogami, kjer pri pouku učenci kot učni pripomoček uporabljajo tudi 

komunikacijska tehnologijo in e-vsebine.  

Individualizacija in diferenciacija sta bistvenega pomena, kajti učenci so si po sposobnostih 

različni, učenje pa je nadgradnja njihovih sposobnosti in predznanja. 

Ena izmed novosti, ki jih prinaša formativno spremljanje znanja, je tudi, da učitelj nima več 

glavne vloge. Učenci so glavni akterji, ki odločajo o tem, na kakšen način se bodo učili in 

izboljšali svoje predznanje. Tudi odgovornost, ki je danes tako opevana in hkrati delikatna 

zadeva, je tista, ki je preložena na ramena učencev. Učenec je namreč tisti, od katerega je 

odvisno, kako bo svoje znanje izboljšal in prevzel odgovornost za svoje delo in učenje.  

 

Vrlič (2003) meni, da je za snovalce učnega načrta bistvena naloga likovne vzgoje razvijanje 

učenčevega razumevanja prostora. S pomočjo tega predmet pridobi na uporabnosti, katera je 

sestavljena iz prostorskih predstav in vizualizacije in jo najdemo tudi na drugih področjih. Pri 

likovni vzgoji gre za: 

- likovno izražanje, s pomočjo katerega učenci preverjajo in razvijajo razumevanje 

prostora, izražajo stališča, občutja in vrednote;  
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- razgrajevanje sveta na spoznavni ravni, medtem ko gre na izrazni za likovno oblikovanje; 

- povezovanje likovnih pojmov iz likovne umetnosti, in sicer iz likovne teorije, zgodovine 

umetnos likovne tehnologije z drugimi predmetnimi področji. 

Pri vsem naštetem je potrebno upoštevati starost ter učenčeve likovne oblikotvorne sposobnosti 

na posameznih likovnih področjih. 

Hickman (2010) omenja, da je učenje, spoznavanje o določenih področjih znanja umetnika 

nujno. Ljudi bi bilo potrebno izobraziti. Raziskave so pokazale, da je učenje v abstraktnih 

konceptih umetnikov lažje z uporabo vizualnih pripomočkov, zaradi same narave subjekta je 

taka uporaba pripomočkov že pripravljena za spodbujanje učenja. Kontekstualna podoba v obliki 

na primer slik ali skulpture omogoča učenje umetnostnih konceptov na sofisticirani (to je bolj 

abstraktni) ravni. Učenje o umetnosti je enako kot učenje o drugih človeških prizadevanjih, 

vendar lahko ponudi nekaj posebnega. To »nekaj posebnega« je raziskal David Perkins in navaja 

tri vrste inteligence: 

- nevralno inteligenco, ki je povezana s podedovanim mehanizmom možganov in njihovim 

omrežjem, 

- izkušenjsko inteligenco, ki je pridobljena iz učenja, 

- reflektivno inteligenco, ki izhaja iz zmožnosti narediti korak stran in razbrati smisel iz 

naučenih informacij.  

Če uporabimo kombinacijo izkušenjske in reflektivne inteligence, lahko vzpostavimo kreativne 

povezave v umetniškem delu, kar nam pomaga, da razvijamo miselne sposobnosti. 

Umetniška dela so posebej ustrezna za tak pristop zaradi številnih razlogov. Navaja šest 

razlogov, in sicer: 

- čutilno sidranje, kjer umetniško delo zagotavlja sidro za pozornost in daljši čas 

raziskovanja, 

- takojšni dostop, kar pomeni, da lahko preveriš sliko ali kip s hitrim pogledom, 

- osebno angažiranost, kjer te umetniško delo tako prevzame (zvabi), da postaneš bolj 

vpleten, le redko smo nevtralni, 

- dispozicijsko navdušenje, kar pomeni, da umetniško delo lahko zagotovi kontekst, ki 

olajša ali kultivira vrsto pozitivnih miselnih nagnjenj, 
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- širok spekter dojemanja, kar pomeni miselno opazovanje umetnosti, kjer lahko 

uporabimo različne stile dojemanja, vključno z analitičnim mišljenjem, vizualnim 

procesiranjem in testiranjem hipotez, 

- večpovezanost, ki jo razloži kot tipično lastnost umetniškega dela, kjer nam umetniško 

delo dovoli, da povezujemo veliko zelo različnih stvari, ki vključujejo socialne teme, 

filozofske enigme, lastnosti formalne strukture, osebne tesnobe in notranje ter 

zgodovinske vzorce.  

 

Hickman (2005) pravi, da se v umetnosti ukvarjamo z razvojem razumevanja in s pridobivanjem 

znanja, povezanega z umetnostjo, in je mnenja, da bi morala biti pridobitev spretnosti v prvih 

letih šolanja do približno štirinajstega leta s poudarkom poučevanja na "mejnih spretnostih". 

Pojem "mejne spretnosti" obrazloži s pomočjo analogije žabe ob vznožju stopnic: »Žaba želi 

ujeti sočno muho na vrhu stopnic, visokih deset centimetrov. Ker žaba lahko skoči samo devet 

centimetrov visoko, ne more skočiti niti na prvo stopnico. Po končanem študiju skakalne tehnike 

in prakse žabi uspe skočiti še dodaten centimeter višje in tako lahko preskače vso pot do sočne 

muhe na vrhu stopnic.«  

 

Da Vinci (2005) razlaga: »Pravijo, da je mehanično tisto znanje, ki se rojeva iz izkustva, in 

znanstveno tisto, ki se rodi in sklene v duhu, polmehanično pa tisto, ki se rojeva iz znanosti in 

zaključuje z delom rok.« Meni, da so prazne in polne napak tiste znanosti, ki jih ne rodi izkušnja, 

mati vsakršne gotovosti, in se ne zaključijo v znani izkušnji, kar pomeni, da njihov začetek, 

sredina ali konec ne preidejo prek enega od petih čutov«.  
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6. USTVARJALNOST 

 

Pinker (2009, str. 306) pravi » Vsi smo ustvarjalni. Vsakokrat ko s prikladnim objektom 

podstavimo nogo majave mize ali si izmislimo novo zvijačo, da spravimo otroka v pižamo, smo 

uporabili sposobnosti, da ustvarimo nov izid. Toda ustvarjalnih genijev ne ločujejo samo njihova 

izjemna dela, pač pa njihov izjemen način dela; oni ne razmišljajo tako kot vi in jaz. Na sceni se 

nenadoma prikažejo kot čudežni otroci, enfants terribles, mladi radikalci. Poslušajo svojo muzo 

in zavračajo konvencionalno modrost. Delajo po navdihu in preskakujejo velike razdalje, ko jih 

prešine ideja, medtem ko se drugi z otroškim koraki prebijamo po dobro uhojenih poteh. Problem 

odrinejo na stran in ga pustijo, da se vari v podzavesti; nato se brez opozorila, prižge žarnica in 

pokaže se popolnoma oblikovana rešitev. Aha! Genij nam pusti mojstrovino, zapuščino 

nezatirane ustvarjalnosti zavednega. Woody Allen je to podobo ujel v hipotetična pisma Vincenta 

Van Gogha v zgodbi »Če bi bili vsi impresionisti zobozdravniki«. Vincent v obupu in tesnobi 

piše svojemu bratu: »Gospa Sol Skchwimmer me toži, ker sem ji naredil tak mostiček, kot mi je 

bil všeč, in ne takega, ki bi se prilegel njenim zoprnim ustom! Tako je! Ne morem delati po 

naročilu kot navaden obrtnik! Odločil sem se, da mora biti njen mostiček ogromen in valujoč, z 

dvignjenimi, eksplozivnimi zobmi, ki bruhajo na vse strani kot ogenj! Zdaj se pa vznemirja, ker  

ne gre v njena usta! ... Poskusil sem ga zatlačiti vanje, pa štrli ven kot kak lestenec. Vendar je 

kljub temu lep.« 

 

Jurman (2004) navaja, da je na splošno ustvarjalnost namenjena umetnikom in visoko 

intelegentnim ljudem, ki naj bi ustvarili nekaj neverjetnega in novega. Toda če smo natančni, 

oziroma besedo ustvarajlnost pogledamo z drugega zornega kota, je ta del našega vsakdanjika. 

Lahko rečemo, da je ustvarjalnost gonilo človeškega napredka, kajti pojavlja se na vseh 

področjih in v vseh oblikah. Hkrati pa lahko prav vsako stvar počnemo ustvarjalno. 

Za ustvarjalnost lahko rečemo, da je človekova eksistenčna funkcija, katera opredeljuje smisel 

njegovega življenja ter obstajanja. Z njeno pomočjo se človek tudi potrjuje. Človekovo delo in 

njegova dejavnost, ki ju lahko označimo kot smotrno, ki se pojavi v obliki dela, ter nesmotrno, 

pri kateri gre za igro, je vedno prepojena z ustvarjalnostjo. V svojem bistvu je rezultat dela in jo 

je možno zaznati v vseh oblikah človekovega učinkovanja. 
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Za uspešen razvoj človekove ustvarjalnost so potrebni naslednji dejavniki: 

- trening in učenje ustvarjalnega mišljenja,  

- vzgoja spontanega mišljenja, ki ga omogoča sproščeno in permisivno vzdušje (to 

pomeni neavtoritativno, nepermisivno, izhajajoč iz posameznikovih potreb), 

- prisotnost dispozicij (dednih zasnov). 

Kroflič in Gobec (1995) pišeta, da področje psihologije ustvarjalnost definira kot neke vrste 

dejavnost, ki zajema lastnost in način mišljenja, sposobnost ter osebno lastnost. Sposobnost 

ustvarjalnega mišljenja zajema tenkočutnost, bogastvo zamisli oz. fluentnost, iznajdljivost ali 

prožnost v načinu mišljenja oz. fleksibilnost, izvirnost oz. originalnost, različne načine izvedbe 

zamisli ter uporabo domišljije oz. fantazije. Z drugimi besedami lahko ustvarjalnost opišemo tudi 

kot preoblikovanje situacij v danem okolju, odpiranje problemov, stremenje k izvirnemu in 

neobičajnemu reševanje problemov ter izvirno preoblikovanje informacij.  

Ameriški psiholog Guiford (1956) je ustvarjalnost opredelil s pojmom »divergentno mišljenje«. 

Kvaliteta in vrednost divergentnega mišljenja je odvisna od sledečih dejavnikov: 

- uporabe velikega števila bogatih in različnih rešitev (fluentnosti), 

- izvirnosti, novosti, inovativnosti (originalnosti), 

- prilagodljivosti, ki dopušča enostavne spremembe različnih situacij in perspektiv 

(fleksibilnosti), 

- razgraditve in izboljšanja idej (elaboracije). 
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7. LIKOVNA NADARJENOST 

 

Poglajen (2013) navaja: »Ko govorimo o likovni nadarjenosti, ne moremo mimo Maierjeve 

definicije, ki pravi, da so osnovne komponente likovne nadarjenosti sposobnosti, motivacija in 

kreativnost.« 

Hickman (2005) pravi, da tisti, ki je umetniško nadarjen, lahko pokaže zrelost v kateremkoli 

življenjskem obdobju preko različnih spretnosti, povezanih z umetnostjo (prostorska 

predstavitev, občutljivost za barvne odnose, sposobnost videti celoto v odnosu do njenih delov, 

ročne spretnosti, oči in roke, usklajevane z možgani, vizualna sposobnost razlikovanja subtilnih 

kvalitet oblik in druge spretnosti. 

Kukanja, Gabrijelčič (2010) meni, da ima pojem nadarjenost zelo širok pomen. Zaradi njegove 

kompleksnosti in dinamičnosti tako pri slovenskih kot tudi tujih strokovnjakih ne najdemo 

enotne terminološke opredelitve. Ozko gledano je nadarjenost povezana z visoko inteligenčnim 

koificentom, toda to merilo se je spremenilo s pomočjo različnih avtorjev, njihovih področij in 

razvojnih faz, ki so pojmu dodale ali odvzele določene vsebine in ga drugače terminološko 

definirale. 

Prvi, ki je pojem nadarjenost opredelil na drugačen način, je bil Renzulli (1978, Renzulli, Reis, 

Smith), in sicer je teorijo nadarjenosti razdelil na tri dele oziroma trikrožni model nadarjenosti, 

kjer gre za medsebojno prepletanje nadpovprečnih sposobnosti, visoke ustvarjalnosti in visoko 

stopnjo zavezanosti naloge.  

Davis in Rimm (1989) menita, da poznamo več vrst nadarjenosti, realizirana je lahko s pomočjo 

visokih dosežkov ali pa je samo potencialna.  

Buttris in Callander (2005) pojem nadarjenost opisujeta na tradicionalen način, kjer gre za visoke 

sposobnosti posameznika na intelektualnem področju, katere lahko merimo z različnimi 

standardiziranimi instrumenti. 

Povsem drugačno terminološko pojmovanje nadarjenosti, ki ne govori samo o visokem 

inteligenčnem kvoicentu kot edinemu merilu, je postavil Feldman (1991 v Piirto, 2007: 23). 
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Nadarjenost opisuje kot » razvojni proces, ki se realizira na podlagi številnih domen, splošne, 

socio-kulturne, specifične, predmetne, idiosinkratične (lastne, specifične) in samosvoje.   

Kontler, Salamon, J. (2012) Nadarjenost je seštevek medsebojnega vpliva več dejavnikov v 

človekovem življenju. Pričetek z zarodkom, rojstvom in okoljem, kjer se rodimo in hodimo v 

šolo. Na nadarjenost ima velik vpliv pričakovanje družine in šole. Tu je pomemben Rosenthal-

Jacobsenov poizkus, izveden pred petdestimi leti na kalifornijski osnovni šoli, s katerim je 

dokazal tako imenovani Pigmalionov efekt. Dejstvo je, da so ljudje uspešni, če od njih več 

pričakujemo. Šolarje so testirali z inteligenčnim testom in potem izbrali nekaj učencev s 

povprečnim inteligenčnim koificientom ter učiteljem dejali, da so izbranci tik pred izbruhom 

nadarjenosti. Čez leto dni so le-te ponovno testirali in ugotovili hitrejši porast IQ kot pri ostalih. 

Eksperiment je potrdil sodobni koncept nadarjenosti, ki temelji na večjih pričakovanjih in večji 

spodbudi okolja. 
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8. KAKO GLEDMO STVARI 

 

Lynton (1994) pravi, da je Mattise leta 1953 pomen in naravo umetniškega videnja razložil kot 

ustvarjalni postopek, ki od nas zahteva trud. Dejal je, da je vse, kar vidimo, vsak dan podvrženo 

popačenju in je posledica pridobljenih navad. Kino, reklame in revije nas posiljujejo s poplavo 

»ready-made« podob, ki vplivajo na naše videnje na isti način, kot delujejo predsodki na naš 

razum. Pri tem je potreben napor, ki ga potrebujemo, da se upremo vsem tem »posiljevalcem«. 

Napor pa zahteva tudi pogum. Za umetnika in njegovo ustvarjanje sta omenjena dejavnika 

bistvenega pomena, kajti prav on mora stvari videti, kot da jih vidi prvič. Njegova naloga je, da 

jih vidi vse življenje, in sicer na način, kot jih je videl kot otrok. 

Butina (2000, str. 16) je mnenja, da se »vsako pojmovanje sveta opredmeti z ustreznimi 

likovnimi izraznimi sredstvi in iz njih izhajajočo likovno gramatiko. Končna likovna formulacija 

je odvisna tako od odnosa likovnega ustvarjalca in njegove družbene skupnosti do stvarnosti 

kakor od specifičnih zahtev likovnih izraznih sredstev.« 

 

Po Lyntonu (1994) je bil temelj sleherne razprave v Franciji v polovici 20. stoletja tako 

imenovani »večni boj med risbo in barvo«. Namreč risbo so povezovali z umom in klasicizmom, 

medtem ko je barva predstavljla voljo do klasicističnih vrlin in je bila povezana z čutno 

privlačnostjo. 

 

Berger (1972) omenja, da na to, kako vidimo stvari, vpliva to, kaj vemo oziroma v kaj 

verjamemo, in meni, da je v srednjem veku, ko je človek še verjel v fizični obstoj pekla, prizor 

ognja verjetno pomenil nekaj drugega, kot pomeni danes.  

 

Pallasmaa (2005) navaja, da je bil vid v zahodnih kulturah od nekdaj smatran kot najžlahtnejši 

čut. Tudi kadar je govora o neki stvari, imamo v glavi vizualno podobo tega. Navaja, da je že 

klasična grška misel temeljila na izgledu in vidu. Platon je smatral vid kot človekovo največje 

bogastvo in vztrajal, da so etične vrednote pogodu očem uma. Renesančni sistem čutil je bil 

povezan s podobo kozmičnega telesa. Vid je bil v koleraciji z ognejm in s svetlobo, sluh z 

zrakom, vonj s paro, okus z vodo in dotik z zemljo.  



Manca Herlec (2016) Trajnost znanja likovnih pojmov. Magistrsko delo. PeF Ljubljana 

 

16 
 

Pinker (2009) navaja, da je ena od bistvenih značilnosti ustvarjalnega mišljenja reševanje 

problemov s pomočjo uma. Tako sta si na primer Faraday in Maxwell predstavljala 

elektromagnetna polja kot drobne cevke, ki so napolnjene s tekočino. Kekule je, medtem ko je 

razmišljal o kačah, ki si grizejo rep, opazil bazenski obroč. Watson in Crick sta umsko rotirala 

modele svoje dvojne vijačnice. Einstein si je predstavljal, da jezdi na žarku svetlobe in razmišljal 

o spustu kovanca v padajočem dvigalu. Nekoč je zapisal: »Moja posebna sposobnost ni v 

matematičnih izračunih, pač pa v vizualizaciji učninkov, možnosti in posledic.« Tudi za kiparje 

in slikarje je značilno, da svoje ideje najprej preizkusijo v mislih, medtem, ko pisatelji prizore in 

zaplete najprej podoživijo v glavi in jih nato zapišejo na list papirja. 

Barnes (v Buttler, 2005) meni, da se v našem umu in zavesti nahaja veliko število čustvenih 

odnosov, čustev, pripravljenih, da se prebudijo s pravim stimulansom in bolj kot karkoli drugega 

prav te oblike, ostanki izkušenj, katere so bolj polne in bogate kot v umu navadnega človeka, 

tvorijo umetnikov kapital. Umetnikova čarovnija se skriva v njegovi zmožnosti, da prenese te 

vrednosti z enega področja doživetja na druge, da jih preslika na stvari v vsakdanjem življenju in 

svojim domiselnim pogledom naredi te stvari bridke in trenutne.  

Buttler (2005) navaja, da gre pri gledanju slike za naše navdušenje zaradi odnosa med našimi 

mislimi o »stanju slike« in tem, kar mi vidimo kot »stanje sveta« med čutnimi površinami in 

predstavitvami oz. konceptualno globino za prijetno aktivnost, ki poteši našo radovednost.  

 

Hesket (2011, str. 47) navaja: »Orkestracija čutnih zaznav na več ravneh ima lahko močan 

kumulativen učinek. Raznoličnost predstavitve, oblikovanja, dojemanja in uporabe predmetov 

omogoča tudi raznolikost razumevanj in interpretacij«.  

 

Bovcon (2009, str. 21) navaja, da se »podobam in vizualnim medijem pripisuje velika politična 

moč in pogosto tudi kvarni vpliv na družbo. Zastavlja se vprašanje, kje je izvor moči podob in 

kako podobe učinkujejo. Kot odgovor, ki vključuje razumevanje dvojnega učinkovanja podobe – 

»instrumenta«, ki je na voljo za manipulacijo, in »agenta«, avtonomnega izvora nekega lastnega 

namena in pomena – Mitchell predlaga Lacanovo metaforo »mačje zibelke«, ki se v interakciji 

razpenja med objektom in subjektom, v medprostoru na mreži dialektičnih vozlišč med njima pa 
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lebdi projicirana podoba. Opazovalec in opazovani zibljeta zibelko pogleda, v njej podobo in 

zaslon, na katerega se podoba projicira.«  
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9. LIKOVNI POJMI 

 

Petrovič (v Butina, 2000, str. 163) obrazloži pojem kot »element sodbe in skupnost označb, 

povezan je tako z besedami kakor tudi s predstavami. Kljub temu ga ni mogoče reducirati niti na 

besedo niti na predstavo: pojem je povezan tudi z mislijo, pa ni samo odraz misli, ampak je 

misel. Ne glede na to, ali mislimo o nečem, kar obstaja, ali o nečem, kar ne obstaja, je pojem 

vedno misel o bistvu ali biti tistega, o čemer mislimo. To, po čemer nekaj je, kar je, navadno 

imenujemo bit ali bistvo. Če je nekaj to, kar je, po svojih lastnosti ali značilnostih njegove biti. 

Zato lahko rečemo, da je pojem misel o biti tistega, kar mislimo, oziroma misel o bistvenih 

značilnostih tistega, kar mislimo.« 

 

Butina (2000, str.117) meni da »likovni pojmi nastanejo kot del likovne sodbe o nekem vidnem 

doživljaju, kakor je to opisal že Britisch za otroško risbo. Likovni pojem nastane samo kot 

rezultat likovnega mišljenja in ima svojo organsko mesto znotraj likovnih sodb o vidnih 

doživljajih. Tudi likovni pojem nastane v toku likovne intelektualne operacije na likoven način, 

pri čemer je tudi osrednji trenutek celotne operacije funkcionalna uporaba likovnega znaka kot 

sredstva za hoteno usmerjanje pozornosti, abstrahiranje, izločevanje posameznih lastnosti, 

njihovega sintetiziranja in simboliziranja. Likovni pojmi tudi v likovni praksi nastopajo samo pri 

reševanju določene likovne naloge in šele kot rezultat reševanja naloge. Likovni pojmi ne morejo 

nastati zunaj likovnega mišljenja in prakse«. 

Butina piše, da je likovni prostor humani prostor, saj je sočasno oblikovan na podlagi čutnega in 

umskega spoznanja ter na temelju človekovih emocionalnih zahtev v danem zgodovinskem času. 

Likovni prostor sloni na zakonitostih našega zaznavanja in dojemanja stvarnega prostora. 

Uresničujemo ga z likovnimi sredstvi, z urejanjem intervalov med svetlobami, barvami, 

oblikami, linijami, točkami, velikostmi, položaji …, skratka z ritmičnimi gibanji, ki nastajajo iz 

napetosti med likovnimi prvinami. 

Omenili smo že, da so izobraževanje, kultura in umetnost naravnani trajnostno. Tudi likovni 

pojmi se pojavljajo na vseh likovnih področjih in so prav tako naravnani trajnostno. Pojmi, ki jih 

omenjamo v tem magistrskem delu, so pomemben element vsakega likovnega dela in so rdeča 
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nit vsakega zgodovinskega obdobja. Učenci jih pridobijo tekom učnega procesa, umetniki so jih 

in jih bodo še naprej umeščali v svoja likovna dela, s pomočjo katerih se izražajo v sliki, kipu, 

modi, fotografiji, arhitekturi, oblikovanju, jih interpretirajo na svojstven način in jih postavijo na 

ogled občinstvu. Od nas je odvisno, kakšno je naše zanimanje, da jih sprejmemo ali ne. Na vse 

našteto vpliva to, kakšne imamo možnosti spremljati umetnost, kakšno je naše zanimanje in na 

kakšen način nam je bila umetnost predstavljena. 
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9.1 Kompozicija 
 

Butina, Gleria, Skubin, Šušteršiš (2004) pojasnjujejo, da beseda kompozicija izhaja iz latinske 

besede in pomeni zgradbo oziroma sestavo. S pomočjo tega pojma v likovnem delu označimo 

formo likovnega dela in jo obravnavamo kot zaključno celoto. Za zgradbo kompozicije je 

značilna oblika, ki jo določajo: proporci celote, format, oblike likovnih enot in druge oblikovne 

značilnosti, kot so na primer smeri likovnih enot, njihovi položaji, velikosti, svetlosti ploskev in 

barve. Vse te lastnosti so med seboj povezane. Organizirane so po načelih nekega določenega 

reda in se izražajo v ritmu, ravnovesju, proporcu, kontrastu, dominaciji, harmoniji in enotnosti. 

 

Tacol, Frelih, Muhovič (2003) razlagajo, da je likovna kompozicija lahko simetrična ali 

asimetrična: 

- Pri simetrični kompoziciji govorimo o enakomerni razporeditvi oblik. Zanjo lahko 

rečemo, da deluje umirjeno, zanesljivo in togo. V bistvu je nerazgibana in statična. 

- Pri nesimetrični kompoziciji gre za neenakomerno razporeditev oblik. Ta je v primerjavi 

s simetrično kompozicijo bolj razgibana in dinamična. 

Pri razporejanju oblik v nesimetrični in simetrični kompoziciji elemente razporejamo na različne 

načine, s katerimi dobimo naslednje oblike kompozicij: 

- S pomočjo proste kompozicije dosežemo vtis prostosti. Oblike so razporejene brez 

določene ureditve. 

- Pri krožni kompoziciji gre za krožno razporejanje oblik, ki izhajajo iz središča. S 

pomočjo le te dosežemo občutek sklenjenosti, zaprtosti in krožnega gibanja. 

- Trikotna kompozicija nam da občutek trdnosti in vzvišenosti. 

- Vodoravna kompozicija nam da vtis umerjenosti. 

- Navpična kompozicija nam da občutek poleta, rasti in vzgona. 

- Pri poševni ali diagonalni kompoziciji imamo občutek gibanja. 
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9.2  Kontrast 

 

Butina (2000) v knjigi pojme razdeli na: 

- orisne likovne prvine; svetlo temno, barvo, barvne kontraste, točko, linijo; 

- obrisane likovne prvine; obliko, lik, formo; 

- likovne spremenljivke; velikost in teža, položaj in smer, položaj in hiearhija, smer, rast, 

število, gostota, tekstura; 

- likovne prvine; realni prostor, prostorski križ, prostorski ključi, likovna prvina ploskev ter 

likovni prostor. 

 

Kadar razlika doseže največjo možno vrednost, govorimo o nasprotnih ali polarnih kontrastih, in 

sicer gre za nasprotja veliko-majhno, črno-belo, hladno-toplo. S pomočjo primerjave naša čutila 

zaznajo razliko. Kratka črta nam da občutek, da je še krajša zaradi daljše črte zraven. 

 

Itten (2009) piše, da barve ravno tako lahko primerjamo med seboj. Kadar je razlika med njima 

ali njimi velika, govorimo o barvnih kontrastih. Kontrasti so si različni po zakonitostih, so 

osnovna oblikovalna sredstva pri samem delu in imajo različen optičen, konstruktiven in 

ekspresiven učinek. Poznamo sedem barvnih kontrastov: 

- kontrast barve k barvi, 

- svetlo-temni kontrast, 

- hladno-topli kontrast, 

- komplementarni kontrast, 

- simultani kontrast, 

- kontrast kvalitet, 

- kontrast količin. 

 

Pri kontrastu barve k barvi gre za kombinacijo najmanj treh barv, ki so jasno razmejene med 

seboj. Ta kontrast je od zgoraj naštetih kontrastov najbolj enostaven. Najbolj kontrastno 

kombinacijo predstavljajo rumena, rdeča in modra barva. Manj izrazit je kontrast s kombinacijo 

značajsko šibkih barv, kot so na primer oranžna, zelena in vijolična barva, medtem ko je pri 

učinku terciarnih barv kontrast najmanj izrazit. Kadar barve ločimo med seboj z belo ali črno 



Manca Herlec (2016) Trajnost znanja likovnih pojmov. Magistrsko delo. PeF Ljubljana 

 

22 
 

črto, te postanejo še bolj izrazite in učinkujejo bolj konkretno in realno. S spreminjanjem 

svetlostnih vrednosti ter količinskih razmerij posameznih barv dobimo veliko izraznih možnosti 

kontrasta barve k barvi.   

 

Svetloba in tema sta pomembna elementa tako pri človeku kot tudi v naravi. Svetlo-temni 

kontrast tvorita črna in bela in sta najmočnejši izrazni sredstvi. Vmes je paleta sivih odtenkov. 

Torej ena črna barva, ki je črna kot črn žamet, ter ena bela barva, ki je bela kot barit. Koliko je 

vmes sivih odtenkov, je odvisno od občutljivosti oči in dražljajnega praga posameznika. Siva 

barva je nekromatična in indifirentna barva. Oživi, kadar je v kombinaciji z živimi barvami, 

vendar jih hkrati tudi umirja, odvzame moč in povezuje ostre nasprotne kontraste.  

Najbolj topla barva je rdečeoranžna oz. saturnova rdeča, medtem ko je najbolj hladna modra oz. 

mangandioksidna barva. Pri hladno-toplem kontrastu govorimo o hladnih barvah; rumenozeleno, 

zeleno, modrozeleno, modro, modrovijolično ter vijolično. Medtem ko so rumena, 

rumenooranžna, oranžna, rdeča, rdečevijolična tople barve. Izrazne možnosti toplo-hladnega 

kontrasta so zelo obsežne in včasih je težko točno opredeliti, katere barve res učinkujejo hladno 

ali pa toplo.   

 

Pri komplementarnem kontrastu govorimo o barvah, ki ležijo v barvnem krogu diametralno 

nasproti druga druge. Zanimivo je, da druga drugo potrebujeta in se poudarjata, medtem ko se z 

mešanjem uničita in postaneta sivi. Vsak komplementarni par vedno vsebuje tri osnovne barve, 

in sicer: 

- rumena : vijolična = rumena : rdeča in modra, 

- modra : oranžna = modra : rumena in rdeča, 

- rdeča : zelena = rdeča : rumena in modra. 

 

O simultane kontrastu govorimo, kadar komplementarna barva ni realno prisotna, temveč gre za 

zaznavo le-te v očeh opazovalca. 

 

Pri kontrastu kvalitet govorimo o stopnji čistosti oz. nasičenosti barv in gre za kontrast nasprotje 

med nasičenimi svetlimi barvami ter zastrtimi in topimi barvami. Pri tem se poslužujemo štirih 

načinov, s katerimi barvi ubijemo njeno kvaliteto, in sicer s tem da: 
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- čisti barvi primešamo belo, 

- čisti barvi primešamo črno, 

- čisti barvi primešamo sivo, 

- čisti barvi primešamo komplementarno barvo.  

 

Pri kontrastu količine gre razmerje količin barvnih ploskev na površini, da dosežemo nekakšno 

ravnovesje. Pri tem je potrebno upoštevati dva dejavnika, ki določata učinek barve, in sicer 

svetlost in velikost ploskve, ki jo zavzema. Harmonična razmerja komplementarnih površin so: 

- rumena : vijolčna = ¼ : ¾, 

- oranžna : modra = 1/3 : 2/3, 

- rdeča : oranžna = ½ : ½. 
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9.3  Barva 

 

Pibernik (2006) razloži pojem barve kot fizično vsebino svetlobe. Drugi pojem označuje barvo 

kot snov, ki ima lastnost, da obarva brezbarvno snov. Lahko pa je tudi snov, s katero lahko 

obarvamo brezbarvno snov. 

 

Pečjak (2006) meni, da lahko s fizikalnega stališča rečemo, da barv ni. Čeprav jih vidimo, v 

naravi ne obstaja niti rdeča niti rumena ali modra barva.  

 

Kaiser (2009) trdi, da barve vplivajo na človekovo vedenje in da sprožajo fiziološke procese pri 

človeku. Eden od dokazov naj bi bilo že samo dejstvo, da barve sploh vidimo. 

 

Itten (1999) omenja, da so barve, ki jih stisnemo iz tube in z njimi slikamo, še vedno barve. 

Imenujemo jih pigmenti oziroma snovne barve. Pečjak (2006) pravi, da pigmente imenujemo 

tudi barvni dejavniki, ki jih lahko fizično ali kemično določimo. Delimo jih na kromatske in 

akromatske barve. Akromatske barve so nepestre, k njim spadajo bela, črna in vsi odtenki sive. K 

pestrim kromatskim barvam pa prištevamo vse ostale, torej rdečo, rumeno, zeleno in druge. 

Akromatske barve se med seboj razlikujejo le po svetlosti, kromatske pa po barvitosti ali 

barvnem tonu, svetlosti in nasičenosti. Če kromatske barve razvrstimo po podobnosti in jim 

dodamo škrlatno, dobimo barvni krog. 

 

Bagnall (1995) razlaga, da so barve urejene v barvnem krogu. Nemški fizik Hermann von 

Helmholtz je leta 1864 odkril, da ima barva barvni ton, barvno vrednost in barvno intenziteto. 

Vse to velja še danes. Dalje lahko barve delimo na pisane in nepisane oziroma žive in nežive. 

Barve, kot so modra, rdeča in rumena, so si same sebi zadostne in jih ne moremo dobiti iz drugih 

barv. Pravimo jim osnovne, primarne ali prvostopenjske barve. Z mešanjem le-teh dobimo 

sekundarne ali drugostopenjske barve. Bele in črne barve ne najdemo v barvnem krogu. 
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9.4  Likovni prostor 

 

Butina, Gleria, Skubin, Šušteršiš (2004) pišejo, da lahko na slikovni ploskvi upodobimo 

navidezni resnični prostor oziroma navidezni trodimenzionalni prostor, kljub temu da imamo 

slikovno ploskev, ki ima samo širino in višino. Pri tem si pomagamo z iluzionističnimi sredstvi 

oziroma tako imenovanimi prostorskimi ključi, ki prevarajo naše oko. Poznamo naslednje 

prostorske kjluče oziroma globinska vodila, ki omogočajo različne načine upodabljanja in 

organiziranja oblik na slikovni ploskvi in ustvarjajo iluzijo globine prostora na ploskvi:  

- Navidezna konvergenca vzporednih linij, kjer linije potekajo od gledalca v prostor in se 

končajo v navidezni skupni točki na obzorju (npr. železniški tiri). 

- Navidezno večanje, manjšanje velikosti predmetov; bližnje predmete narišemo večje kot 

tiste, ki so bolj oddaljeni, čeprav vemo, da so v resnici isto veliki (pokrajina). 

- Razdalje med predmeti so v resnici enake, toda v daljavi so prikazane manjše kot tiste v 

bližini (stopnišče). 

- Gostota teksture na površini predmetov se z oddaljenostjo stopnjuje. 

- Na predmetih, ki so nam bližje, opazimo več detajlov kot na tistih, ki so bolj oddaljeni. 

- Pri zračni perspektivi so oddaljeni predmeti v zunanjem prostoru videti bolj sivkasti in 

svetlejši, medtem ko so kontrasti med svetlimi in temnimi površinami pri bližjih 

predmetih bolj intenzivni kot tisti v megleni daljavi. Pri vsem tem je potrebno upoštevati 

tudi atmosferski učinek, na katerega vplivajo vremenske razmere. Pri zamegljenem ali 

soparnem ozračju imamo občutek, da so barve večje. Medtem ko v primeru sončnega 

vremena, ko je zrak čist in zaradi loma svetlobnih žarkov v ozračju vidimo modrino, ki se 

prav tako z oddaljenostjo stopnuje. Pri tem na globino prostora vpliva barvna perspektiva. 

- Kadar zaznamo tople barve blizu in hladne daleč, govorimo o barvni perspektivi in je 

bistvena sestavina abstraktne kompozicije barvnih ploskev. 

Pri svetlih predmetih imamo občutek, da so videti bližje kot temni. Pri tem je potrebno 

upoštevati tudi druge dejavnike v kompoziciji drugih elementov in svetlosti ozadja. Svetli 
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predmeti na temnem ozadju so videti bližje, medtem ko se prostorsko približevanje 

svetlih ploskev na svetlem ozadju spremeni. 

- Tudi s pomočjo senc lahko prikažemo globino prostora. Pri tem nasebne in vržene sence 

ustvarjajo učinek prostora. 

- Predmete, ki so narisani na spodnjem delu slikovnega polja, zaznamo kot bližje v 

primerjavi s tistimi, ki so na zgornjem delu slikovnega polja. Tak način prikazovanja 

prostora je značilen tudi za otroško sliko, risbo v določenem starostnem obdobju. 

- O prekinitvi obrisov oblik govorimo, kadar predmeti, ki stojijo spredaj, zakrivajo 

predmete v ozadju. Tako ima oblika, ki stoji spredaj, neprekinjen obris, medtem ko ima 

oblika zadaj prekinjen obris. Za ta globinski ključ lahko rečemo, da je najmočnejši in 

prevlada nad vsemi globinskimi ključi. 
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9.5  Ornament 

 

Pibernik (2006) navaja, da je ornament ali okrasek posledica človekove želje po okraševanju. Pri 

ornamentu gre za umetnost okraševanja. Je oblika dekoracije, ki jo uvrščamo med dekorativno 

umetnost. Pri vsakem narodu najdemo svojevrsten način okraševanja, kateri je odvisen od barv 

in upodabljanju različnih motivov. Glede na motiv ločimo: 

- geometrijski ornament, 

- človeški ornament, 

- rastlinski ornament, 

- živalski ornament, 

- sestavljeni ornament. 

 

Vsi zgoraj našteti motivi so urejeni v površinske in trakaste nize. Ritem oziroma ponavljanje je 

bistvena sestavina vsakega elementa. Slogovne značilnosti so: motiv, stopnja stiliziranega 

motiva, kompozicija in ritem. Pomembne pa so tudi zakonitosti, ki temeljijo na enakomernem 

ponavljanju nasprotij, čistih oblikah, razporeditev elementov okoli središča ali simetrale in 

skladnosti odnosov med polnim in praznim.  

S pomočjo ornamenta dosežemo, da so stvari videti privlačne in bogate oziroma služi kot 

dodatek, pri katerem gre za tolmačenje predmeta. Ima tudi svojo vsebino in funkcijo, s katero 

lahko definiramo pomen orodja, kosa pohištva, sobe, osebe ali določene ceremonije. Po drugi 

strani lahko z njim tudi pojasnimo značaj cerkve, palače ali razlikujemo mladost od starosti. 

Ornament se pojavlja na izdelkih umetne obrti, v kiparstvu in slikarstvu kot obroba ali dopolnilo, 

v arhitekturi kot posamezen arhitekturni člen v obliki konzol, reber in stavbeni ornamentiki v 

vlogi oblikovanja in členjena stavbe. Kot oblikovna sestavina pa se pojavlja na ljudskem, 

obrtniškem in industrijskem izdelku. Pojavlja se na tri načine, in sicer: 

- kot enosmerno sklenjeno nadaljevanje s pomočjo ritmično oblikovane črte ali traku, 

- lahko pokriva ploskev določene površine, 

- lahko ga opazimo v ločenih likih kroga, kvadrata ali romba kot zaključen okrasek. 
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10. LIKOVNA PODROČJA 

10.1. Risanje 

 

Osnova vsakega likovnega dela je risba. Pibernik (2006) omenja, da je risba veriga prostorskih 

dogodkov, ki jih lahko poimenujemo tudi poteze. S pomočjo risanja polagamo poteze na neko 

ploskev. V moderni umetnosti je tudi samostojno umetniško delo, ki ga lahko kot samostojno 

likovno področje postavimo ob bok kiparstvu in slikarstvu. V risbi prevladujeta likovna elementa 

kot sta pika in črta. S pomočjo črte pokažemo, opredelimo, določimo smer in obliko. Dobra risba 

vsebuje jasno in pregledno obliko ter lepo grafično strukturo.  

 

Butina, Gleria, Skubin, Šušteršiš (2004) opredeljujejo risanje kot likovno področje likovne 

umetnosti, pri katerem je glavna značilnost kompozicije, da je vezana na slikovno ploskev in jo v 

risbi proučujemo v navezavi na format oziroma na slikovno formo. Isto velja za slikarstvo. 

 

Pisanje in risanje imata veliko skupnega. Trstenjak (2006, str.30) navaja: »Pisava je sestavljena 

iz posameznih potez, poteze pa so kretnje naših rok, našega telesa. Vemo tudi, da je vsaka 

kretnja našega telesa izraz celega človeka: telesne moči, gibčnosti in teže, duševnega 

razpoloženja, misli in čustev, ki nas trenutno navdajajo. Pogosto že v eni sami kretnji spoznamo, 

kakšne volje je človek, in še več – kakšnega temperamenta je. Ozadje tega je v čudovito fini 

združitvi duše s telesom v eno samo bitje – v osebnost.« 

 

Osnovna elementa vsake risbe sta likovni prvini, in sicer točka in linija. 

 

Pogorelčnik (1997) meni, da v likovnem smislu točka ni samo nekaj majhnega, ampak lahko 

rečemo, da gre za nek točkast element, ki nas s svojo pojavnostjo privlači.  

 

Butina (2000) piše, da po matematični definiciji točka nima dimenzij in je neskončno majhna. Za 

likovno izražanje tega ne bi mogli trditi. Točka ima dve ali tri dimenzije in je ploskovita ali 

prostorska oblika. Lahko je pravilnih ali nepravilnih oblik. Naše oko lahko točko zazna kot 

konec linije, tam, kjer se te križajo ali kot madež. Točka nam daje vtis stabilnosti in mirovanja. 

Tako kot za barvo lahko rečemo, da ni sama svoj gospodar na točko vplivajo različni elementi in 



Manca Herlec (2016) Trajnost znanja likovnih pojmov. Magistrsko delo. PeF Ljubljana 

 

29 
 

ji odvzemajo ali pa dodajo privlačnost. Če sta na primer na svetlem ozadju modra in rumena 

točka, bo zaradi svetlostnega kontrasta bolj do izraza prišla modra točka. Na gledanje točke in 

občutenje pa vpliva tudi odnos v slikovnem polju. Na primer, če gledamo obraz od blizu, so oči 

tiste, ki predstavljajo točko. V daljavi to lastnost izgubijo in glava, postava je tista, ki predstavlja 

točko. 

 

Več točk v zaporedju predstavlja linijo. Sled, ki jo nariše svinčnik, nam pričara neko gibanje. S 

pomočjo linij rišemo oz. označimo oblike. Linija se lahko pojavi kot samostojen element ali pa z 

njo označimo oziroma omejimo določeno površino. Po Kleju poznamo tri vrste linij: aktivno 

linijo, ki je posledica gibanja naše roke in ima svojo lastno aktivnost; medialno linijo, ki nastane 

s pomočjo aktivne linije, katera jo zaključi v neko določeno obliko; pasivno linijo, pri kateri se v 

medialnem robu srečata dve ploskvi. Linije so si različne po obliki, debelini in značaju. 

Vodoravna linija ima značaj spokojnosti, navpična je aktivna, poševne linije so dinamične in 

nam dajo občutek nemira in nestabilnosti. Prekrižane vodoravne in navpične črte pa predstavljajo 

največjo trdnost.  
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10.2 Slikanje 

 

Po Cankarju (1995) je slikarstvo vezano na umetniško obnovo stvari, ki jih človek vidi. Za 

slikarstvo bi težko dejali, da je ustvarilo nekaj, kar ne bi bilo že prej upodobljeno na svetu. Pri 

tem je bila domišljija vedno priklenjena na vzorce preteklosti in je stalno ovirala roditi nekaj 

popolnoma novega. Tako se tudi najbolj fantastične umetnine niso osvobodile spon preteklosti.  

 

Sistematika stila v umetnosti slikanja ne obstaja brez predmeta, ki ga zaznavamo. Z besedo 

»predmet« označujemo najsplošnejšo vrsto, kjer so na slikarski način predstavljene stvari. Pri 

tem je predmet neke slike čisti ornament, zadnja večerja, krajina ali pa pri prizor na gostilniškem 

vrtu. Toda s predmetom samim še ne moremo reči, da je umetniška stvaritev točno označena. Pri 

sami razlagi uporabimo še besedo » snov «. Predmet in snov sta si različna po logičnem značaju. 

Predmet je označena snov umetnine, medtem ko je snov specialno določen predmet. Prej 

opisanim predmetom moramo dodati še pridevnike, kot so na primer: čisto linearen, barven ali 

akantov ornament, zadnja večerja s številno služinčadjo, starki na gostilniškem vrtu ob kavi. 

V razmerju umetnostne snovi do narave se je do danes pojavilo veliko variant, pri čemer na gre 

izključiti še prihajajočih. V slikarski terminologiji poznamo tri izraze, in sicer: idealizem, 

naturalizem in realizem. Lastnosti, ki jih označujejo, so naslednje: 

- Idealizmu oz. idealistični snovi v umetnosti je najbolj pomembno poudarjanje miselne 

vsebine ter opuščanje snovnih posameznosti, medtem ko so v naravi dane stvari le 

sredstvo ustvarjanja lastnega sveta. 

- Pri naturalizmu oz. naturalistični snovi gre za obnavljanje narave take kot je v resnici z 

vsemi snovnimi podrobnostmi. Najmanjše zanemarjane in neupoštevanje teh načel 

slikarju pomenijo nedoslednost. 

- Za realizem oz. realistično snov lahko rečemo, da je hkrati tako vtis kot tudi izraz. 

Umetnik upodobi naravo tako, kakor je upodobljena na sliki. Naravo spreminja. 

 

Butina, Gleria, Skubin, Šušteršiš (2004) Slikarska dela so v zgodovini umetnosti vedno 

umeščena v arhitekturni prostor. Posledično je to vplivalo na obliko slikovne ploskve in njen 

format. Vse skupaj pa je vplivalo na kompozicijo posameznega dela. Pri tem gre za odvisnost 
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oblike in slikovne ploskve glede na položaj v prostoru in dimenzij prostora, kamor je bila slika 

umeščena. Poznamo naslednja kompozicijska načina: 

- Navezano kompozicijo, kjer gre za sestavo likovnega dela, ki ni bilo ustvarjeno v naprej 

določenem formatu. Poimenujemo jo prosta kompozicia in je odprta v vseh smereh. 

Umetnik ni določil oblike in s tem prostor omejil (velika dvorana v Lascaujski jami).  

- Pasovna vezana kompozicija ali vodoravna kompozicija je prikazana na ploskvi, v obliki 

pasu ali traka oz. friza. Zanjo je značilno, da je odprta v dveh smereh, in sicer levo in 

desno, medtem ko je navzgor in navzdol zaprta. S pomočjo motiva oblika kompozicije 

gledalca usmerja. Največkrat uporabljeni motivi so bili sprevod, kolona, ples. Pri njej 

opazimo tudi prisotnost časovne komponente, kjer gre za prikazovanje nekega dogajanja 

v časovnem zaporedju. Lahko jo tudi povežemo z glasbo, saj gre pri vsem skupaj za 

nekakšen ritem (Janez iz Kastva: Mrtvaški ples). 

 

Pri kompoziciji v okviru specifičnega polja gre za slikovne ploskve različnih oblik, na primer 

ploskve kot del arhitekturnega prostora ali mobilne tabelne slike. Upoštevanje delovanja skritih 

napetosti slikovne ploskve, in sicer njenega centra, robov, simetral in diagonal. Navkljub temu 

sama oblika kompozicije gledalca ne opozarja na mejne ploskve. Najpogostejša oblika slikovne 

ploskve je pravokoten format. 

 

Pri obliki kompozicije je pomebno omeniti tudi način obravnave oziroma prikazovanje globine. 

Renesančnim slikarjem je bežišče predstavljalo vizualni center kompozicije (Leonardo da Vinci: 

Zadnja večerja). Umetniško delo je lahko zgrajeno tudi na podlagi izrazito poudrajnega centra, 

okrog katerega so razporejeni elementi, usmerjeni so proti jedru ali navzven v radialni 

kompoziciji (okrogla slikovna ploskev ali tondo). Krivulja v obliki črke s je tudi ena izmed 

značilnih kompozicij renesančnih slikarjev (Rafael: Madona della sedia). 

Klasicizem je temeljil na kompoziciji, ki je vsebovala stabilne smeri in členitev slikovnega polja 

s pomočjo vertikal in horizontal (David Jacques Louis: Ugrabitev Sabink). Za impresioniste je 

značilno rezanje kompozicije na nepredvidenih, naključnih mestih, s katerim so ustvarili efekt 

presenečenja (Edgard Degas: Konjska dirka). Za 20. stoletje je značilno, da je bila kompozicija 

razpršena, difuzna in polna gibanja (Vasilij Kandinsky). Medtem ko gre pri nekaterih slikarjih za 

čisto geometrijo slike (Piet Mondrian). 
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Abstraktna umetnost je združila vse tisto, kar je značilno za kubizem, futurizem in orfizem. 

Posnemanje vidnega sveta je zamenjala z dejstvom, da so na sliki bistvenega pomena barva, 

kompozicija in oblika. Pri samem slikarstvu gre za dva tokova, ki še danes predstavljata »veliko 

abstrakcijo«. Po Vasiliju Kandinskem gre za: 

- lirsko umetnost, ki jo ustvarimo s pomočjo geste, katera ima naključni značaj, 

- geometrične abstrakcije, katere so plod temeljnih geometričnih oblik. 

 

 

Slika 1 .Vasilij Kandinsky, Kozaki, Moskva, 1910. 

 

Cajnko, Potokar, Lingoj (1994) to sliko opisujejo kot preprosto kompozicijo s pomočjo zlivanja 

barv, črt in oblik. Zanimivo je, da že leta 1586 najdemo v skicirki Wenzla Jamnitzera 

geometrične konstrukcije, toda pri tem gre samo za vaje v perspektivi. Prav tako lahko rečemo, 

da je šlo pri Leonardu Da Vinciju in njegovem odtisu na zid pomočene gobe v barvo bolj za 

namig kot pa za dejstvo, kjer bi umetnik pri svojem delu zavestno uporabljal naključje. Odtis 

seveda ni bila umetnina. Po besedah Kandinskega se abstraktna umetnost ne ozira po naravi, 
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temveč gre za »resnično umetnino, za avtonomno vsebino, ki izžareva ustvarjalčevega duha, 

stvaritev, ki črpa svojo eksistenco iz umetnika in se ravna po notranji nuji.« 

 

Cajnko, Potokar (1994) opredeljujeta likovni pojem ornament kot obliko dekoracije, ki jo 

uvrščamo med dekorativno umetnost in je prisotna tudi v slikarstvu. Slika Klimta Poljub je 

naslikana s pomočjo velikega števila vzorcev in oblik, kjer je na cvetočem polju podoba para, ki 

se poljubljata. Spadal je v skupino umetnikov, ki so zavračali nazadnjaške in moralistične 

stvaritve prejšnje generacije in gre za slog, ki ga poimenujemo kot art nouveau. Pri tem je slikar 

naslikal tudi bogate okraske na oblačilih. S pomočjo bujnih barv, vzorcev in čutne oblike je 

slikar naslikal erotični prizor, za katerega lahko rečemo, da je dekorativen. Zanimivo je, da je bil 

Gustav Klimt najuspešnejši kot oblikovalec uporabnih umetnosti (mozaikov).  

 

 

Slika 2. Gustav Klimt, Dunaj, 1907. 
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10.3 Kiparstvo 

 

Pibernik (2006, str. 31) omenja, da je »kiparstvo umetnostna stroka, ki ustvarja telesne oblike s 

prostorsko razsežnostjo. Telesne oblike, obloplastični predmeti so lahko kipi, statue, skulpture, 

plastike in reliefi. Kip deluje z urejeno maso, ki s svojimi dimenzijami, izboklinami in 

vboklinami daje osnovna plastična doživetja.V plastiki so utelešene tudi grafične, slikarske in 

arhitekturne vrednosti. Plastične površine so nosilci svetlobe, sence in barve. Kakor vsaka masa 

ima tudi masa kipa svojo specifično težo in težišče. Masa kipa mora biti uravnovešena in 

stabilizirana. Kipar mora pri ustvarjanju poleg volumnov upoštevati tudi konstrukcijo in statiko. 

Kiparska umetnost temelji na občutku za material in obliko mase. 

Čadež (2000) meni, da so tako kot pri slikarstvu tudi pri kiparstvu bistvenega pomena likovni 

pojmi oziroma likovna izrazila: točka, linija, barva, svetlo-temno. Skratka, tako imenovane 

orisne prvine. Kajti z njihovo pomočjo orisujemo oziroma opisujemo druge likovne prvine.  

Oblika je temljeno izrazilo v kiparstvo. Oblika je v kiparstvu omejena z mejnimi površinami, 

katere zapirajo prostor neke oblike. V enem pogledu lahko vidimo mejne oblike kot linearni 

obris, medtem ko s pomočjo gibanja okoli kiparske oblike vidimo potek površin, ki jih 

omejujejo. Tako imenovano omejeno in določeno obliko lahko poimenujemo tudi forma. Obliko 

omejujejo ravne ali kriva ploskve. Pri tem nastanejo osvetljeni in temni, zasenčeni deli. Kip je 

lahko sestavljen iz ene ali pa več oblik, ki so povezani v celoto. Oblike delimo tudi na naravne in 

narejene oz. na organske in geometijske. Organske oblike delujejejo mehko in toplo, 

geometrijske pa hladno in trdo. 

Velikost, teža, položaj, smer, število, gostota in tekstura so likovne spremenljivke. Teksturo 

lahko poimenujemo tudi minirelief površin in so po otipu gladke ali pa hrapave. S pomočjo 

likovnih spremenljivk oblike doživljamo na različne načine: majhna oblika je drugačna od 

velike, pokončna oblika je po pripovednosti drugačna od vodoravne, oblika spredaj ima drugačen 

pomen kot tista, ki stoji zadaj, veliko oblik v enem prostoru doživljamo drugače od tiste, ki je v 

prostoru sama. Oblike v verbalnem govoru ustrezajo samostalnikom, kot so na primer kvadrat, 

krog in figura, spremenljivke pridevnikom, kot so pojmi velik, težak in svetel in prislovom 

desno, spredaj, zgoraj. S pomočjo glagola pa lahko označimo njihova razmerja. 
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Tako kot sta za naravo in življenje značilna likovna pojma kontrast in podobnost, tudi kipar za 

dosego določenega vizualnega učinka uprablja odnose, kot so na primer svetlo-temno, red-nered, 

okroglo-oglato, stabilno-nestabilno. »Kontrast je v kiparski kompoziciji kot sol, ki jo kipar 

uporablja v skladu s svojimi okusom.« 

Površina je ena od bistvenih sestavin vsakega kiparskega dela. Lahko je reliefna, plastična, 

otipljiva in trodimenzionalna. Poznamo naslednje površine kiparskih oblik: 

- faktura, kjer je površina obdelana s pomočjo roke ali z orodjem, 

- struktura, kjer gre za lastnost materiala ter njegovo notranjo zgradbo, 

- tekstura, kjer gre za površino, ki je na otip lahko gladka ali hrapava, 

- patina, ki je posledica staranja nekega materiala ali je umetno narejena s patino. 
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10.4 Arhitektura 

 

Filipič, Kavčič, Kuhar, Maljavec, Struna Bregar, Šubic (2013) opredeljujejo arhitekturo v širšem 

pomenu kot pojem, ki zajema ustvarjeni fizični prostor, kot so stavbe, infrastruktura in zunanji 

grajeni prostori. Lahko rečemo tudi, da je arhitektura akademska veda, v kateri gre za prepletanje 

gradbene industrije in umetnosti. Angleški strokovnjak za zgodovino arhitekture je leta 1943 

zapisal: »Kolesarnica je stavba, Lincolnova katedrala je arhitektura.« 

Arhitektura ima velik vpliv na naše počutje, bivanje in delovanje. Že leta 15. pr. n.š. najdemo v 

najstarejšem arhitekturnem zapisu arhitekta Marcusa Vitriuviusa Pollia težnjo po skladnosti, ki 

upošteva načela trdnosti (firmitas), lepote (venustas) in uporabnosti (utilitas) kot zasnovo za 

gradnjo. Dobra arhitektura naj ne bi predstavljala samo lupine, ki preživi modna obdobja, ampak 

postane trajna s pomočjo premišljenega umeščanja v prostor, je okolju prijazna, zasnovana tako, 

da upošteva potrebe uporabnika. Prav tako kot pri ostalih likovnih področjih temelji na odnosu 

do okolja, tradiciji, simbolih, ustvarjalnosti, izvirnosti, oblikah, strukturah, površinah, barvah in 

svetlobi ter senci. 

 

Cankar (1995) meni, da gre pri arhitekturi za obnavljanje stvari iz narave, povzetih likov ter 

ustvarjanje novih tvarnih organizmov, katerih v naravi ne najdemo. 

 

V arhitekturi imajo barve svoj pomen in namen. Težko si predstavljamo, da bi stanovanje 

obarvali samo z eno barvo. Stene, tla, pohištvo, strop in koneckoncev tudi prt na mizi, na njem 

postavljena vaza z cvetlicami in slika na steni zahtevajo barvno paleto, ki je usklajena in nam da 

občutek harmoničnega ravnovesja, ki daje človeku možnost prijetnega bivanja. 

Meervin, Rodeck, Mahnke (2007) omenjajo, da so barvna zasnova prostorskih elementov, odnos 

in medigra barv in prostora izredno pomembna. Barvna zasnova ni sama sebi namen. Svoj 

namen izpolnjuje, ko so vsi elementi notranje opreme usklajeni in dopolnjujejo drug drugega. 

Barvna zasnova zahteva strokovno in usposobljeno analizo učinkovanja barv v prostorskem 

kontekstu, upoštevajoč fiziološke, ergonomske, psihološke,funkcijske in estetske zahteve. Barvit 

videz prostorov, kjer ljudje delajo in preživijo čas, je odločilen, celovitega vpliva. Kot rezultat je 

potrebno prostorsko okolje, ki ga je treba sistematično analizirati in načrtovati. Arhitekturni 

prostori, zaznani in izkušeni v celoti, morajo izpolnjevati zahteve iz barvnega oblikovanja. To je 
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edini način, da se doseže obliko, ki je prilagojena potrebam ljudi. Okolje, ki prinaša informacije 

o prostorski funkciji, zagotavlja prostor za posameznike in prispeva h kakovosti življenja, 

izboljšuje naše dobro počutje, obnašanje in dejanja. 

 

Starmer, A. (2006) pojasnjuje, da imajo barve svoj pomen in namen.  

BELA BARVA 

Kot smo že omenili, bela barva simbolizira čistost, nedolžnost, sterilnost. S pomočjo bele barve 

dosežemo večjo prostornost: Toda z njo ne gre pretiravati, kajti stanovanje bo kaj hitro postalo 

sterilno, neprijazno in hladno. Najbolj primerna je za prostore v kopalnici, otroške sobe in v 

kombinaciji z nežno zemeljsko oranžno, rumeno, modro in vijolično. 

ČRNA BARVA 

Črna je nasprotje bele barve. Simbolizira žalost, pokoritev. Zanimivo je, da je v starem Egiptu 

veljala za barvo preporoda in življenja. S to barvo ne pleskamo sten. S pomočjo dodatkov v črni 

barvi, kot so na primer blazine, pregrinjala, črno-bele slike dosežemo kontrast, ki je uravnotežen 

z belo barvo. Enako velja tudi za sivo barvo, ki pomirja. 

RDEČA BARVA 

Rdeča je barva ljubezni, topline, ugodja in ljubezni. Zaradi svoje živahnosti ni primerna, da bi z 

njo obarvali prostore. S pomočjo te barve lahko popestrimo steno v kuhinji. Prijetna pa je tudi v 

kombinaciji z sivo ali bež barvo. 

ORANŽNA BARVA 

Oranžna je barva ustvarjalne energije. Pričara nam občutek navdušenja in topline in pritegne 

človeško oko. Prav tako kot rdeča pričara prijetno vzdušje v kuhinji, jedilnici in dnevni sobi.V 

nežnih tonih pa je primerna tudi za stene v spalnici. 
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RUMENA BARVA 

Rumena velja za najbolj in najhitreje opazno barvo. Vzpodbuja veselje in sproščenost. Lahko pa 

povzroči tudi, da ljudje izgubijo živce, če se predolgo zadržujejo, ki ima rumene stene. Smiselno 

jo je uporabiti v kuhinji in dnevni sobi. 

ZELENA BARVA 

Zelena simbolizira zdravje, srečo in ljubosumnost. Je barva, ki sprošča in umirja, spodbuja 

rodnost in je barva, ki pomaga pri lažjem učenju branja. Ker predstavlja čistočo ter ravnovesje, je 

čudovita barva za kopalnice.   

MODRA BARVA 

Modra velja za hladno barvo in je primerna za sobe, v katerih želimo vzpodbuditi k 

spodelovanju, umirjenosti in učenju. Hkrati modra barva vzpodbuja občutje sreče in simbolizira 

zvestobo. Primerna je za pohištvo in stene v sobah, kjer se učimo, snujemo nove načrte in ideje 

za prihodnost. Primerna je za kopalnico, v kombinaciji z zeleno. 

OPEČNATO RJAVA BARVA 

Simbolizira prizemljenost, pristnost, moč, zanesljivost. Vendar moramo biti previdni, kajti če 

pretiravamo, lahko povzroči občutek osamljenosti in žalosti. Zato jo je dobro kombinirati z 

rumeno, rdečo in oranžno.  
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10.5 Oblikovanje 

 

Balantič (2008) meni, da je termin, ki zajema industrijsko oblikovanje, zasnovan zelo 

velikopotezno. Težko je natančno opredeliti, kaj vse spada vanj.  

Prvi, ki je ta izraz uporabil, je bil leta 1919 oblikovalec Joseph Claude Sinel in je predstavljal 

oblikovanje vseh uporabnih »reči«. Za oblikovanje v pravem pomenu besede velja prvo 

desetletje 20. stoletja. z dejavnostjo Nemške delavske zveze (Deutscher Werkbund), ki je 

povezovala arhitekte, oblikovalce, umetnike in industijalce. Velik vpliv na takratno oblikovanje 

je imel teoretik in arhitekt John Ruskin, z željo združiti proizvodnje dejavnosti in umetnost s 

pridihom socialistične note. 

 

Leta 1851 je bila v Veliki Britaniji prva svetovna razstava oziroma »pogojna manifestacija 

industrijskega oblikovanja«, kjer so bili predvsem predstavljeni industrijski in tehnološki 

dosežki. Razstave so bile proizvod vzpona z velikim poudarkom na nacionalizmu in produkt 

vzpona nacionalistične ideologije 19.stol. Ta način je povzročil tekmovanje med državami. 

Svetovne razstave oblikovanja so bili »generatorji« novih dosežkov v oblikovanju. Želja po kar 

najboljši predstavitvi izdelka je privedla do revolucionarnega izdelka, ki je bil v uporabi še sto let 

po razstavi.  

Tako na primer stol Konsumsthul iz tovarne Thonet, izdelan leta 1859, še danes velja za stol 

vseh stolov. S tem je postal ikona oziroma si je prislužil pečat trajnosti. Med letom 1860 in 1930 

so jih prodali več kot 15 miljonov. Revolucionaren ni bil zaradi oblike (značilnih ukrivljenih 

linij), ampak zaradi revolucionarne tehnike krivljenja lesa s pomočjo vroče pare.  

 

 

Slika 3. Stol Konsumsthul iz tovarne Thonet, izdelan leta 1859. 

http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/ikone-industrijskega-oblikovanja/156759%20Balantič%20(20080
javascript:void(photos.show(1));
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Med tistimi, ki so se vpisali v zgodovino oblikovanja, ne smemo prezreti slovenskega 

oblikovalca Nika Kralja in njegovega stola Rex. 

Bauhaus (2006) meni, da kadar govorimo o oblikovanju, je pomembno omeniti umetniško šolo 

po imenu Bauhaus, ki je bila ustanovljena leta 1919 Weimarju. Kasneje se je preselila v Dessau 

in svojo dejavnost zaključila v Berlinu v času nacizma. Zanjo lahko rečemo, da je bila 

“laboratorij” sodobne arhitekture in oblikovanja. Hkrati pa so s pomočjo njene ustanovitve 

napisali tudi weimarsko ustavo za Wimarmarsko republiko in jo razpustili, ko je Hitler postal 

kancler.  

Za Bauhaus je veljalo: 

- da je bila osnovno načelo arhitekturi in oblikovanju funkcionalnost, 

- beli modernizem, ki je pomenil določen eleganten minimalizem, ki se je ohranil do 

današnjih dni, 

- uporaba barv. 

 

Slogan prvega ravnatelja Walterja Gropusa se je glasil: »Končni cilj vse ustvarjalne dejavnosti je 

zgradba,« medtem ko je bila ustvarjalnost te zgradbe odvisna od povezanosti umetnikov vseh 

vrst ter obrtnikov. Zagovarjali so, da umetnost kot poklic ne obstaja. Prav tako ni nobene razlike 

med umetnikom in obrtnikom, in sicer je umetnik nadgradnja obrtnika. Bauhaus tako ni bila 

tipična šola. Učence oziroma bolje rečeno člane šole je vodil kot v cehu in jih delil na mojstre in 

vajence in jim privzgojil »oko, roko in razum«. Na delovanje Bauhaus so vplivale tudi: 

- reorformistične utopije socialističnega kova,  

- aspiracije različnih organizacij znotraj “volkovskega” gibanja,  

- Nietzschejeve tirade o zablodelosti nemške kulture,  

- izobraževalni eksperimenti šole v gradu Salemu, kjer je bil bistveni element povezanost 

vzgoje in stvarnega pouka, skupnega življenja in telesne vadbe,  

- estetska vzgoja človeka, na katero je vplival Friederich Schiller s svojimi nauki. 

 

Predmeti, ki so jih oblikovali na šoli, so bili izredno revolucionarni in so še danes v uporabi. 

Stol oblikovalca in arhitekta Marcela Breuerja, ki je na šoli Bauhaus vodil oddelek za stavbno 

mizarstvo oziroma oddelek za oblikovanje pohištva, je bil revolucionaren zaradi uporabe 
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materialov, njihovega obdelovanja ter poudarka na ergonomiji. Stol je bil lahek zaradi ogrodja, 

ki je bil narejen iz dveh jeklenih palic. Stol je bil poseben tudi zaradi sedala in naslonjala, ki je 

bilo oblečeno v platno. Stik platna z lopaticami in majhnim delom ledvenega dela je nudil oporo. 

Pri sedenju naj ne bi bilo pritiska na hrbtenico. Rahlo nagnjeno sedalo in naslonjalo je nudilo 

celotno oporo stegenskemu delu in je hkrati tudi razbremenilo hrbtenico.  

 

 

Slika 4. Stol oblikovalca in arhitekta Marcela Breuerja 

Hertzberger (2001) omenja, da je naloga oblikovanja usklajevanje materialov na način, ki 

omogoča poln izkoristek uporabljenih materialov. Vse, kar je namensko oblikovano, bi moralo 

delovati bolje in bi moralo biti bolj pripravno za naloge, katere pričakujemo od njega. Ne glede 

na uporabnika, situacijo ali priliko. Ne glede na to, česar se lotimo, moramo paziti, da ne 

zadostimo samo funkcionalnosti v ožjem pomenu besede, ampak da zagotovimo večnamenskost, 

tako da izdelek služi različnim potrebam različnih ljudi. Vsak uporabnik bo na oblikovanje, 

obliko odreagiral na svojstveni način, jo osebno interpretiral glede na njemu znano okolico. Tako 

kot pri besedah in stavkih, oblike zavisijo od tega, kako so »prebrane« in katere podobe so 

sposobne vplivati na »bralca«. Oblika lahko prikliče različne podobe pri različnih ljudeh in 

različnih situacijah in ima tako različen pomen. 

Hesket (2002, str.47) pravi: »Izraz predmeti uporabljamo za opis širokega spektra 

tridimenzionalnih artefaktov, s katerimi se srečujemo pri vsakodnevnih dejavnostih v kontekstih, 

kot so dom, javni prostori, delo, šola, prostori zabave in prevozni sistemi. Lahko gre za preproste 

javascript:void(photos.show(2));
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predmete, ki jih uporabljamo za en sam namen, kot je solnica, ali kompleksne mehanizme, kot je 

hitri vlak. Nekateri so izraz človekove domišljije, drugi visoke tehnologije. 

Logo Design (2007): Le redko se zgodi, da se v avtomobilski industriji pojavi nova blagovna 

znamka. Nasprotno pa je v preteklih desetletjih kar nekaj avtomobilskih blagovnih znamk 

izginilo v procesu gospodarske konsolidacije.  

Blagovno znamko MINI je ustanovil britanski inženir Sir Alec Isigonis. Blagovna znamka je 

verjetno uspela zaradi tega, ker jim je uspelo zagotoviti maksimalno uporabnost avtomobila pri 

zelo majhni dimenziji. Ideja je hitro postala nekaj več kot samo izvedba transportnega sredstva. 

Izredno dobre vozne lastnosti in edinstven prostorski koncept je MINI hitro spremenila v kultni 

objekt, ki je postal ikona alternativnega življenjskega sloga oz. subkulture. Bodisi kot dirkalni 

avto ali simbol določenega življenjskega stila je MINI vedno znova uspel očarati ljudje s svojo 

svojskostjo in držo. MINI je bil že takoj na začetku idealno utelešenje svoje zaveze. Fizionomija 

in karakter izdelka sta bila prilagojeni dobi, v kateri je nastal, atraktivno oblikovanje je bilo 

kombinirano z najsodobnejšo tehnologijo tistega časa.  

Formula je bila uspešna tudi v nadaljevanju razvoja identitete blagovne znamke. Blagovna 

znamka se je tako ločila od ostalih ustaljenih blagovnih znamk. Najbolj značilen in najboljši od 

vseh blagovnih znamk se je MINI skoncentriral na novo obliko, ki je obljublja fineso in čustveni 

izraz. Barvna paleta, ki sicer ni bila na novo izumljena, a se zdi sveže definirana in ojačana, 

dopolnjuje MINI dominantno črno barvo, katera predstavlja platformo za ostale barve in 

oblikovne elemente.  

In nenazadnje, močna in čustvena slikovitost prav tako prispeva k vizualizaciji zaveze blagovne 

znamke: MINI predstavlja moderni urbani življenjski slog; odprt, šik in kozmopolitanski. 

Osrednji in lahko prepoznavni element MINI blagovne znamke je tako imenovani okvir. To je 

prezentacijska platforma za mladi, dinamični trg; komunikacijsko sidro za celotno MINI 

izkustveno verigo. Enotna v obliki, a hkrati igrivo spremenljiva, poenoti komunikacijo, privlači 

pozornost glavnim sporočilom znamke in zagotavlja strukturo komunikacije. V interakciji vsi ti 

elementi tvorijo edinstveno, zelo čustveno okolje blagovne znamke, katero je bilo katapultirano v 

sedanjost z svežim in novim vplivom, čeprav je bila razvito iz samega jedra blagovne znamke 



Manca Herlec (2016) Trajnost znanja likovnih pojmov. Magistrsko delo. PeF Ljubljana 

 

43 
 

navzven. Izrazit prepoznaven izgled, ki je še enkrat znova postavil nov standard v svojem 

segmentu. 

Hay (2008) pravi, da je oblikovanje vedno prikrojeno sporočilu, ki ga želimo prenesti.  

 

Logo Design (2006): Na začetku je bil znak. Pri ljudje niso poznali jezika, poznali pa so znake. 

Znali so uporabljati mimiko in gestikulacijo, s pomočjo katere so lahko drugi ljudje prepoznavali 

njihova občutja; zadovoljstvo, nezadovoljstvo, jezo, radost, razdraženost, strah ali agresivnost. 

Komunikacija se je pričela s slednjimi znaki. 

Na začetku je bila podoba. Veliko prej, preden so ljudje povezali besede v stavke, so si stvari 

predstavljali v podobah. 

Videli so glavo, dve očesi, dvoje ušes, nos in usta in to prepoznali kot osebo: njihovo mamo, 

očeta, člana njihovega plemena, prijatelja ali sovražnika. Z ogljem so upodobili na steno jame 

bizona, mamuta, jelena ali človeka s sulico in kdorkoli je te upodobitve videl, je vedel, da 

govorijo o lovu. Človeška kultura se je pričela z upodobitvami takega kova. Znaki so podobe. 

Človeku omogočajo neposredno izražanje njihovih misli, občutkov, ter deljenje le-teh z drugimi 

ljudmi. Iz znakov se je razvila pisana beseda, a podobe so ostale, saj niso bile zamenljive. 

Podoba enega samega bizona je postala prispodoba za vse bizone; prispodoba za hrano, oblačila, 

izobilje, ugodje; prispodoba za avanturo in preživetje v sovražnem okolju. 

V krajih, kjer so ljudje živeli izključno od lova na bizone, je podoba bizona celo predstavljala 

Boga. Celo dandanes ljudje potrebujejo poenostavljene podobe za izražanje kompleksnih idej. 

Podobe in znaki so odigrali del oblikovanja človeštva. Ljudje so odkrivali vedno več podob z 

namenom prezentacije, razlikovanja in definiranja človeške kulture, z namenom integracije 

drugih v svojo lastno kulturo, z namenom prepričevanja in podarjanja. Tako smo prišli do križa, 

polmeseca in Davidove zvezde. Ljudje so poslikavali svoja telesa ali ščite z namenom 

razlikovanja sebe od sovražnika v boju. Uporabljali so embleme in zastave, da so vsi vedeli, kam 

korakajo. Iz prvobitnih plemenskih znakov so se razvili simboli moči. Fevdalni znaki so postali 

nacionalni simboli. Nekdo je narisal zvezde in pasove, drug trobojnico, tretji Union Jacka itd. Ti 

procesi imajo trajni učinek in so efektivni še danes, saj se ob pogledu na take simbole takoj 
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dobimo asociacijo s posamezno nacijo, vero ali kulturo. Simboli imajo moč stimulirati domišljijo 

in priklicati podobe, izkustva in občutke v naših glavah iz naših spominov v sedanji čas. 

Podobe in znaki karakterizirajo gospodarstvo. Z globalizacijo in svetovno integracijo v zadnjih 

desetletjih so stari tradicionalni znaki, pravila in identitete bodisi izginili ali pa so izgubili 

vrednost. Vendar pa ljudje nočejo živeti brez idejnih povezav. 

Ljudje potrebujejo vrednote in podobe, skozi katere se prepoznavajo in se vidijo prepoznane. 

Danes to dejstvo s pridom izkoriščajo blagovne znamke. Stari simboli se nadomeščajo z logotipi. 

Kdor nosi logotip, kdor se identificira z blagovno znamko, postavlja svoj interes, hrepenenje ter 

pogled na svet v širši kontekst. V ekonomskem in socialnem pogledu imajo zato blagovne 

znamke neznanski potencial. Blagovne znamke so podobe in ideje v naših glavah.  

Logotip je obljuba. Logo ne pooseblja blagovne znamke. Je oblika izraza blagovne znamke v 

stisnjeni oz. okrnjeni obliki. Vidimo črko M v določeni obliki in barvi in nenadoma postanemo 

lačni. V naših glavah imamo podobo verige restavracij. M nam obljublja meso, solato, vonj po 

pečenem krompirčku in dobrem počutju. 

Logotip samo po sebi ne vsebuje teh podob, je samo preprosta oblika. A če bi morali logotip 

narisati prostoročno, bi verjetno imeli težavo, videti bi bil povsem normalen M. A ko ga 

pogledamo na hitro, se takoj spomnimo, kaj je tako posebnega v povezavi z njim. Povezane 

podobe se ustvarijo v naši glavi, prikliče nam jih logotip. Logotip je medij blagovne znamke, je 

briljanten medij. Je projektor, ki nam odvrti film v možganih, ter platno, na katerem vidimo 

podobe, ki so plovilo naše domišljije. 

Brez logotipa? Logotipi so močno orodje zaradi podob, katere nam projicirajo in obljub,katere 

name le-te dajejo. Blagovne znamke so močno orodje, ker jim zaupamo in predstavljajo za nas 

določene vrednote. Bolj kot je blagovna znamka jasno umeščena, bolj so jasne njene vrednote. 

Blagovnim znamkam se dandanašnji ne moremo izogniti, polnijo našo okolico v velikih 

količinah. Blagovnim znamkam se sicer lahko odpovemo, a življenje brez njih je težko. 

Blagovne znamke gredo v zaton, kadar se njihove podobe ne skladajo z realnim stanjem. Kar 

logotip obljublja, mora blagovna znamka zagotoviti. 
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Logotip se nam lahko zdi pravi, ali pa ne, kar ga poudari. Logotip je lahko prepoznaven, a brez 

blagovne znamke hitro utoni v pozabo. Je oblika brez vsebine, projektor brez filma. 

Če spremenimo logotip obstoječe blagovne znamke, s tem vplivamo na vrednote blagovne 

znamke. Skupaj z znakom spremenimo tudi sporočilo znaka. Oblikujemo nov znak in nove 

podobe. Čudovit logotip prepoznamo po dobrem oblikovanju. Dober logotip prepoznamo po 

njegovem uspehu. 

Dewey (1980) omenja, da lahko glede na specializiran pripomoček okarakteriziramo oblikovanje 

za tak ali drugačen namen. Stol je lahko oblikovan z namenom udobja, higiene ali z namenom, 

da nam daje kraljevski blišč. Trdi, da kadar so nameni medsebojno prepleteni, celota tvori 

izkušnjo, ki je poenotena skozi proces vključevanja, namesto procesa izključevanja.  

 

Hesket (2002) je mnenja, da oblikovanje z svojo širino močno vpliva na naše življenje. Da bi v 

tej poplavi informacij ustvarili določen red, je potrebno razlikovati pojme, kot so uporabnost, 

pomen in funkcijo oblikovanega predmeta. Pri tem je mnenja, da oblika sledi funkciji. Pojem 

uporabnosti razloži kot ustreznost glede na namembnost. To ponazori z enostavnim primerov, ki 

ga uporabljamo vsi, in sicer nožem, ki je v bistvu orodje za rezanje.    

 

Hertzberger (2001) pojasnjuje, da bo vsak uporabnik na oblikovanje, obliko odreagiral na 

svojstveni način in jo osebno interpretiral glede na njemu znano okolico. Za primerjavo navede 

besede in stavke. Podobno, oblike so odvisne od tega, kako so prebrane in katere podobe so 

sposobne vplivati na bralca. Oblika lahko prikliče različne podobe pri različnih ljudeh in 

različnih situacijah in ima tako različen pomen.  

 

Hesket (2002, str.42) navaja: »Embalaža in vizualne podobe sta lahko pravo minsko polje. 

Nekdanji izvršni direktor Coca–Cole Roberto Goizueta je pripovedoval, kako so ob vstopu na 

kitajski trg odkrili, da je fonetična izgovarjava imena podjetja zveni v prevodu podobno kot: 

»Ugrizni voščenega žabjega paglavca«. Težavo so odkrili pred zagonom glavne proizvodne in 

ideograme na embalaže razumno prilagodili v: »Obuja radost in okus.«  
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TIPOGRAFIJA 

Craig (1990):Beseda tipografija izhaja grške besed Typos in ima pomen oblike ter besede 

graphien, ki pomeni pisati.  

Dabner (2011): Bistvena naloga tipografije je oblikovanje in proučevanje črk, s pomočjo katere 

dosežemo lažjo berljivost. Uporabljamo jo v grafičnem in oblikovanju vseh tiskovin. 

Najosnovnejši element je črka. Poznavanje njene strukture je bistvenega pomena za razumevanje 

različnosti črkovnih vrst. 

 

ANATOMIJA ZNAKA 

 

 

Poznamo naslednje elemente tipografije: 

- Črkovna vrste med seboj razlikujemo po slogih, ki so lahko povzete po 

umetnostnozgodovinskih obdobjih, in sicer renesančni, baročni, klasičistični slog. Po 

drugi strani nam je sodobna tehnologija omogočila nešteto pisav. Največkrat 

uporabaljamo klasične pisave, medtem ko z ostalimi bolj ali manj »eksperimentiramo«  

- Anatomska lastnost črkovne vrste ima tako imenovano estesko vrednost kot tudi 

funkcionalno. Pri tem uporabljamo višino »x«, ki je pojem za berljivost črke, ki velja 

tako za veliko kot tudi za malo črko. Tako na primer pisava z veliko višino »x« potrebuje 

več prostora med vrsticami. Pisava Helvetica ima veliko višino »x«. Tu gre za 

pomanjkanje beline nad in pod minuskulami in več beline v črkah. Zato je prostor med 

vrsticami večji. Pri pisavi futuro gre za majhno višino »x« in tudi oko lažje potuje po 

vrstcah oz. gre za lažjo berljivost. 
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- Prostor je pomemben element vsake kompozicije. Pri tipografiji so bistvenega pomena; 

razmik med črkami, besedami in stolpci. Za količino prostora med besedami se uporablja 

širina malega »i«. Preveliki presledki nam otežujejo branje. Prav tako je berljivost 

odvisna tudi od dolžine vrstic, velikosti znakov, razmika med vrsticami in količine 

besedila. 

- Pri poudarku in hiearhiji gre za prednostno razporeditev informacij na oblikovalskem 

izdelku. Hiearhijo določamo z prostorom, obliko in debelino. Kadar naslov napišemo z 

krepko besedo je prostor okoli njega lahko prazen, medtem ko manjšo krepko črko hitreje 

opazimo, kot tisto, ki je večja ali tanjša. Pomemben element je tudi kontrast, ki ga 

dosežemo z razširjanjem ali ožanjem črk, spreminjanjem velikosti in barve črke. 

Debelejša črkovna vrsta nam omogoča večjo barvno izraznost. Bistvena sestavina 

dobrega plakata je v najkrajšem možnem času pritegniti pogled s pomočjo velikih in 

dobro razločljivih črk.  
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10.6 Fotografija 

 

Buckingham (2005) opisuje » Ko se je sredi 19. stol. pojavila fotografija, se je precej slikarjev 

ustrašilo, da jim bo odvzela delo. Ko so slikarju Paulu Delarochu prvič pokazali dagerotopijo, je 

odgovoril: »Od danes je slikarstvo mrtvo!« Nekateri umetniki so fotografijo javno ignorirali, prvi 

pa so jo uporabljali kot pomagalo za bolj natančno risanje ali slikanje. Drugi so jo pozdravili, 

čeprav so bili negotovi, ali gre za umetnost ali znanost. V naslednjih letih so fotografi raziskovali 

umetniške možnosti novega medija. Najprej so delali fotografije, ki so bile videti ko naslikane, 

kasneje pa so postale avtonomna umetniška forma.« 

 

Buckingham (2005) Za zgodnjo fotografijo je bil najbolj značilen portret oblikovan kot naslikana 

podoba. Fotograf se je zgledoval po renesansi in prerafaelitskih slogih, kjer je bila bistvena 

kompozicija. 

Najbolj znana fotografija Henrya Peacha Robinsona je sestavljena iz več slik. Sliko, ki jo je želel 

napraviti, je najprej skiciral, nato je posamezne dele fotografiral. Na koncu je izrezane figure, 

maske in ozadja sestavil ter napravil veliko kontaktno fotografijo.  

Protiudarec prejšnemu slogu, z imenom »visokoumetniška fotografija«, je bila »piktorialistična 

ali naturalistična fotografija«. P. H. Emerson se je zgledoval po delih umetnikov, kot je na 

primer Jean Baptiste Camille Carot. Pri svojem delu ni uporabljal umetne scene, ampak je za 

motiv uporabil naravne prizore, ki so pričarali razpoloženje s svetlobo in senco.  

Edgar Degas, eden največjih impresonističnih slikarjev, je bil tudi fotografski navdušenec. 

Njegove slike konj in konjskih dirk so bile komponirane v stilu fotografij. Grobo rezane figure so 

bile naslikane v pozah, ki jih bi lahko ujel le fotografski objektiv. Opaziti je bilo tudi 

perspektivo, ki je malce pretirana. 

Sledil je nov pogled na življenje, ki je kar se da vsakdanje. Fotografi so za motiv uporabili 

tihožitja. Pri tem so uporabili naravno svetlobo in se skušali izogniti trikom fotografske temnice. 

Pri tem je bil glavni poudarek na obliki, teksturi in vzorcih. Včasih so nekatere fotografije že 

težile v abstraktno smer. 

Man Ray je bil eden izmed prvih predstavnikov abstraktne fotografije. Pri svojem delu je 

razvrščal in aranžiral različne predmete na listih fotografskega papirja. Pomagal si je s svetlobo 

in tako ustvarjal silhuetne slike. 
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Umetnost fotomontaže je temeljila na eksperimentiranju in kombinaciji fotografije, slikanja, 

risanja, fotograme, solarizacijo, večkratno ekspozicijo, montažo in druge manipulacije v 

fotograski temnici. Delo madžarskega fotografa Laszla Moholyja se imenuje Kompozicija in je 

kolaž resničnih predmetov in naslikanih krogov na ozadju fotograma, s pomočjo kontrolirane 

svetlobe.  

 

Whit (v Sontag, 2001, str. 109) pravio, da »je fotografova zavest med ustvarjanjem prazna … ko 

išče podobe . Fotograf se projicira v vse, kar vidi, z vsem se poistoveti, da bi tisto bolje spoznal 

in začutil.« 

Sontag (2001): Fotografiranje naj bi potekalo v dveh fazah. Fotograf se najprej osredotoči na 

objekt in pri tem mu je v pomoč temperament. Vse skupaj potem ovekoveči z mehansko 

napravo. Kako resen in zanimiv namen ima pri tem fotograf, je vprašanje, ki si ga postavlja 

fotografija v odnosu dobra in ustvarjalna fotografija.  

Stieglitz trdi, da mu fotoaparat ni ponujal samo priložnosti, da se izrazi. Hkrati mu je omogočal 

podobe s širšo in rahlejšo tonsko lestvico v primerjavi s tisto, ki jo je narisala roka. 

Weston meni, da se lahko s fotografijo samoizražamo. Trdi, da fotografija ponuja več možnosti 

kot slikarstvo oziroma ga celo prekaša. Izvirnost, ki jo najdemo na vseh likovnih področjih in je 

merilo fotografovega dela, poistoveti z občutljivostjo. 

Za Harry Callahan so dobre fotografije tiste, ki nam skušajo povedati nekaj na nov način.  

Besedo drugačnost razlaga kot drugačnost posameznika in njegovo izražanje. Za Ansela Adamsa 

je odlična fotografija sestavljena iz čutenja do objekta fotografiranja in pristen izraz občutja o 

življenju kot celoti. 

 

Koshofer (1990) pomen fotografije in njene izvirnosti oz. iskanje novega primerja s 

pustolovščino. S pomočjo slik lahko prikažemo svoje presenečenje nad nekaterimi učinki in 

pridemo na sled novemu odkritju s pomočjo starih in dobro znanih stvari, katere sčasoma 

postanejo zelo površinske. Pri tem pokažemo v čisto novi luči. Pri fotografiranju ne gre samo za 

izdelavo posnetkov, reprodukcij okolja. Fotograf, s pomočjo tehnike – fotoaparata kot sredstva 

za odkrivanje nekaj novega v tem primeru lahko ujame sliko trenutek, ki je preredek oziroma 

preveč medel, da bi ga lahko normalno prepoznali. Tiso, kar je vidno, napravi nevidno, 

predrobceno, predaleč in zaradi velikosti nepregledno. Pojasni dogajanja, ki imajo smisel šele, ko 
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so med seboj povezana. Uživa v oblikah in barvah kot produktu, ki nam jih ponuja fotografija. 

Pri tem je mnenja, da tisto, kar ostaja na splošno skrito, ima možnost vsakdo od nas odkriti.  

 

Jurc (2012): Za primer lahko pogledamo sliko afganistanske deklice fotografa Steva McCurrya, 

ki je bil prvič objavljena v reviji National Geographic.  

 

 

Slika 5. Steve McCurry , slika Afganistanske deklice 

 

Deklica se  spominja jutra leta 1984, moškega in trenutka, ko je bila jezna na tujca. Fotografija ji 

je bila do tega časa tuja. Po 17 letih sta se fotograf in deklica spet srečala. Fotograf, ki je v bistvu 

dokumentiral stisko afganistanih beguncev, se je z ujetim trenutkom dekličinega sramežljivega 

pogleda in njegovo slutnjo zapisal med prepoznavnejše fotografe. Tudi samega sebe je presenetil 

in ob tem dejal: »Nisem si  mislil, da bo fotografija te deklice drugačna od drugih.«   

 

Sontag (2001): Pri fotografiji poznamo dva vidika uporabnosti fotografskega zapisa. Kadar nekaj 

slišimo o tem dvomimo, toda ko nam pokažejo fotografijo je zadeva dokazana. Naslednji vidik 

uporabnosti je upravičevanje, da se je dogodek res zgodil. Fotografija je popačena podoba 
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dogodka, toda vedno se poraja vprašanje ali je obstajalo podobno tistemu kar je na fotografiji. Pri 

tem se ne moremo izogniti dejstvu, da na to vplivajo amaterska omejitev ali umetniški navdih 

profesionalnega fotografa. Imeni fotografa kot sta Alfred Stiegliz in Paul Strand, ki že nekaj časa 

navdušujeta z mogočnimi fotografskimi podobami skušata pokazati nekaj kar dejansko obstaja in 

nas obkroža. Medtem ko nam polaroidna fotografija, ki jo naredimo z » trotelkamero » kot hiter 

zapis dogodka ravno tako prikaže trenutek, ki je obstajal. 

 

Če smo za modo dejali, da nas z svojimi modnimi zapovedmi » hipnotizira », potem za 

fotografijo lahko rečemo, da je pri njej navzoča agresija. S pomočjo tehnike vidi svet kot zbirko 

potencialnih fotografij. Že od vsega začetka je fotografija hotela zajeti čim več objektov in je v 

nasprotju z slikarstvom veliko bolj velikopotezna.  

 

Berger (1972): Nacionalna galerija proda več reprodukcij Leonardove skice device in otrok z 

Janezom Krtnikom device kot kakršnokoli drugo zbirko v njihovi zbirki. Nekaj let nazaj je bila 

poznana samo učencem. Postala je slavna ker je nek Američan hotel kupiti za 2 in pol milijona 

funtov. Sedaj visi v sobi sama, soba zgleda kot kapela risba se nahaja za neprobojnim steklom. 

Pridobila je novo obliko impresivnosti. N zaradi tega kar prikazuje, ne zaradi pomena prizora, 

postala je impresivna skrivnstna zaradi njene tržne vrednosti. Lažna religioznost, ki obkroža 

izvirna umetniška dela in ki je v končni meri odvisna od tržne vrednosti del, je postala 

nadomestek zato kar slike izgubijo s tem, ko jih je fotografski aparat naredil reproduktivne. 

 

Sontag (2001, str. 15) pravi: » Fotografija ni le nasledek srečanja dogodka in fotografa; 

fotografiranje je samo po sebi dogodek, in sicer s čedalje več neodtuljivimi pravicami: da se 

vmešava, da se vsili v dogajanje  - ali da ga prezre«.  
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10.7  Oblikovanje oblačil 

 

Moda je igra, ki je sestavljena iz oblik, barv, vzorcev in materialov. Je nekaj, kar je funkcionalno 

in lepo. Lahko pa je tudi igra svobodnih oblik, kjer je funkcionalnost podrejena vizualnim 

učinkom in eksperimentom.    

 

Pogorelčnik (1997) meni, da oblačilo zaživi na telesu. Doživljamo ga kot nekakšno obliko v 

prostoru podobno kot slike, kipe, uporabne predmete, pohištvo in hiše. Za vsako  obliko lahko 

rečemo, da ima svojo govorico in učinke. Likovna teorija je osnova za prepoznavanje in 

obvladanje teh učinkov, oblikovanje oblačil in estetskega oblačenja.  

Točka, linija, ploskev in telo imajo svojo obliko. Najpomembnejša lastnost točke je, da privlači 

pozornost, medtem ko linija vodi naš pogled. Oblačilo, ki ima pokončne linije, navidezno 

podaljšajo telo, medtem, ko ga prečne skrajšajo in razširijo. Vzorci, ki so veliki in kontrastni 

silhueto telesa zabrišejo. 

Oblačila izhajajo iz ploskev. Če posamezna oblačila sešijemo skupaj, nastane tridimenzionalno 

oblačilo. S pomočjo oblačila lahko golo človeško telo, ki ima svojo naravno obliko: ohranimo, 

poudarimo (z oprijetimi oblačili), skrijemo (z ohlapnimi oblačili), spremenimo (z dodajanjem 

novih volumnov). 

Tudi pričeska vpliva na obliko glave. Z njeno pomočjo lahko poudarimo naravno obliko glave, in 

sicer s kratkimi ali gladko počesanimi lasmi. Oblikovanje nove silhuete glave dosežemo z 

dodajanjem različnih volumnov, s katerimi oblikujemo elipsasto, kvadratno, okroglo ali trikotno 

silhueto.  

 

Butina, Gleria, Skubin, Šušteršiš (2004): Moda je likovno področje likovne umetnosti pri kateri 

kreacija ni omejena na slikovno ploskev, vezana je na figuro in zahteva specifično obravnavo 

zakonitosti kompozicije. 

 

Pogorelčnik (1997) Oblačenje, ličenje in friziranje so del likovne kompozicije. S pomočjo le-te 

dosežemo naš končni zunanji videz. Pri tem ne smemo pozabiti na: 

- Skladnost različnosti in podobnosti kjer gre za sestavljanje različnih elementov, ki jih 

mora nekaj povezati.  
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- Celota in detajli morajo biti med seboj povezani. To dosežemo z kompozicijo, ki je 

harmonična. Bistvo je, da detajli slogovno izhajajo iz celote.  

- Pri ravnovesju so prisotni vsi elementi, in sicer vsak na svoj način. Uravnovešenost 

dosežemo z upoštevanjem velikosti, lege in optične teže.  

- Ritmično ponavljanje enakih elementov nam da zaradi urejenosti estetsko vrednost. To 

velja za oblikovanje vzorcev. 

- Kadar bomo želeli nekaj poudariti (barvo, obliko, detajlom), bomo to storili s pomočjo 

nevpadljivosti, enostavnostjo ter drugačnostjo.  

 

S kompozicijo se na modnem področju srečamo: 

- pri oblikovanju materialov, kot so na primer vzorci, gumbi, emblemi, 

- pri oblikovanju oblačil, kolekcij oblačil in modnih dodatkov, 

- pri oblikovanju osebnega videza – stylinga, pri katerem gre za usklajevanje oblačil, 

modnih dodatkov, ličenja in friziranja. 

 

Trstenjak (1996, str. 23) navaja: »Civiliziran človek lahko prikazuje samega sebe v različnih 

barvah. Obleče se v poljubno barvno obleko in tako manifestira samega sebe«. 

 

Pogorelčnik (1997): Moda je spremenljiva in je odsev nas samih ter časov, v katerih živimo. 

Obleka je bila in bo: 

- sredstvo za razkazovanje bogastva in položaja v družbi, 

- sredstvo za zavračanje statusnih simbolov v družbi in izražanje drugih sporočil, 

- z njeno pomočjo odkrivamo naše privilegije, naprednost, nazadnjaštvo, 

- z njeno pomočjo skušamo zadostiti preprostim ali zapletenim čustvenim potrebam, 

- okolju daje barvnost, 

- vpliva na oblikovanje naših čustev. 

 

O'Hara (1997):Moda se je skozi čas spreminjala zaradi različnih dejavnikov in posameznikov. 

Schiapparellijeva je v modo vnesla humor zaradi nespoštljivih oblačil in s tem zabavala vse, 

razen tistih, ki so ta oblačila nosili. Zaradi nje sta bili moda in umetnost med seboj povezani.  
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Na modo so vplivali tudi filmski kostumografi. Enega od večjih vplivov na modo je imela 

televizija, in sicer s prikazovanjem vesoljcev v kombinezonih, vojakov v uniformah, hipijev in 

koneckoncev tudi afriških plemenov. Vse našteto je pripomoglo k širjenju in začetku določenih 

smeri. 

Nekateri so stopali v korak z modo in jo celo zapovedovali: Certier, Schlumberger, Kenneth Jay 

Lane (nakit), Ferragamo, Frizon, Blahnik (čevlji), Paullete, Reboux, Dache, Fox in Schiling  

(klobuki), Hermes in Gucci (modni dodatki). 

Ne smemo pozabiti ljudi, ki so dali modnemu slogu ime, in sicer: Jackie Kennedy Onassis, 

Brigite Bardot, Džavarharlal Nehru in Dwight Eisenhower. 

Seveda pa so na modo vplivala tudi trgovina, znanost in industrija. Lahko rečemo, da se je v 

zadnjih 140 letih spremenil tudi odnos do nje.  

 

Sam (2006) trdi, da so znamenja mode večplastna. Omenja, da so prva lenemu očesu neopazna, 

nekatera pa tako bleščeča, da jih celo še slepi vidijo, medtem, ko se o manj vidnih sploh ne 

govori. Meni, da se z bleščečimi ukvarjamo vsi.  

Pri tem omenja spremenljivost mode. Modna sezona nam ponudi cevaste hlače in škornje z 

visoko peto. Spet drugič iste moške in ženske obuje v škornje z visoko peto in obleče v 

zvončaste hlače. Tudi oblika oblačila doživljala isto usodo. Koničasta oblika ovratnika se 

spremeni v ozko in ovalno. Isto velja tudi za uporabo tkanin. Tisti, ki je sledil modnim 

zapovedim je bil oblečen v oblačila iz viskoznih vlaken. Toda že naslednje leto so bila moderne 

tkanine umetnega izvora. Šestedeseta leta je zaznamoval cvetlični vzorec in ga kasneje zamenjal 

karo. Natančno določena linija pričeske, ki je obdajala obraz se je na isti način spreminjala in 

zaznamovala določena obdobja. 

Isti moški na fotografiji oblečen v bombažno srajco, ki je potiskana s cvetličnim vzorcem, 

antičnih sandalih in dolgimi lasmi se zdi smešen. V ogledalu vidi moškega s kratkimi lasmi, 

oblečenega v usnjen jopič in obritim obrazom. Nekaj let kasneje se bo verjetno spet smejal svoji 

podobi v mornarski obleki, cvetličnemu vzorcu in dolgim lasem. 

 

Človek, ki sprejme novo modo, ne sprejme samo oblačilo ampak posledično tudi koncept 

življenja, ki ga narekuje določena družba. Nova moda ima neke posebne lastnosti. S tem ko 

postane neke vrste oblika in v nas vzbuja določeno upanje. 
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Mediji nam s pomočjo demonstratorjev, kot so na primer modni kreatorji, manekeni, fotografi, 

glasbeniki, filmski junaki oz. novodobni »olimpijci« prikazujejo novo modo. Na ta način 

kupujejo uspešnost in zaželenost. Na ta način pa tudi moda obljublja osebnost in prav v tem je 

njena posebnost in prav zaradi tega moda ni samo oblika. Stare fotografije se nam zdijo smešne, 

ker je določena moda minila in na ta način tudi posebne lastnosti le-te. Šele takrat pridemo do 

spoznanja, da so oblike – oprijeti površniki z mogočnimi ovratniki, kratka krila, ki odkrivajo 

grda kolena in krive noge, smešne, celo groteskne.  

 

Sam (2006) meni, da obleka najbolj vidno izraža našo vizualno podobo. Sem bi lahko prišteli 

tudi »uspešnost«. Drugi dokazi, ki so skriti v nas samih, so manj opazni in težje dosegljivi. Pri 

tem uporabi izraz, da je »moda lepljiva kot med«. Kajti dandanes so metode sugestije tako 

izpopolnjene, kar se tiče industrijske proizvodnje, da so človek pri nakupovanju obnaša kot 

hipnotiziran. Ne misli, ne čuti in ne odloča. Danes je zanj nekaj lepo, kar je bilo pred časom 

grdo.  

 

Vertes (v O'Hara, 1994, str. 10) navaja: »Kljub temu da skušajo oblačila zadostiti nekemu 

namenu, ne bodo nikoli zadovoljila vseh naših zahtev. Brezčasna moda ni nikoli zastarela, a tudi 

nikoli nova. Želimo nekaj več. Hočemo oblačila, ki napovedujejo prihodnost ali pripovedujejo o 

preteklosti, oblačila, ki odsevajo številna sporočila. Moda združuje vse to.« 
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11. EMPIRIČNI DEL  

11.1  Opredelitev problema 

 

Likovni pojmi, ki smo jih uporabili v naši raziskavi, so sestavina učnega načrta in naj bi jih 

anketranci kot učenci osvojili s pomočjo starega učnega načrta. Snov oz. prepoznavnje likovne 

teorije je bilo obširnejše in podprto z bistveno večjo količino praktičnega dela. Pojmi, ki smo jih 

uporabili v naši raziskavi, so isti, kot tisti, ki jih učenci osvojijo tekom današnjega devetletnega 

šolanja. 

Flajšman (2014) pojasnjuje, da besedno zvezo trajnostni razvoj najdemo tudi v beli knjigi o 

vzgoji in izobraževanju in je eno od pomembnih načel. Zanimivo je, da večji del zavzema 

področje naravoslovja, kjer narava in okolje sama po sebi nista problematična. Medtem ko je 

umetnostna vzgoja nekoliko zapostavljena in s tem tudi njena vloga pri izobraževanju in krepitvi 

posameznika. 

Kontrast, barva, linija, oblika, ornament, kompozicija, struktura, prostorski ključi, površine so 

likovni pojmi, ki se jih učenci učijo in preizkusijo pri likovnem izražanju, in sicer pri risanju, 

kiparstvu, arhitekturi, modi, fotografiji, oblikovanju (vizualne komunikacije, interier). 

Raziskovalni problem magistrskega dela je raziskati razumevanje likovnih pojmov pri odraslih. 

Ker pri nas problematika znanja likovnih pojmov pri odraslih ni raziskana oz. nismo zasledili, 

kakšno je trajno znanje likovnih pojmov, smo preučili, kakšna je stopnja prepoznavanja likovnih 

pojmov. Z raziskavo smo želeli tudi ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na 

razumevanje likovnih pojmov. 

Na podlagi dobljenih dobljenih rezultatov smo podali splošna mnenja, ugotovitve, s katerimi 

bomo omogočili vpogled v dejansko prepoznavanje likovnih pojmov pri posameznih likovnih 

področjih. 
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11.2  Namen in cij raziskave 

 

Cilj raziskave je ugotoviti dejavnike ter stopnjo prepoznavanja, uporabo in trajnost likovnih 

pojmov na različnih likovnih področjih. 

S pomočjo pridobljenih pridobljenih podatkov želimo predstaviti splošen vpogled v razumevanje 

likovnih pojmov, pri katerih je potrebno upoštevati dejavnike, ki vplivajo na prepoznavnje in 

razumevanje likovnih pojmov. 

 

11.3  Raziskovalna vprašanja 

 

Pri izvedbi raziskave predpostavljamo, da je stopnja razumevanja likovnih pojmov zadovoljiva 

in da stopnja izobrazbe ter likovna nadarjenost bistveno ne vplivata na prepoznavanje in 

razumevanje likovnih pojmov v vsakdanjem življenju. Na podlagi zastavljenih ciljev smo 

zastavili naslednja raziskovalna vprašanja oz. hipoteze. 

1. Raziskovalno vprašanje: Kakšna je stopnja prepoznavanja likovnih pojmov? 

2. Raziskovalno vprašanje: Kateri so najbolj pogosti dejavniki, ki vplivajo na 

kakovostno in trajno razumevanje likovnih pojmov v umetnosti? 

 

3. Raziskovalno vprašanje: Ali likovna nadarjenosti vpliva na prepoznavanje likovnih pojmov? 

 

4. Raziskovalno vprašanje: Kakšna je povezanost med prepoznavanjem in uporabo 

likovnih pojmov v vsakdanjih situacijah? 

 
     

 

11.4  Metodologija 

11.4.1 Metoda raziskovanja 
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Raziskavo o prepoznavanju likovnih pojmov ter dejavnikov, ki vplivajo na razumevanje likovnih 

pojmov, smo izvedli z uporabo deskriptivne in kavzalno neeksperimentalne metode s 

kvantitativnim pristopom.  

 

11.4.2 Vzorec  

 

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu. Ciljna skupina (kvantitativne 

raziskave) so bili izbrani posamezniki, različni po spolu, starosti in izobrazbi, ki so zaključili 

osnovno šolo. V raziskavo je bilo vključenih 128 anketirancev, starih od 30 do 55 let. 

 

Tabela 1 Struktura vzorca glede na spol 

 Spol F % 

Moški 39 30.5 

Ženski 89 69.5 
 

Tabela 2 Struktura vzorca glede na spol 

 Stopnja izobrazbe f % 

poklicna šola  11 8.7 

univerzitetna izobrazba 44 34.6 

gimnazija, srednje poklicno - 
tehnično izobraževanje 21 16.5 

višješolski strokovni program 8 6.3 

visokošolski strokovni program 
31 24.4 

magisterij znanosti 9 7.1 

doktorat znanosti 3 2.4 

 

Tabela 3 Struktura vzorca glede na starost 

 Starost f % 

30−35 let 32 25 

35−40 let 29 22.7 

40−45 let 33 25.8 

45−50 let  20 15.6 

50−55 let 14 10.9 
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11.4.3 Merski instrumenti 

 

Pri kvantitativni raziskavi smo podatke pridobili z vprašalnikom, ki je bil sestavljen iz vprašanj 

odprtega in zaprtega tipa, lestvice stališč Linkertovega tipa in ocenjevalne lestvice. 

Vsebinsko veljavnost vprašalnika so ocenili trije strokovnjaki z likovnega področja. Zanesljivost 

vprašalnika smo preverili s Cronbachovim koeficientom (alfa = 0.704). 

Objektivnost vprašalnika smo zagotovili z jasno podanimi navodili in vprašalnikom, ki je imel 

enotna enopomenska navodila, na podlagi katerih so anketiranci lahko vprašalnik samostojno 

reševali. Objektivnost vrednotenja pa je temeljila na zaprtem tipu vprašanj.  

Občutljivost vprašalnika je bila zagotovljena s petstopenjsko lestvico odgovorov. 

Trajnost znanja  likovnih pojmov smo preverjali z anketnim vprašalnikom, ki je bil sestavljen iz 

treh delov.V prvem delu so bila vprašanja zastavljena tako, da smo z njimi ugotavljali, kakšna je 

stopnja prepoznavanja likovnih pojmov. Vprašalnik je vseboval 34 vprašanj zaprtega tipa s 

petstopenjsko lestvico, kjer so bila vprašanja formulirana kot trditve, ki so se nanašale na 

vsakdanje življenje oz. situacije.  

V drugem delu smo preverjali dejavnike, ki vplivajo na razumevanje likovnih pojmov. Ta del 

vprašalnika je vseboval 44 vprašanj zaprtega tipa, kjer smo uporabili različne tipe vprašanj. 

Vprašalnik je vseboval tudi dve vprašanji odprtega tipa  (likovna nadarjenost, ustvarjalnost). 

Poleg pisnega navodila, ki je bilo zapisano ob vsakem vprašanju, smo priložili tudi pisno 

pojasnilo, katero je vsebovalo vsebinsko pojasnilo posameznih stopenj.  

V tretjem delu smo preverjali še spol, stopnjo izobrazbe ter starost anketirancev.  

 

11.4.4 Postopki zbiranja podatkov  

  

Podatki so bili zbrani po različnih krajih po Sloveniji, in sicer po metodi verižnega vzorčenja. 

Raziskava je potekala tako, da so odrasli reševali anketni vprašalnik iz prepoznavanja likovnih 

pojmov (prvi del) ter dejavnikov, ki vplivajo na razumevanje likovnih pojmov, s pomočjo katerih 

smo analizirali obstoječe stanje (drugi del). Reševanje anketnega vprašalnika je potekalo 

anonimno in preko spleta, in sicer v januarju in februarju.  
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11.4.5 Postopki obdelave podatkov 

 

Podatke  smo statistično analizirali s programom SPSS. V okriru deskriptivne statistike smo za 

atributivne spremenljivke izračunali absolutno (f) in relativno frekvenco (%), za numerične 

spremenljivke pa aritmetično sredino (M) in standardni odklon (SD). Razlike med aritmetičnimi 

sredinami smo preverili s t-testom. Povezanost med numeričnimi spremenljivkami smo preverili 

s Pearsonovim koeficientom korelacije in z multiplo linearno regresijsko analizo. Povezanost 

med atributivnimi spremenljivkami pa smo preverili s Spearmanovim koeficientom korelacije. 

Pri preverjanju statistične pomembnosti razlik in korelacij smo upoštevali stopnjo tveganja 0,05. 

  

Odgovore na vprašanja odprtega tipa smo kvalitatativno obdelali s postopkom kvalitativne 

analize vsebine. Odgovore na vprašanje odprtega tipa smo klasificirali, kodirali in analizirali. Na 

ta način smo odkrili značilne elemente. Opravili smo transkripcijo odgovorov na odprta 

vprašanja. Za besedilo o likovni nadarjenosti nismo določili koda pred analizo. Seznam smo 

oblikovali sproti v procesu analize, kjer smo sorodne kode združili v kategorije in jih abstrahirali. 

 

Rezultate smo predstavili v tabelah in grafih.  
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11.5  Rezultati 

 

Trajnost znanja likovnih pojmov obsega prepoznavanje različnih likovnih pojmov na različnih 

likovnih področjih in uporabo le-teh v vsakdanjem življenju. Rezultate smo predstavili pri 

statistični obdelavi rezultatov z interpretacijo. Vprašanja in odgovore smo razdelili na dva 

vsebinska sklopa, in sicer: 

- prepoznavanje pojmov v vsakdanjem življenju, in sicer kontrasta, barve, barvnega kroga, 

optičnih prevar (oblike, črte), kompozicije, strukture, materialov, prostorskih ključev, 

površin, logotipa, ornamenta, tipografije na različnih likovnih področjih; 

- kateri dejavniki vplivajo na kakovostno in trajno prepoznavanje likovnih pojmov. 

 

Rezultate trditev smo predstavili v nadaljevanju, pri vrednotenju hipotez smo pri statistični 

obdelavi podatkov uporabili samo nekatere trditve. Za potrditev prvega raziskovalnega vprašanja 

smo uporabili rezultate vseh trditev, medtem ko smo za potrditev ostalih raziskovalnih vprašanj 

uporabili samo nekatere trditve.  

 

11.5.1 Rezultati z interpretacijo 

 

Interpretacija rezultatov prepoznavanja likovnih pojmov 

1. Žensko, ki je oblečena v vijolično krilo in rumen pulover, bomo na ulici težje opazili. 

Pri prvi trditvi smo ugotavljali prepoznavanje komplementarnega kontrasta. Poznamo še 

naslednje komplementarne pare, in sicer rdeča-zelena in modra-vijolična. S komplementarnim 

kontrastom so se anketiranci seznanili v šestem razredu Namenoma smo pri tej trditvi uporabili 

najsvetlejšo barvo rumeno ter najtemnejšo vijolično barvo v barvnem krogu kot primer najbolj 

očitnega barvnega kontrasta. Večina anketirancev (85.1 %) se ne strinja, da žensko v vijoličnem 

krilu in rumenem puloverju na ulici težje opazimo, strinja se 10.2 %, samo 4.7 % pa se s to 

trditvijo delno strinja. 
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Graf 1 Porazdelitev ocen za trditev - žensko, ki je oblečena v vijolično krilo in rumen pulover bomo na ulici težje opazili 

 

2. Ko kupite novo oblačilo, ne upoštevate barve. 

Pri tej trditvi smo ugotavljali, kolikšen pomen ima barva pri izbiri novega oblačila. Ljudje smo 

po naravi različni. Za oblačila izbiramo različne barve. Eni imamo radi modro, drugi rdečo, tretji 

oranžno … Človek se poslužuje vizualnih izrazov v primeru, ko hoče izraziti svoje misli in 

čustva, ki po svoji naravi niso niti vidna in niti čutom dostopna. Izraža svoj tako imenovani svet 

z vidnimi simboli oziroma z znamenji (Trstenjak 1996). V tem primeru gre tako za barvo kot 

tudi za modo oz. za način oblačenja. Večina anketirancev (72.7 %) se ne strinja, da pri nakupu 

novih oblačil ne upošteva barve, strinja se 14.1 %, samo 4.7 % pa se s to trditvijo delno strinja. 

 
Graf 2 Porazdelitev ocen za trditev - ko kupite novo oblačilo ne upoštevate barve 

 
 

3. Na razpolago imamo rdečo, rumeno in modro barvo. S kombinacijo le-teh lahko 

pobarvamo drevo v vseh barvah, ki nam jih ponuja jesen. 
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Pri tej trditvi smo ugotavljali stopnjo prepoznavanja barv in barvnega kroga. Barvni krog je 

sestavljen iz osnovnih, primarnih, prvostopenjskih barv. Z mešanjem osnovnih barv dobimo 

drugostopenjske oz. sekundarne barve. Terciarne barve dobimo z mešanjem vseh treh osnovnih 

barv ali pa z mešanjem dveh sekundarnih barv. Veliko anketirancev (71.1 %) se strinja, da s 

kombinacijo osnovnih barv lahko pobarvamo drevo v vseh barvah, ki nam jih ponuja jesen, ne 

strinja se 15.7 %, podobno število anketirancev (13.3 %) pa se s to trditvijo delno strinja. 

 
Graf 3 Porazdelitev ocen za trditev - na razpolago imamo rdečo, rumeno in modro barvo. S kombinacijo le-teh lahko 

pobarvamo drevo v vseh barvah, ki nam jih ponuja jesen. 

 

 

4. Barve ne vplivajo na razpoloženje človeka. 

Pri tej trditvi smo ugotavljali, ali ima barva vpliva na razpoloženje človeka. Za barvo lahko 

rečemo, da povzroči določene občutke (toplo, hladno, veselo, žalostno, težko, lahkotno), 

asociacije (ogenj, voda, različni okusi), pomene (ljubezen, žalost, smrt, ljubosumje, nedolžnost) 

in telesne reakcije (vzburjenje, pozornost, dobro ali slabo počutje ). Barva je prisotna povsod in 

je pomemben element vsakega likovnega področja. Tri četrtine anketirancev (82.8 %) se ne 

strinja, da barve ne vplivajo na razpoloženje človeka, strinja se 8 %, delno se strinja 10.2% 

anketirancev. 
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Graf 4 Porazdelitev ocen za trditev – barve ne vplivajo na razpoloženje človeka 

 

 
 
 

5. Besedo monotonija lahko primerjamo z različnimi sivimi odtenki. 

 
Graf 5 Porazdelitev ocen za trditev – besedo monotonija lahko primerjamo z različnimi sivimi odtenki. enki. 

 

6. Navpične črte razširijo postavo, medtem ko jo vodoravne optično podaljšajo. 

Pri trditvi nas je zanimalo prepoznavanje likovne prvine, črte in upoštevanje le-te pri vsakdanjem 

opravilu, kot je na primer oblačenje. Zanimalo nas je, ali anketiranci prepoznajo optični učinek 

linij (optične prevare). Namreč navpične linije navidezno zožijo in podaljšajo telo (postavo), 

medtem ko jih vodoravne skrajšajo (razširijo). Skratka, s pravilnim izborom oblačil lahko 

prekrijemo » spodrsljaj« narave (Pogorelčnik, 1997). Skoraj tri četrtine anketirancev (77.4 %) se 

ne strinja, da navpične črte razširijo postavo, medtem ko jo vodoravne optično podaljašajo, 

strinja se 15.6 %, delno se strinja 7 % anketirancev. 
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Graf 6 Porazdelitev ocen za trditev Navpične črte razširijo postavo, medtem ko jo vodoravne optično podaljšajo. 

 

7. Svetle barve optično pomanjšajo obliko telesa. 

Pri tej trditvi smo preverjali vpliv barve na obliko, in sicer pri oblačenju. Svetle barve (pastelne, 

bele) telo optično razširijo in so neprimerne za tiste, ki bi radi skrili nekatere napake (debelost). 

Medtem ko s pomočjo temnih barv to pomanjkljivost lahko zakrijemo. In obratno. Napako (suhi 

ljudje) lahko popravimo tudi s svetlimi barvami, s katerimi dosežemo bolj polno obliko telesa. 

Več kot polovica anketirancev (62.5 %) se ne strinja, da svetle barve optično pomanjšajo obliko 

telesa, strinja se (17.2 %), delno se strinja (20,3 %) anketirancev. 

 

Graf 7 Porazdelitev ocen za trditev – svetle barve optično pomanjšajo obliko telesa.  

 

 

8. Veliki vzorci optično pomanjšajo obliko telesa. 

Pri tej trditvi smo preverjali, kakšno je razumevanje površine v odnosu do oblike. S pomočjo 

raznovrstnih vzorcev lahko razbijemo monotonost gladke površine, posledično na ta način 

zmanjšamo čitljivost njene oblike. Med površino in velikostjo je potrebno poiskati estetsko 
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sorazmerje. Večji kot je na oblačilu vzorec, manj izrazita je oblika podlage. Zato veliki vzorci 

pomanjšajo obliko telesa oziroma jo zabrišejo. Več anketirancev (37,5 %) se ne strinja, da večji 

vzorci pomanjšajo obliko telesa, strinja se 31,2 %, skoraj tretjina (31,3 %) pa se s to trditvijo 

delno strinja. 

 
Graf 8 Porazdelitev ocen za trditev - veliki vzorci optično pomanjšajo obliko telesa 

 

9. Vzorec, ki ga vidimo na oblačilu, je sestavljen iz različnih oblik črt. 

Pri tej trditvi gre za vzorec v smislu okraska ali ornamenta.  Poznamo različne vrste okraskov oz. 

ornamentov. Samo 33.1 % anketirancev se strinja, da je vzorec, ki ga vidimo na oblačilu, 

sestavljen iz različnih oblik črt, ne strinja se 22.7 %, kar 43.8 % pa se s to trdivijo delno strinja. 

 
Graf 9 Porazdelitev ocen za trditev - vzorec, ki ga vidimo na oblačilu je sestavljen iz različnih oblik črt 

 

 

10.  116 Mravlje, ki se navpično vzpenjajo po drevesu, od daleč dajejo vtis rasti. 



Manca Herlec (2016) Trajnost znanja likovnih pojmov. Magistrsko delo. PeF Ljubljana 

 

67 
 

Pri tej trditvi gre za prepoznavanje kompozicije oz. njenega občutja. Pri načinu komponiranja gre 

za razporeditev enot, iz katerih je sestavljen likovni motiv. Gre za razporejanje prvin na ploskvi 

in v prostoru. S pomočjo navpičnic in vodoravnic v prostoru in na ploskvi nastanejo osnovne 

kompozicije, ki izhajajo iz sledečih odnosov: vodoravna, navpična, diagonalna, krožna, trikotna 

in prosta kompozicija (Pibernik 2006). Pri navpični kompoziciji so oblike razporejene navpično. 

Ob taki kompoziciji imamo občutek rasti, poleta in vzgona. Več anketirancev (63.3 %) se strinja, 

da 116 mravelj, ki se navpično vzpenjajo po drevesu, od daleč dajejo vtis rasti, 12.7 % se ne 

strinja, skoraj tretjina (25 %) pa se s to trditvijo delno strinja. 

 
Graf 10 Porazdelitev ocen za trditev - Mravlje, ki se navpično vzpenjajo po drevesu, od daleč dajejo vtis rasti. 

 

11.  Voda nam daje vtis umirjenosti. 

Pri tej trditvi gre za prepoznavanje vodoravne kompozicije. Enote, kot sestavni deli te 

kompozicije, so razporejene v vodoravni smeri. Horizontalna vrsta je lahko sestavljena iz več 

vodoravnih nizov. Takšna kompozicija nam da vtis umirjenosti. Več kot tretjina anketirancev 

(69.5 %) se strinja, da nam voda daje vtis umirjenosti Samo 9.3 % se ne strinja, skoraj ena 

četrtina (21.1 %) anketirancev pa se s to trditvijo delno strinja. 
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Graf 11 Porazdelitev ocen za trditev - Voda nam daje vtis umirjenosti. 

 

12. 9. Kovanci, ki jih postavimo v trikotnik, nam dajejo vtis labilnosti. 

 

Pri tej trditvi gre za prepoznavanje trikotne kompozicije. Gre za kompozicijo v prostoru. S tem 

ko je postavljena na ploskev, ustvarja iluzijo prostora. Izhaja iz oblik diagonalne oz. poševne 

kompozicije in oblik trikotnika. Da nam vtis vzvišenosti in trdnosti. Malo manj kot polovica 

anketirancev (44.5 %) se ne strinja, da nam 9 kovancev, ki jih postavimo v trikotnik, daje vtis 

labilnosti. Samo 15.6% se strinja, veliko, kar 39.8 % anketirancev pa se s to trditvijo delno 

strinja. 

 
Graf 12 Porazdelitev ocen za trditev - Kovanci, ki jih postavimo v trikotnik, nam dajejo vtis labilnosti. 

 
  

13. Silhueta planincev, ki se vzpenjajo v hrib, nam daje vtis gibanja. 

Pri tej trditvi smo preverjali stopnjo prepoznavanja poševne oz. diagonalne kompozicije, ki je 

vezni člen med vodoravnicami in navpičnicami. Umirja vodoravno in oživlja navpično 
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kompozicijo. Pri tej kompoziciji imamo vtis gibanja in dinamike. Malo manj kot tri četrtine 

anketirancev (71.1 %) se strinja, da nam silhueta planincev, ki se vzpenjajo v hrib, daje vtis 

gibanja, samo 14 %, se ne strinja, podobno (14.8 %) anketirancev pa se s to trditvijo delno 

strinja. 

 
Graf 13 Porazdelitev ocen za trditev - Silhueta planincev, ki se vzpenjajo v hrib, nam daje vtis gibanja. 

 

14. Izgled, struktura ploskve je odvisna od gostote in smeri različnih oblik črt. 

 

Pri tej trditvi smo preverjali stopnjo prepoznavanja likovne spremenljivke, strukture. Učinek 

gostote je namreč odvisen od različnih likovnih elementov, v našem primeru črte ter različnega 

organiziranja le-teh Pri tem je potrebno upoštevati število likovnih enot, njihovih velikosti, 

debelin črte. 

Več kot polovica anketirancev se strinja (61.7 %), da je izgled in struktura materiala odvisna od 

gostote in smeri različnih oblik črt, kot tistih, ki se s to trditvijo delno strinja (28.9 %). Medtem 

ko se s to trdtvijo ne strinja (9.4 %) najmanj anketirancev. 
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Graf 14 Porazdelitev ocen za trditev - Izgled, struktura ploskve je odvisna od gostote in smeri različnih 

oblik črt. 

 

 

15. Tekstilni materiali so enaki na otip.  

Pri tej trditvi smo preverjali lastnosti materiala glede na njegovo strukturo in posledično na 

njegov otip. Materiali so si po strukturi različni. Nekateri so gladki, drugi hrapavi. Volna je na 

primer mehka na otip, medtem ko je svila gladka in hladna. Večina anketirancev (93.7 %) se ne 

strinja, da so materiali enaki na otip, samo 3.2 % se strinja, podobno, samo 3.1 % anketirancev 

pa je do te trditve neopredeljenih. 

 
Graf 15 Porazdelitev ocen za trditev - Tekstilni materiali so enaki na otip. 

 

16.  Človeško telo lahko sestavimo iz geometrijskih teles.  

Pri tej trditvi smo preverjali prepoznavanje geometrijskih oblik kot osnovo človeškega telesa. Pri 

risanju ali kiparjenju človeškega telesa si lahko pomagamo z osnovnimi geometrijskimi telesi, 

kot so na primer valj, kocka, piramida, stožec. Geometrijska telesa kot osnovne elemente 

uporabljamo kot uvodni del pri likovnem področju kiparstva ali pa risanja, kjer gre za likovno 

nalogo risanje po opazovanju. Malo manj kot tri četrtine anketirancev (68.7 %) se strinja, da 
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človeško telo lahko sestavimo iz geometrijskih teles, samo14.9 % se ne strinja, podobno (16.4 

%) anketirancev pa se s to trditvijo delno strinja. 

 
Graf 16 Porazdelitev ocen za trditev – Človeško telo lahko sestavimo iz geometrijskih teles. 

- 
17. Ornament se pojavlja v arhitekturi, kiparstvu, medtem ko se v slikarstvu in modi 

ne. 

Pri tej trditvi nas je zanimalo, kakšno je prepoznavanje ornamenta oz. ali se anketiranci strinjajo 

s trditvijo, da se ta pojavi v arhitekturi in kiparstvu, medtem ko se v slikarstvu in modi ne. 

Ornament spada v področje znakovnega govora. Ni samemu sebi namen, ampak je vedno del 

nečesa, kot dodatek, s katerim tolmačimo značaj predmeta, stanja ali dogajanja. Pomaga nam 

pojasniti značaj cerkve, obroblja in dopolnjuje slike, medtem ko v modi poživi določeno 

oblačilo. Zlasti pomemben je v arhitekturi, kjer v vlogi ornamenta najdemo posamezne 

arhitekturne člene, konzole, rebra ali kot stavbena oranmentika, ki oblikuje in členi stavbo. 

Skoraj tri četrtine anketirancev (71.9 %) se ne strinja, da se ornament ne pojavlja v arhitekturi, 

kiparstvu, medtem ko se v slikarstvu in modi ne, samo 7 % se strinja, 14 % anketirancev pa se s 

to trditvijo delno strinja. 
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Graf 17 Porazdelitev ocen za trditev - Ornament se pojavlja v arhitekturi, kiparstvu, medtem ko se v slikarstvu in 

modi ne. 

 

18. Na mizi stojita jabolko in škatlica. Zaradi oblike ena drugo poudarita. 

Pri tej trditvi gre za prepoznavanje kontrasta, in sicer glede na obliko. Pri besedi kontrast gre za 

primerjavo lastnosti, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju, kot je na primer vesel – žalosten, 

jasen – žalosten. O kontrastu govorimo tudi takrat, ko gre za oblike, in sicer: oglat – okrogel, pri 

velikostih, velik – majhen, pri površinah, gladek – hrapav. Skratka, gre za izrazite, nenavadne, 

očitne razlike, ki jih je mogoče primerjati. Več kot polovica anketirancev (63.3 %) se strinja, da 

jabolko in škatlica zaradi oblike ena drugo poudarita, samo 7 % se ne strinja s to trditvijo,  

medtem ko se s to trditvijo delno strinja 29.7 % anketirancev. 

 
Graf 18 Porazdelitev ocen za trditev - Na mizi stojita jabolko in škatlica. Zaradi oblike ena drugo poudarita. 

 

19. Za dobro pričesko ni potrebno upoštevati oblike obraza. 

Pri tej trditvi smo ugotavljali pomen oblike obraza, kot je na primer ovalna okrogla, pravokotna, 

trikotna ali srčasta, trikotna ali hruškasta ali rombasta. Z lasmi oz. pričesko namreč pokrivamo 
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obraz na tistih delih, ki so preveč izraziti, in dodajamo volumen las tam, kjer obraz manjka. 

Skratka, s pričesko lahko obliko obraza približamo idealni. Pozornost moramo nameniti smeri 

glavnih linij lasnih pramenov in prečk. Namreč, imajo optični učinek in pri tem ni vseeno, ali 

potekajo podolgem, počez ali poševno. Večina anketirancev (69.5 %) se ne strinja, da za dobro 

pričesko ni potrebno upoštevati oblike obraza. Samo 3.2 % se strinja, medtem ko se 21.1 % 

anketirancev to trditvijo delno strinja. 

 
Graf 19 Porazdelitev ocen za trditev – Za dobro pričesko ni potrebno upoštevati oblike obraza. 

 

 

20. Pravljično deželo si lahko v mislih naslikamo z živimi barvami. 

Pri tej trditvi gre za prepoznavanje barv po svojih temeljnih lastnostih oz. dimenzijah, s katerimi 

jih opisujemo. Barve ločimo na tri skupine, in sicer: barvnemu tonu ali pestrosti (zelena, 

modrozelena, rumenozelena), barvni svetlosti ali vrednosti ( svetlozelena, temnozelena) in po 

barvni intenziteti ali čistosti (živozelena, ubitozelena, zelenkasto siva). Več kot tri četrtine 

anketirancev (77.3 %) se strinja, da si pravljično deželo lahko naslikamo z živimi barvami. Samo 

6.3 %, se ne strinja, medtem ko se 16.4 % anketirancev s to trditvijo delno strinja. 

 
Graf 20 Porazdelitev ocen za trditev – Za dobro pričesko ni potrebno upoštevati oblike obraza. 
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21. Odprt čevelj (globok izrez na nartu) vizualno skrajša nogo, medtem ko ga zaprt 

podaljša.  

 

Pri tej trditvi smo ugotavljali, ali gre za prepoznavanje optične prevare. Tako kot pri svetli barvi, 

katera optično poveča obliko telesa, lahko rečemo, da odprt čevelj optično podaljša nogo, 

medtem ko ga zaprt skrajša. Malo manj kot polovica (49.2 %) se ne strinja, da odprt čevelj 

vizualno skrajša nogo, medtem ko ga zaprt podaljša, strinja se 28.1 %, medtem ko se 22.7 % 

anketirancev s to trditvijo delno strinja. 

 
Graf 21 Porazdelitev ocen za trditev - Odprt čevelj (globok izrez na nartu) vizualno skrajša nogo, medtem ko ga zaprt 

podaljša. 

 

22. Žoga je trde oblike, medtem ko je piramida mehke oblike. 

Pri tej trditvi gre za prepoznavanje oblike kot geometrijskega telesa, ki jo uvrščamo med 

osnovne oblike ali praoblike. Poleg kocke, krogle in tetraedra sem prištevamo tudi valj, stožec, 

kvader, piramido in jajčasto telo. Na ravnini predstavljajo poleg praoblik kroga, kvadrata in 

trikotnika oblikotvorne enote še pravokotnik, mnogokotnik in elipsa. Oblike predmetov 

zaznavamo s tipom in jih poimenujemo kot trde, ostre, mehke, oglate. Lahko rečemo, da krog 

naredi drugačen vtis kot trikotnik, zato pravimo, da je krog mehka oblika, medtem ko je trikotnik 

trda oblika. Prav tako lahko rečemo, da okrogle oblike učinkujejo mehko in toplo. Večina 

anketirancev (89.9 %) se ne strinja, da je žoga trde oblike, medtem ko je piramida mehke oblike, 

zelo majhno je število tistih, ki se s to trditvijo strinjajo (2.8 %), medtem ko se s to trditvijo delno 

strinja (7.8  %) anketirancev. 
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Graf 22 Porazdelitev ocen za trditev – Žoga je trde oblike, medtem ko je piramida mehke oblike 

. 

23. Ko opazujemo hišo v naravi v daljavi, imamo občutek, da linije izgubljajo svojo 

moč. 

 

Butina (2007) meni, da gre pri tej trditvi gre prepoznavanje prostorskih ključev, ki so glavni 

psihofiziološki vzroki za zaznavanje globine prostora in so določeni z oblikotvornostjo strukture 

vidnega polja. Po Gibsonu je najvažnejša zaznava stopnjevanja ali gradienta, kjer gre za 

naraščanje ali pojemanje nekaterih zaznavnih lastnosti vidnega oz. likovnega polja. Bližje so 

predmeti (v našem primeru hiša), tem ostrejši so njihovi obrisi in detajli. Z oddaljenostjo obrisi 

in detalji postanejo nejasni. Isto število anketirancev (37,5 %) se ne strinja, da imamo med 

opazovanjem hiš v daljavi občutek, da linije izgubljajo svojo moč, 37.5 % se s to trditvijo delno 

strinja. Malo manj kot (24 %) anketirancev pa se s to trditvijo strinja. 

 
Graf 23 Porazdelitev ocen za trditev – Ko opazujemo hišo v naravi v daljavi imamo občutek, da linije izgubljajo svojo moč 

 

 

24. Ko opazujemo mimoidoče v daljavi, figure postanejo nejasne in zabrisane, medtem 

ko se detalji izgubijo. 
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Trditev se nanaša prav tako na prepoznavanje prostorskega ključa. Trditev temelji na isti 

predpostavki kot prejšna trditev. Večina anketirancev (77.5 %) se strinja, da med opazovanjem 

mimoidočih v daljavi figure postanejo nejasne in zabrisane, medtem ko je več tistih, ki se delno 

strinjajo (14.1 %), kot tistih, ki se s to trditvijo ne strinjajo (8.6 %). 

 
Graf 24 Porazdelitev ocen za trditev – Ko opazujemo mimoidoče v daljavi, figure postanejo nejasne in zabrisane, medtem ko 

se detalji izgubijo. 

 

25. Steklo in lubje na drevesu sta enaka na otip. 

Pri tej trditvi gre za prepoznavanje površin, kot otipne in vidne lastnosti površine. V našem 

primeru gre za prepoznavanje razlike med steklom, ki ima gladko površino, in lubjem, ki je 

hrapavo na otip. Za vsako ploskev, tudi tisto, ki je telesne oblike, lahko rečemo, da ima svojo 

površino. Sestavljena je iz delcev, ki predstavljajo značaj materiala, njegovo substanco, redkost, 

gostoto ali pa način obdelave. Za površino je značilno, da ima vidni ali tipni značaj. Tiste 

površine, ki jih zaznavamo s tipom, imenujemo prave površine (neposredno jih uporabljamo za 

likovno izražanje), medtem ko površine, zaznane z vidom, imenujemo neprave površine 

(nastanejo z uporabo risarskih, slikarskih, likovno tehničnih sredstev). Večina anketirancev (87.3 

%) se ne strinja, da sta steklo in lubje na drevesu enaka na otip, strinja se samo 8.1 % 

anketrirancev, medtem ko se s to trditvijo delno strinja 14.1 % anketirancev. 
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Graf 25 Porazdelitev ocen za trditev - Steklo in lubje na drevesu sta enaka na otip. 

 

26. Logo za avtomobilsko znamko Audi in olimpijske igre sta si podobna. 

Pri tej trditvi smo uporabljali stopnjo prepoznavanja sestave dveh logotipov, in sicer Audija in 

olimpijskih iger. Izhajamo iz predpostavke, da sta oba sta sestavljena iz iste oblike geometrijskih 

likov, in sicer iz krogov. Razlika je le v številu krogov. Logotip za avtomobilsko znamko je 

sestavljen iz štirih krogov, medtem ko je logotip za olimpijske igre sestavljen iz petih krogov. 

Več kot polovica anketirancev (56.3 %) se strinja, da sta si logo za avtomobilsko znamko Audi 

in olimpijske igre podobna, s to trditvijo se ne strinja 16.7 %, medtem ko se s to trditvijo delno 

strinja 28.1 % anketirancev. 

 
Graf 26 Porazdelitev ocen za trditev - Logo za avtomobilsko znamko Audi in olimpijske igre sta si podobna. 

 

27. Logotip za Coca Colo je sestavljen iz okrnjene barvne lestvice. 

Pri tej trditvi smo želeli preveriti, kakšno je prepoznavanje likovne prvine barve. Coca Cola je 

ena izmed največjih prepoznavnih pijač po celem svetu. Zanimalo nas je prepoznavanje podobe 
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oz. logotipa za Coca Colo. Več anketirancev (33.6 %) se strinja, da je Coca Cola sestavljena iz 

okrnjene barvne lestvice, s to trditvijo se ne strinja 30.6 %, medtem ko se s to trditvijo delno 

strinja 25.8 % anketirancev. 

 
Graf 27 Porazdelitev ocen za trditev – logotip za Coca Colo je sestavljen iz okrnjene barvne lestvice 

 

28. Predmeti, živali ipd. v logotipih naj bi bili stilizirani. 

Pri tej trditvi smo ugotavljali prepoznavnost besede stilizacija. V umetnosti gre pri stilizaciji za 

poenostavljanje oblik, katere najdemo v naravi, in prečiščevanje njenih oblik, kjer izločimo vse, 

kar ni potrebno. Na ta način dobimo tako imenovano čisto obliko. Največkrat se stilizirane oblike 

pojavijo v ornamentiki, kjer je geometrijska tvorba čista in jasna in izkazuje popoln red. Več kot 

polovica anketirancev (54.6 %) se strinja, da naj bi bili predmeti, živali, v logotipih stilizirani, s 

to trditvijo se ne strinja 15.6 %, medtem ko pa se s to trditvijo delno strinja 29.7 % anketirancev. 

 
Graf 28 Porazdelitev ocen za trditev - predmeti, živali ipd, v logotipih naj bi bili stilizirani 

 

29. Logotip za čevlje CAT je v agresivni barvni kombinaciji. 
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Pri tej trditvi smo ugotavljali prepoznavnost blagovne znamke CAT in vizualne podobe logotipa, 

ki je narejen v kontrastnih barvah (rumeni in črni) in je dokaj agresiven. Več anketirancev (41.5 

%) se strinja, da je logotip za čevlje CAT v agresivni barvni kombinaciji, ne strinja se 28.2 %, 

medtem ko se s to trditvijo delno strinja 30.5 % anketirancev. 

 
Graf 29 Porazdelitev ocen za trditev - logotip za čevlje CAT je v agresivni barvni kombinaciji 

  

30. Dober logotip je preprost. 

Pri tej trditvi smo skušali ugotoviti, ali gre za prepoznavanje logotipa kot načina oblikovanja, 

kjer je bistvena lastnost njegovega uspeha in obstoja enostavnost oz. preprostost vizualnega 

sporočila. Več kot tri četrtine anketirancev (82.1 %) se strinja, da je dober logotip preprost, s to 

trditvijo se ne strinja 3.9 %, medtem ko se s to trditvijo delno strinja 14.1 % anketirancev. 

 
Graf 30 Porazdelitev ocen za trditev - dober logotip je preprost 

 

31.Napis Google je sestavljen iz osnovnih in sekundarnih barv. 



Manca Herlec (2016) Trajnost znanja likovnih pojmov. Magistrsko delo. PeF Ljubljana 

 

80 
 

Pri tej trditvi smo ugotavljali, kakšno je prepoznavanje strukture barvnega kroga. Glede na to, da 

v zadnjem času veliko časa preživimo za računalnikom oz. da je Google ena najbolj obiskanih 

strani, nas je zanimalo, ali smo pozorni, koliko barv vsebuje napis Google. Napis je sestavljen iz 

vseh treh osnovnih barv in dveh sekundarnih barv. Barva, ki je ni v napisu in jo najdemo v 

barvnem krogu, je vijolična. Malo manj kot dve četrtini anketirancev (67.2 %) se strinja, da je 

napis Google sestavljen iz osnovnih in sekundarnih barv, več anketirancev se s to trditvijo ne 

strinja (13.3 %), delno se strinja (19.5 %) anketirancev. 

 
Graf 31 Porazdelitev ocen za trditev - napis Google je sestavljen iz osnovnih in sekundarnih barv 

 

31. Plakat, ki je narejen v kontrastnih barvah, nam hitreje pade v oči. 

Pri tej trditvi smo ugotavljali pomen besede kontrast in  njeno povezanost z plakatom. Plakat, ki 

je izdelan v črno-beli kombinaciji na primer hitreje opazimo, kot tistega, ki je v rumeno-oranžni 

kombinaciji. Več kot kot tri četrtine anketirancev (82 %) se strinja, da nam plakat, ki je narejen v 

kontrastnih barvah, hitreje pade v oči, s to trditvijo se ne strinja 14.8 %, medtem ko se s to 

trditvijo delno strinja 4.6 % anketirancev. 

 
Graf 32 Porazdelitev ocen za trditev - plakat, ki je narejen v kontrastnih barvah nam hitreje pade v oči 
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32. Črna črta na beli podlagi je lažje berljiva kot bela na črni. 

Pri tej trditvi smo ugotavljali prepoznavanje kontrasta pri tipografiji oz. odnos med črko in njeno 

podlago. Več kot kot tri četrtine anketirancev (82 %) se strinja, da nam plakat, ki je narejen v 

kontrastnih barvah, hitreje pade v oči. S to trditvijo se ne strinja 14.8 %, medtem ko se delno 

strinja 13.3 % anketirancev. 

 
Graf 33 Porazdelitev ocen za trditev - črna črta na beli podlagi je lažje berljiva, kot bela na črni 

 

 

34. Beseda lepo in estetsko sta napisani z isto tipografijo črk. 

Pri tej trditvi smo ugotavljali, ali anketiranci prepoznajo različna fonta oz. obliko črke. Uporabili 

smo dva tipa pisav, in sicer pisavi Arial ter Comic Sans. Več kot trjetina anketirancev se s to 

trditvijo ne strinja (72.7 %), medtem ko je tistih, ki se s trditvijo ne strinjajo (14.1 %), za 

malenkost več kot tistih, ki se s to trditvijo delno strinjajo (13.3 %).  

 
Graf 34 Porazdelitev ocen za trditev - beseda lepo in estetsko sta napisani z isto tipografijo črk 
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2. SKLOP, INTERPRETACIJA REZULTATOV DEJAVNIKOV RAZUMEVANJA 

LIKOVNIH POJMOV 

1. Na mesto številka 1 razvrstite (premaknite) likovno področje, ki ga poznate najbolje, na 

mesto številka 6 pa tistega, ki ga poznate najmanj. 

Pri prvem vprašnju smo ugotavljali poznavanje likovnih področjih po pomebnosti. Anketiranci 

so morali na mesto številka 1 umestiti likovno področje, ki ga poznajo najbolje, na mesto 

številka 6 pa tistega, ki ga poznajo najmanj. Na razpolago so imeli naslednja likovna področja: 

risanje, slikanje, modo – fotografijo, kiparstvo, oblikovanje (vizualne komunikacije, interier). 

Dobili smo naslednje rezultate, in sicer je bilo riasnje v povprečju najpomembnejše.  

Tabela 4 Porazdelitev likovnih področij po pomembnosti 

    1 2 3 4 5 6 Skupaj 

Risanje % 36 16 21.6 10.4 8.8 7.2 100 

Slikarstvo % 7.1 20.6 19.8 28.6 22.2 1.6 100 

Moda, fotografija % 24.6 27.8 10.3 16.7 12.7 7.9 100 

Kiparstvo % 0.8 2.4 12 16.8 22.4 45.6 100 

Arhitektura % 10.4 11.2 19.2 16.8 20.8 21.6 100 

Oblikovanje (vizualne 

komunikacije, interier 
% 

21.4 22.2 16.7 11.1 12.7 15.9 100 
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Tabela 5 Povprečno število prepoznavnja likovnih področij po pomembnosti 

  N Minimum Maksimum M SD 

Risanje 125 1 6 2.62 1.61 

Slikarstvo 126 1 6 3.43 1.28 

Moda, fotografija 126 1 6 2.89 1.63 

Kiparstvo 125 1 6 4.94 1.21 

Arhitektura 125 1 6 3.91 1.63 

Oblikovanje (vizualne 

komunikacije, interier 126 1 6 3.19 1.77 

 

Ugotovili smo, da je risanje najpomembnejše, medtem ko je je kiparstvo najmanj pomembno.  

 

2. Pri drugem vprašanju so imeli anketiranci tri možnosti, in sicer nas je zanimalo, kako 

pogosto se ukvarjajo z umetnostjo, spremljajo umetnost (obiščejo galerijo, pogledajo 

oddajo po televiziji in se udeležujejo ustvarjalnih delavnic. 

 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, ali se anketiranci konkretno ukvarjajo z umetnostjo, na primer 

slikajo, rišejo, izdelajo kip …Malo več kot polovica (52.3 %) anketirancev se redko ukvarja z 

umetnostjo. 24.2 % anketirancev se nikoli ne ukvarja z umetnostjo, 23.4 % se jih pogosto 

ukvarja z umetnostjo.   

 
Graf 35 Porazdelitev ocen za vprašanje – kako pogosto se ukvarjate z likovno umetnostjo 

 

V danajšnem času imamo na razpolago veliko število različnih razstav, zmeraj več je tudi oddaj 

po televiziji, ki nam na različne načine predstavijo umetnost. Zanimalo nas je, kako pogosto 

anketiranci spremljajo umetnost, in sicer, da obiščejo galerijo ali pa si ogledajo oddajo po 

televiziji. Več kot polovica (62%) redko spremlja umetnost, 26.3 % spremlja pogosto, 10.9 % 

anketrirancev pa nikoli ne spremlja umetnosti. 
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Graf 36 Porazdelitev ocen za vprašanje kako pogosto spremljate umetnost (obiščete galerijo, pogledate oddajo na televiziji) 

 

Zanimalo nas je, kako pogosto se anketiranci udeležujejo ustvarjalnih delavnic. Malo manj kot 

polovica (44.5 %) se udeležuje ustvarjalnih delavnic, (43.8 %) anketirancev se nikoli ne 

udeležuje ustvarjalnih delavnic, medtem ko je tistih, ki se pogosto udeležujejo, najmanj, in sicer 

(11.7 %). 

 
Graf 37 Porazdelitev ocen za vprašanje – kako pogosto se udeležujete ustvarjalnih delavnic 

 

2. Menite, da o umetnosti na splošno veliko veste, da ste razgledani na tem področju? 

Kot splošno znanje o umetnosti je mišljeno poznavanje različnih področij umetnosti. 

 

Pri drugem dejavniku nas je zanimalo mnenje o umetnosti oz. razgledanosti na tem področju 

(poznavanje različnih področij umetnosti). Polovica anketirancev (50 %) meni, da ima o tem 

povprečno znanje oz. da so srednje razgledani. Manj kot polovica (42.9 %) je tistih, ki so na tem 
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področju slabo razgledani oz. nerazgledani. Majhno je število, ki menijo, da so na tem področju 

zelo razgledani (7 %). 

 
Graf 38 Povprečno število  – mnenje o umetnosti oz. razgledanost 

 
Tabela 6 Povprečne vrednosti, razgledanost 

  N Minimum Maksimum M SD 

Menite, da o umetnosti na splošno 

veliko veste, da ste razgledani na tem 

področju? Kot splošno znanje o 

umetnosti je mišljeno poznavanje 

različnih področiji umetnosti. 128 1 4 2.47 0.78 
 

 

3. Kako bi ocenili svojo likovno nadarjenost? 

 

Nadarjenost je seštevek medsebojnega vpliva več dejavnikov v človekovem življenju. Začne se z 

zarodkom, rojstvom in okoljem, kjer se rodimo in hodimo v šolo. Na nadarjenost ima velik vpliv 

pričakovanje družine in šole. Pri tretjem dejavniku smo od anketirancev zahtevali, da ocenijo 

svojo likovno nadarjenost. Pri tem smo namenoma uporabili štirstopenjsko lestvico in na ta način 

anketirance prisili, da bolj natančno opredelijo svoje mnenje o likovni nadarjenosti. Več je tistih, 

ki menijo, da je njihova likovna nadarjenost zelo slaba (18.8 %), kot tistih, ki menijo, da je zelo 

dobra (9.4 %). Medtem ko je več tistih (40, 6%), ki se nagibajo k zelo slabi (40 %), kot tistih 

(31.3 %), ki se nagibajo k zelo dobri likovni nadarjenosti. 
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Graf 39 Porazdelitev ocen za vprašanje – kako bi ocenili svojo likovno nadarjenost 

 

4. Ko kupite novo oblačilo. 

Pri tem dejavniku nas je zanimalo, ali pri nakupu novega oblačila pri anketirancih prevlada 

praktičnost (pomislijo na stara oblačila, ki jih imajo v omari) ali gre za upoštevanje modnih 

zapovedi.Več kot polovica anketirancev (59.4 %) pri nakupu pogosto pomisli na oblačila, ki jih 

ima doma v omari: Malo manj kot ena tretjina (29.7 %) redko pomisli na oblačila. Najmanj pa je 

tsitih, ki nikoli ne pomislijo na oblačila, ki jih imajo doma v omari (10.9 %). 

 
Graf 40 Porazdelitev ocen za vprašanje – ko kupim novo oblačilo pomislim na stara oblačila 

 

Pri tem dejavniku smo ugotavljali, kako pogosto pri nakupu novega oblačila upoštevajo modne 

zapovedi. Glede na to, da je veliko anketirancev ženskega spola, je zanimivo, da je odstotek 

tistih, ki se držijo modnih zapovedi, zelo majhen (14.4 %). Več kot polovica se redko drži 

modnih zapovedi (63.3 %), medtem ko je tistih, ki se nikoli ne držijo modnih zapovedi, 22.4 %.  
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Graf 41 Porazdelitev ocen za vprašanje – pri nakupu se držim se modnih zapovedi 

 

5. Dejavniki, ki negativno vplivajo na Vaše prepoznavanje oz. zanimanje za likovna 

področja v vsakdanjem življenju, so:  

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, ali posamezni dejavniki negativno vplivajo na prepoznavanje 

oz. zanimanje za likovna področja v vsakdanjem življenju. Več kot polovica anketirancev se je 

strinjala s tem, da negativen dejavnik (premalo časa) negativno vpliva na prepoznavanje oz. 

zanimanje za likovna področja (57.9 %), 42.1 % pa se jih s tem ni strinjalo. 

 
Graf 42 Porazdelitev ocen za vprašanje - negativni dejavnik (premalo časa) vpliva na prepoznavanje likovnih področij 

 

Manj  kot tretjina anketirancev se je strinjala (23.8 %) s tem, da negativen dejavnik (umetnost me ne 

zanima), vpliva na prepoznavanje oz. zanimanje za likovna področja, medtem ko je tistih ki se ne strinjajo 

(76. 2%). 
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Graf 43 Porazdelitev ocen za vprašanje - negativni dejavnik (umetnost me ne zanima) vpliva na prepoznavanje likovnih 

področij 

 

Manj kot polovica anketirancev se je strinjala, da njihova likovna nadarjenost (40.9 %) negativno 

vpliva na prepoznavanje oz. zanimanje za likovna področja. Več kot polovica (59.1 %) se s tem 

ni strinjala. 

 
Graf 44 Porazdelitev ocen za vprašanje - negativni dejavnik (likovna nadarjenost) vpliva na prepoznavanje likovnih 

področij 

 

Kot smo že omenili, na trajno in kakovostno razumevanje likovnih pojmov vplivajo različni 

dejavniki. Prav gotovo je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na kakovostno in trajno 

razumevanje likovnih pojmov, prav izobraževanje. V učnem načrtu (1990, str. 2) je zapisano, da 

je temeljna naloga likovne vzgoje razvoj učenčeve likovne zmožnosti oz. komptenec. Pri tem gre 

za razumevanje vizualnega, naravnega, osebnega, družbenega in kulturnega prostora.  

Ključne poti za doseganje teh nalog so: 
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- praktično likovno izražanje in ustvarjanje, različne miselne strategije, 

- uporaba materialov, orodij in tehnologije,  

- navezovanje problemsko zasnovanih nalog 

- povezava z drugimi predmetnimi področji in z vsakdanjim življenjem. 

 
Graf 45 Porazdelitev ocen za vprašanje - negativni dejavnik (v šoli mi je bil predmet slabo predstavljen) vpliva na 

prepoznavanje likovnih področij 

 

6. Če bi na novo opremljali stanovanje, bi: 

Pri vprašanjih nas je zanimalo, kaj ima prednost pri opremljanju novega stanovanju. Ugotavljali 

smo odnose, in sicer: 

Malo več kot tretjina anketirancev se je strinjala (38.6 %) , da bi izbrali material na podlagi 

izgleda in ne 

praktičnosti, S to 

trditvijo se ni 

strinjalo 61.4 % 

anketirancev. 
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Graf 46 Porazdelitev ocen za vprašanje – če bi na novo opremljali stanovanje bi izbrali 

material na podlagi izgleda in ne praktičnosti in cene 
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Malo manj kot tretjina (32 %) anketirancev se strinja, da bi bolj pazili na obliko bivanjskih 

elemnetov kot na njihovo ergonomijo. Medtem ko se malo več kot dve tretjini (68. %5) s tem ne 

strinjata. 

 

 
Graf 47 Porazdelitev ocen za vprašanje – če bi na novo opremljali stanovanje bi bolj pazili na obliko bivanjskih elementov 

(stoli, mize), kot njihovo ergonomijo 

 

Skoraj dve tretjini anketirancev se strinjata (61.1 %), da bi bolj pazili na kvaliteto pohištva kot na 

estetski videz le- tega. Medtem ko se malo več kot tretjina s tem ne strinja (38.9 %). 
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Graf 48 Porazdelitev ocen za vprašanje – če bi na novo opremljali stanovanje bi bolj pazili na 

kvaliteto pohištva kot na estetski videz le tega 
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7. Kdaj ste v zadnjem času  

Ugotavljali smo. kdaj so v roke prijeli svinčnik z namenom risanja. Pri tem je največ 

anketirancev v roke prijelo svinčnik v roke z namenom risanja v zadnjem letu (70.6 %). Najmanj 

anketirancev je to storilo v zadnjih desetih letih (7.9 %), medtem ko je število tistih, ki so to 

storili v zadnjih petih letih, večje (11.1 %) od tistih, ki tega niso storili nikoli (10.3 %). 

 
Graf 49 Porazdelitev ocen za vprašanje – kdaj v zadnjem času ste v roke prijeli svinčnik z namenom risanja 

 

Ugotavljali smo, kdaj so sami naredili darilo. Pri tem je več kot tretjina anketirancev samih 

naredilo darilo v zadnjem letu (66.7 %). Najmanj anketirancev je to storilo v zadnjih desetih letih 

(6.3 %). Medtem ko je število tistih, ki so to storili v zadnjih petih leti, večje (15.1 %) od tistih, 

ki tega niso storili nikoli (11,9 %). 

 
Graf 50 Porazdelitev ocen za vprašanje – kdaj v zadnjem času ste sami naredili darilo 
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Ugotavljali smo, kdaj so sami napisali oz. oblikovali darilo. Pri tem je malo manj kot dve tretjini 

anketirancev to storilo v zadnjem letu (63.57 %). Najmanj anketirancev je to storilo v zadnjih 

desetih letih (6.3 %). Medtem ko je število tistih, ki so to storili v zadnjih petih letih, večje (19.8 

%) od tistih, ki tega niso storili nikoli (10,3 %). 

 
Graf 51 Porazdelitev ocen za vprašanje – kdaj v zadnjem času ste sami napisali oz.oblikovali darilo 

 

Ugotavljali smo, kdaj v zadnjem času so razmišljali o sliki, ki visi na steni. Več kot tri četrine 

(77.8 %) anketirancev je to storilo v zadnjem letu Najmanj anketirancev je to storilo v zadnjih 

desetih letih (3.2 %). Medtem ko je število tistih, ki so to storili v zadnjih petih letih, večje (15.1 

%) od števila tistih, ki tega niso storili nikoli (4 %). 

 
Graf 52 Porazdelitev ocen za vprašanje – kdaj v zadnjem času ste razmišljali o sliki, ki visi na steni 

 

Ugotavljali smo, kdaj v zadnjem času so razmišljali o kipu ali stavbi. Več kot dve tretjini (69,8 

%) anketirancev je to storilo v zadnjem letu Najmanj anketirancev tega ni storilo nikoli (5.6 %). 
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Medtem ko je število tistih, ki so to storili v zadnjih petih letih, večje (15.1 %) od števila tistih, ki 

so to storili v zadnjih desteih letih (9.5 %). 

 
Graf 53 Porazdelitev ocen za vprašanje – kdaj v zadnjem času ste razmišljali o kipu ali stavbi 

 

8. Na kakšne načine in kako pogosto pridobivate nova znanja s področja umetnosti?  

Pri tem nas je zanimalo, kako pogosto anketiranci pridobivajo na področju umetnosti nova 

znanja s pomočjo domače strokovne revije, časopisa. Polovica anketirancev se tega redko 

poslužuje (51.2 %), medtem ko je več tistih (26.4 %), ki nikoli ne pridobivajo novih znanj, kot 

tistih, ki pogosto pridobivajo nova znanja s pomočjo revij. 

 
Graf 54 Porazdelitev ocen za vprašanje – na kakšne načine in kako pogosto pridobivate nova znanja s področja umetnosti 

s pomočjo domačih strokovnih revij, časopisov 

 

Pri tem nas je zanimalo, kako pogosto anketiranci pridobivajo na področju umetnosti nova 

znanja s pomočjo tujih strokovih revij, časopisov. Največ anketiancev tega nikoli (46.5 %) ne 

stori, 42.5 % se redko poslužuje tujih revij, medtem ko je delež tistih, ki to storijo pogosto (11 

%), najmanjši. 
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Graf 55 Porazdelitev ocen za vprašanje – na kakšne načine in kako pogosto pridobivate nova znanja s področja umetnosti 

s pomočjo tujih strokovnih  revij, časopisov 

 

Pri tem nas je zanimalo, kako pogosto anketiranci pridobivajo na področju umetnosti nova 

znanja s pomočjo TV. Več kot polovica anketirancev se tega redko poslužuje (59.8 %). Medtem 

ko je več tistih tistih, ki pogosto (31.5 %) pridobivajo nova znanja s pomočjo TV, kot tistih, ki 

tega ne počnejo nikoli. 

 
Graf 56 Porazdelitev ocen za vprašanje – na kakšne načine in kako pogosto pridobivate nova znanja s področja umetnosti 

s pomočjo oddaj na televiziji 

 

Pri tem nas je zanimalo, kako pogosto anketiranci pridobivajo na področju umetnosti nova 

znanja s pomočjo spleta. Več kot polovica se tega poslužuje pogosto (52.4 %). Manj kot polovica 

to stori redko (43.7 %), medtem ko je delež tistih, ki tega ne storijo nikoli, majhen (4 %). 

 
Graf 57 Porazdelitev ocen za vprašanje – na kakšne načine in kako pogosto pridobivate nova znanja s področja umetnosti 

s spleta 
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Pri tem nas je zanimalo, kako pogosto anketiranci pridobivajo na področju umetnosti nova 

znanja s pomočjo ustnih informacij in v pogovoru z drugo osebo. Polovica anketirancev se tega 

redko poslužuje (52.3 %). Več kot tretjina to stori pogosto (39.1 %). medtem ko je delež tistih, ki 

se nikoli ne poslužujejo tega, najmanjši (8.6 %). 

 
Graf 58 Porazdelitev ocen za vprašanje – na kakšne načine in kako pogosto pridobivate nova znanja s področja umetnosti 

s ustnih informacij, pogovorom z drugo osebo 

 

Pri tem nas je zanimalo, kako pogosto anketiranci pridobivajo na področju umetnosti nova 

znanja s pomočjo izobraževanj. Polovica anketirancev se tega redko poslužuje (51.2 %). Medtem 

ko je bisteveno več tistih, ki redko (26.4 %) na ta način pridobivajo nova znanja, kot tistih, ki 

pogosto (6.3 %) pridobivajo nova znanja s pomočjo izobraževanj. 

 
 

Graf 59 Porazdelitev ocen za vprašanje – na kakšne načine in kako pogosto pridobivate nova znanja s področja umetnosti 

s pomočjo izobraževanje iz različnih likovnih področij (tečaji, likovna društva ipd...) 

 

9. Ali se strinjate z naslednjim pregovorom: “Umetnost izvira iz iskanja po lepoti, a 

znanost iz iskanja po resnici”? Edward George Bulwer – Lytton 

 

Ugotavljali smo, ali se strinjajo s pregovorom, da umetnost izvira iz iskanja po lepoti, a znanost 

iz iskanja po resnici. Z pregovorom se je strinjala (59.9 %) več kot polovica anketirancev, več je 

bilo tistih, ki so bili neopredeljeni (22.8 %), kot tistih, ki se s pregovorom niso strinjali (17.3 %). 
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Graf 60 Porazdelitev ocen za vprašanje – opisna statistika za oceno mnenja o pregovoru 

 

 

Tabela 7 Povprečno število pregovora 

  N Minimum Maksimum M SD 

Ali se strinjate z naslednjim 

pregovorom ¨*Umetnost izvira iz 

iskanja po lepoti, a znanost iz iskanja 

po resnici* Edward George Bulwer - 

Lytton 127 1 5 3.60 1.09 
 

 

9. Koliko izobraževalnih programov s področja  umetnosti ste se udeležili? 

Tabela 8 Povprečno število udeležbe izobraževalnih programov s področja umetnosti 

  N Minimum Maksimum M SD 

KADARKOLI 98 0 500 8.62 51.25 

V ZADNJIH 

DESETIH LETIH 87 0 100 2.7 10.93 

V ZADNJIH PETIH 

LETIH 82 0 50 1.46 5.67 

V ZADNJEM LETU 86 0 4 0.31 0.80 
 

Najmanjše število anketirancev je odgovorilo, da so se izobraževalnih programov udeležili v 

zadnjem letu, medtem ko je tistih ki, ki so se jih udleželi kadarkoli, do sedaj največ. 

 

Vprašanja odprtega tipa 

V anketnem vprašalniku sta bili tudi dve vprašanji odprtega tipa. Od anketirancev smo zahtevali, 

da nam z nekaj besedami opišejo ustvarjalnega človeka in likovno nadarjenega človeka. 

Vprašanja odprtega tipa smo kvalitativno obdelali s postopkom kvalitativne analize 

vsebine.Transkripciji odgovorov smo določili kode in jih združili v vsebinsko homogene enote.  
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1. Vprašanje odprtega tipa: Kako bi opisali ustvarjalnega človeka? 

 

Kroflič in Gobec (1995) pišeta, da področje psihologije ustvarjalnost definira kot neke vrste 

dejavnost, ki zajema lastnost in način mišljenja, sposobnost ter osebno lastnost. Sposobnost 

ustvarjalnega mišljenja zajema tenkočutnost, bogastvo zamisli oz. fluentnost, iznajdljivost ali 

prožnost v načinu mišljenja oz. fleksibilnost,  izvirnost oz. originalnost, različne načine izvedbe 

zamisli ter uporabo domišljije oz. fantazije. 

Pri vprašanju, s katerimi besedami bi opisali ustvarjalnega človeka, smo dobili naslednje 

rezultate. 

Tabela 9 Ustvarjalnost 

ŠT. KODE VSEBINSKO HOMOGENE ENOTE ŠT.ODGOVOROV 

1 Izvirnost 10 

2 Inovativnost 20 

3 Vsestranskost 6 

4 Radovednost 3 

5 Iznajdljivost 5 

6 Svoboda 5 

7 Kreativnost 34 

8 Raziskovalec 3 

9 Nadarjen 3 

10 Razgledan 7 

11 Umetnik 8 

12 Različni odgovori 13 

 

KODA 12: Naslednjim odgovorom nismo določili skupne kode. Ustvarjalnega človeka so opisali 

z naslednjimi besedami: duhovit, zanimiv, samorealiziran, razvoj, gibanje, navdušenje, zanimiv, 

živahen, pameten, energičen, hiperaktiven. 

 
 

2. Vprašanje odprtega tipa: Kako bi opisali likovno nadarjenega človeka? 

Prvi, ki je pojem nadarjenost opredelil na drugačen način, je bil Renzulli (1978, Renzulli, Reis, 

Smith), in sicer je teorijo nadarjenosti razdelil na tri dele oziroma trikrožni model nadarjenosti, 
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kjer gre za medsebojno prepletanje nadpovprečnih sposobnosti, visoke ustvarjalnosti in visoko 

stopnjo zavezanosti naloge.  

Pri vprašanju, kako bi opisali likovno nadarjenega človeka, smo dobili naslednje rezultate. 

 

Tabela 10 Likovna nadarjenost 

ŠT. KODE VSEBINSKO HOMOGENE 

ENOTE 

ŠT.ODGOVOROV 

1 Estetsko 9 

2 Talent 17 

3 Dober risar 10 

4 Ročno spreten 2 

5 Vizualna občutljivost 15 

6 Umetnik 24 

7 Likovno ustvarjalen 7 

8 Ustvarjalen 3 

9 Inovativen 3 

10 Slikar 6 

11 Umetnik 4 
 

 

 

 

12 Različni odgovori 17 
 

 

 

Koda 12  

Naslednjim odgovorom nismo določili skupne kode. Likovno nadarjenega človeka so opisali z 

naslednjimi besedami: srečnež, čuteč, risar, slikar, vztrajen, svoja čustva preliva, en poseben, 

natančnost, barvit, globok, zna uporabljati specter, barva, srečko, občutljiv, vztrajen, 

razmišljujoč, mavrica, poudarek na detajlih, da, super, introvetiranost, nazoren, oseba , ki je 

napredna v likovni umetnosti. 
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10.5.2. Vrednotenje raziskovalnih vprašanj  

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1 

 

RV 1: Kakšna je stopnja prepoznavanja likovnih pojmo? 

 

V raziskavi nas je zanimalo, kakšna je stopnja prepoznavanja likovnih pojmov. Upoštevali smo 

vse trditve iz prvega dela vprašalnika. Vsa področja so bila ocenjena s povprečno vrednostjo, 

višjo od sredine lestvice (3). Trditve, ki imajo pred trditvijo črko r, so obrnjene. 

 

Tabela 11 Povprečno število doseženih pravilnih trditev glede na prepozavanje likovnega pojma 

Oznaka R pred trditvijo pomeni, da 

je lestvica obrnjena - zdaj so povsod 

višje vrednosti bolj pravilni odgovori 

 

N Minimum Maksimum M SD 

R Žensko, ki je oblečena v vijolčno 

krilo in rumen pulover, bomo na ulici 

težje opazili. 128 1 5 3.94 1.48 

Ko kupite novo oblačilo, upoštevate 

barve.  128 1 5 4.42 0.78 

Na razpolago imamo rdečo, rumeno in 

modro barvo. S kombinacijo le-teh 

lahko pobarvamo drevo v vseh barvah, 

ki nam jih ponuja jesen. 128 1 5 3.91 1.37 

R Barve ne vplivajo na razpoloženje 

človeka. 128 1 5 4.04 1.38 

Besedo monotonija lahko primerjamo z 

različnimi sivimi odtenki. 128 1 5 3.35 1.17 

R Navpične črte razširijo postavo, 

medtem ko jo vodoravne optično 

podaljšajo. 128 1 5 4.07 1.40 

R Svetle barve optično pomanjšajo 

obliko telesa. 128 1 5 3.52 1.42 

R Veliki vzorci optično pomanjšajo 

obliko telesa. 128 1 5 2.97 1.28 

Vzorec, ki ga vidimo na oblačilu, je 

 sestavljen  iz različnih oblik črt. 128 1 5 3.14 1.08 

116 mravelj, ki se navpično vzpenjajo 

po drevesu, od daleč daje vtis rasti. 128 1 5 3.63 1.96 

Voda nam daje vtis umirjenosti. 128 1 5 3.85 0.98 
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R 9 kovancev, ki jih postavimo v 

trikotnik, nam daje vtis labilnosti. 128 1 5 2.87 1.18 

Silhueta planincev, ki se vzpenjajo v 

hrib, nam daje vtis gibanja. 128 1 5 3.83 1.07 

Izgled struktura ploskve je odvisna od in 

smeri različnih oblik črt. 128 1 5 3.64 0.92 

R Tekstilni materiali so enaki na otip. 128 1 5 4.5 1.12 

Človeško telo lahko sestavimo iz 

geometrijskih teles. 128 1 5 3.85 1.16 

R Ornament se pojavlja v arhitekturi, 

kiparstvu, medtem ko se v slikarstvu in 

modi ne. 128 1 5 3.78 1.36 

Na mizi stojita jabolko in škatlica. 

Zaradi oblike eno drugo poudarita. 128 1 5 3.78 0.97 

R Za dobro pričesko ni potrebno 

upoštevati oblike obraza. 128 1 5 4.35 1.23 

Pravljično deželo si lahko v mislih 

naslikamo z živimi barvami. 128 1 5 4.11 0.95 

R Odprt čevelj (globok izrez na 

nartu) vizualno skrajša nogo, medtem 

ko ga zaprt podaljša. 128 1 5 3.1 1.48 

R Žoga je trde oblike, medtem ko je 

piramida mehke oblike. 128 1 5 4.36 1.20 

Ko opazujemo hišo v daljavi, imamo 

občutek, da linije izgubljajo svojo moč. 128 1 5 2.75 1.09 

Ko opazujemo mimoidoče v daljavi, 

figure postanejo nejasne in zabrisane, 

medtem ko se detalji izgubijo. 128 1 5 4.13 0.98 

R Steklo in lubje na drevesu sta enaka 

na otip. 128 1 5 4.55 1.08 

Logotipa za avtomobilsko znamko Audi 

in olimpijske igre sta si podobna. 128 1 5 3.56 1.12 

Logotip za Coca Colo je sestavljen iz 

okrnjene barvne lestvice. 128 1 5 2.84 1.38 

Predmeti, živali  ipd. v logotipih naj bi 

bili stilizirani. 128 1 5 3.59 1.19 

Logotip za čevlje CAT je v agresivni 

barvni kombinaciji. 128 1 5 3.18 1.29 

Dober logotip je preprost. 128 1 5 4.22 0.94 

Napis Google je sestavljen iz osnovnih 

in sekundarnih barv. 128 1 5 3.77 1.11 

Plakat, ki je narejen v kontrastnih 

barvah, nam hitreje pade v oči. 128 1 5 4.21 0.93 

R Črna črka na beli podlagi je lažje 

berljiva kot bela na črni. 128 1 5 2.04 1.13 

Beseda lepo in estesko sta napisani z 

isto tipografijo črk. 128 1 5 1.84 1.28 
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Pri vrednotenju 1. raziskovalnega vprašanja smo s preizkusom za aritmetično sredino preverili, 

ali je povprečna vrednost tudi statistično značilno višja od sredine lestvice (3). 

Tabela 12 Rezultati t- preizkusa za aritmetično sredino (stopnja prepoznavanja likovnih pojmov) pri 1. raziskovalnem 

vprašanju 

  Risanje Slikarstvo 
Moda, 

fotografija 
Kiparstvo 

Arhitektura, 

oblikovanje 

Število 128 128 128 128 128 

Aritmetična sredina 3.55 3.81 3.67 4.14 3.25 

Standardni odklon 0.56 0.49 0.66 0.61 0.43 

Minimum 2.25 2.44 1.86 2.5 2.44 

Maksimum 5 4.89 5 5 4.56 

T statistika 11.116 18.657 11.428 20.923 6.603 

Število prostostnih stopenj 127 127 127 127 127 

P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Dokazali smo, da je povprečna vrednost za prepoznavanje vseh likovnih pojmov statistično 

značilna (p < 0,001). Z analizo rezultatov smo tako potrdili raziskovalno vprašanje 1, kar 

pomeni, da je prepoznavanje likovnih pojmov zelo dobro. 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2 

 

RV 2: Kateri so najbolj pogosti dejavniki, ki vplivajo na kakovostno prepoznavanje in 

trajno razumevanje likovnih pojmov v umetnosti? 

 

V raziskavi nas je zanimalo, kateri so najbolj pogosti dejavniki, ki vplivajo na kakovostno 

prepoznavanje in trajno razumevanje likovnih pojmov v umetnosti. V regresijski model smo 

vključili neodvisne spremenljvike, ki se navezujejo na pogostost pridobivanja znanja preko 

različnih kanalov in pogostost udeleževanja likovnih dejavnosti. Zaradi velikega števila 

neodvisnih spremenljivk (n=11), med katerimi je možna tudi multikolinearnost, smo uporabili 

metodo stepwise, ki v model vključi le najbolj relevantne spremenljivke. 
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LIKOVNO PODROČJE SLIKANJE 

Tabela 13 Rezultati regresijske analize (kateri so najbolj pogosti dejavniki, ki vplivajo na kakovostno in trajno 

razumevanje likovnih pojmov v umetnosti) pri 2.raziskovalnem vprašanju 

  

Nestandardizirani 

beta  

koeficient 

Standardizirani 

beta  

koeficient 

t p R F p 

 

Prilagojeni  

R2 

konstanta 3.287   11.798 <0,001 

0.39 11.556 <0,001 

 

 

 

 

0.149 

Razmišljali 

o sliki,  

ki visi na 

steni. 0.22 0.316 3.689 <0,001 

Oddaje na  

televiziji -0.162 -0.194 -2.261 0.026 

 

Z regresijsko analizo smo identificirali dva dejavnika, ki pomembno vplivata na prepoznavanje 

likovnih pojmov. Delež pojasnjene variance znaša 14,9 % . Ta dva dejavnika sta pogostost 

razmišljanja o sliki, ki visi na steni, in pogostost gledanja televizije. Negativen beta koeficient, 

kjer je najnižja vrednost (1) pomeni pogosto gledanje TV, najvišja (3) pa nikoli. Pri stopnji 

tveganja p<0,05 lahko potrdimo, da tisti, ki pogosteje gledajo oddaje na TV, tudi bolj 

prepoznavajo likovno področje slikanje. Prav tako lahko potrdimo, da tisti, ki pogosteje 

razmišljajo o sliki, tudi bolj prepoznavanjo likovne pojme (p < 0,001). 

Povezanost med odvisno in obema neodvisnima spremenljivkama je že na meji srednje močne 

(R = 0.39) in statistično pomembna (p < 0.001). 
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MODA, FOTOGRAFIJA 

Tabela 11 Rezultati regresijske analize (kateri so najbolj pogosti dejavniki, ki vplivajo na kakovostno in trajno razumevanje 

likovnih pojmov v umetnosti) pri 2.raziskovalnem vprašanju 

  
Nestandardizirani 

beta koeficient 

Standardizirani 

beta koeficient 
t p R F p 

 

Prilagojeni 

R2 

Konstanta 3.76   10.163 <0,001 

0.30 7.071 <0,001 

 

 

 

 

0.091 

Izobraževanje iz  

različnih likovnih  

področij (tečaji,  

likovna društva 

ipd...) -0.222 -0.206 -2.284 0.024 

Sami napisali oz.  

oblikovali vabilo. 0.139 0.204 2.262 0.026 

 

Z regresijsko analizo smo identificirali dva dejavnika, ki pomembno vplivata na prepoznavanje 

likovnih pojmov. Delež pojasnjene variance znaša 9.1 % . Ta dva dejavnika sta pogostost 

izobraževanj iz različnih likovnih področij (tečaji, likovna društva ...) in pogostost pisanja oz. 

oblikvanja vabil. Negativen beta koeficient, kjer najnižja vrednost (1) pomeni pogosto pisanje 

oz. oblikovanje daril, najvišja (3) pa nikoli. Pri stopnji tveganja p < 0,05 lahko potrdimo, da tisti, 

ki pogosteje sami napišejo oz. oblikujejo darila, tudi bolj prepoznajo likovna področja modo in 

fotografijo. Prav tako lahko potrdimo, da tisti, ki se pogosteje udeležujejo izobraževanj z 

različnih likovnih področij (tečaji, likovna društva ...), tudi bolj poznajo likovne pojme.  

(p < 0,05).  

Povezanost med odvisno in obema neodvisnima spremenljivkama je šibka (R = 0.30) in 

statistično pomembna (p < 0.001). 
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KIPARSTVO 

Tabela 14 Rezultati regresijske analize (kateri so najbolj pogosti dejavniki, ki vplivajo na kakovostno in trajno 

razumevanje likovnih pojmov v umetnosti) pri 2.raziskovalnem vprašanju 

  
Nestandardizirani 

beta koeficient 

Standardizirani 

beta koeficient 
t p R F p 

 

Prilagojeni  

R2 

konstanta 3.971   14.822 <0,001 

0.37 10.528 <0,001 

 

 

0.136 

 

Razmišljali o 

kipu ali  

stavbi. 0.178 0.27 3.157 0.002 

Oddaje na 

televiziji -0.234 -0.24 -2.809 0.006 

 

Z regresijsko analizo smo identificirali dva dejavnika, ki pomembno vplivata na prepoznavanje 

likovnih pojmov. Delež pojasnjene variance znaša 13.6 % . Ta dva dejavnika sta pogostost 

razmišljanja o kipu ali stavbi in pogostost gledanja oddaj na televiziji. Negativen beta koeficient, 

kjer najnižja vrednost (1) pomeni pogosto gledanje televizije, najvišja (3) pa nikoli. Pri stopnji 

tveganja p < 0,01 lahko potrdimo, da tisti, ki pogosteje gledajo oddaje na televiziji, tudi bolj 

prepoznavajo likovno področje kiparstvo. Prav tako lahko potrdimo, da tisti, ki pogosteje 

razmišljajo o kipu ali stavbi, tudi bolje prepoznavajo likovne pojme (p < 0,01). 

Povezanost med odvisno in obema neodvisnima spremenljivkama je šibka (R = 0.37) in 

statistično pomembna (p < 0.001). 
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LIKOVNO PODROČJE ARHITEKTURA 

 

Tabela 15 Rezultati regresijske analize (kateri so najbolj pogosti dejavniki, ki vplivajo na kakovostno in trajno 

razumevanje likovnih pojmov v umetnosti) pri 2. raziskovalnem vprašanju 

  
Nestandardizirani 

beta koeficient 

Standardizirani 

beta koeficient 
t p R F p 

 

Prilagojeni  

R2 

konstanta 3.656   21.85 <0,001 

0.22 6.096 <0,001 

 

 

 

0.048 

Izobraževanje z  

različnih likovnih 

 področij (tečaji, 

 likovna društva 

ipd.) -0.157 -0.22 -2.469 0.015 

 

V regresijski model je vključena le ena spremenljivka, to je pogostost izobraževanj z različnih 

likovnih področij (tečaji, likovna društva ...) Delež pojasnjene variance prepoznavanja 

arhitekture z udeleževanjem izobraževanj z različnih likovnih področij znaša 4,8 %, kar je zelo 

malo, torej obstajajo še drugi dejavniki, ki vplivajo na prepoznavanje, vendar jih v regresijski 

model nismo vključili oziroma jih tudi nismo zajeli v vprašalniku. Negativen beta koeficient, 

kjer najnižja vrednost (1) pomeni pogosto udeleževanje izobraževanj iz različnih likovnih 

področij, najvišja (3) pa nikoli. Pri stopnji tveganja p = 0,05 lahko potrdimo, da tisti, ki se 

pogosteje udeležujejo izobraževanj z različnih likovnih področij, tudi bolj prepoznavajo likovno 

področje arhitekturo. 

Povezanost med odvisno in neodvisno spremenljivko je precej šibka (R = 0.22) in statistično 

pomembna (p < 0.001). 

 

Z analizo rezultatov smo potrdili raziskovalno vprašanje 2, in sicer, da so najbolj pogosti 

dejavniki, ki vplivajo na kakovostno prepoznavanje in trajno razumevanje likovnih pojmov v 

umetnosti, gledanje televizije. 
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3 

 

RV 3: Ali likovna nadarjenost vpliva na prepoznavanje likovnih pojmov? 

 

V raziskavi nas je zanimalo, ali likovna nadarjenost vpliva na prepoznavanje likovnih pojmov. 

Ker v našem primeru ne gre za linearno povezanost spremenljivk in enakomernost frekvenčne 

porazdelitve, smo za potrditev raziskovalnega vprašanja uporabili Spearmanov koificent 

korelacije rangov. Da lahko rečemo, da sta dve spremenljivki povezani, mora biti vrednost 

Spearmanovega koeficienta nad 0,3. V našem primeru je najvišja vrednost med samooceno 

nadarjenosti in poznavanjem arhitekture (ro = 0,227; p = 0,01) , kjer se nakazuje povezanost, da 

bolj ko samoocenjujejo nadarjenost, bolj poznavajo arhitekturo. Zato lahko potrdimo trditev, da 

likovna nadarjenost ne vpliva na prepoznavanje likovnih pojmov. 

 

 

Tabela 16 Spearmanovega koificienta korelacije rangov (vpliv likovne nadarjenosti na prepoznavnje likovnih pojmov) pri 

3.raziskovalnem vprašanju 

    
Kako bi ocenili svojo 

likovno nadarjenost 

Risanje 
ro 0.038 

p 0.673 

Slikarstvo 
ro 0.13 

p 0.144 

Moda, fotografija 
ro 0.155 

p 0.081 

Kiparstvo 
ro ,198(*) 

p 0.025 

Arhitektura, oblikovanje 
ro ,227(**) 

p 0.01 

 

Z analizo rezultatov smo potrdili raziskovalno vprašanje 3. Ker so povezave med samooceno 

nadarjenosti in poznavanjem likovnih področij precej šibke (ro < 0.30), lahko potrdimo 

raziskovalno vprašanje, da likovna nadarjenost ne vpliva na prepoznavnje likovnih pojmov. 
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 4 

 

RV 4: Kakšna je povezanost med prepoznavanjem in uporabo likovnih pojmov v 

vsakdanjih situacijah? 

 

V raziskavi nas je zanimalo, kakšna je povezanost med prepoznavanjem in uporabo likovnih 

pojmov v vsakdanjih situacijah. Pri preverjanju tega raziskovalnega vprašanja smo ugotovili, da 

pogosteje ko anketiranci razmišljajo o sliki, bolj prepoznavajo likovno področje slikarstvo (r = 

0,345; p < 0,001). Ugotovili smo tudi, da pogosteje ko anketiranci razmišljajo o kipu ali stavbi, 

bolj prepoznavajo likovno področje kiparstvo (r = 0,297; p = 0,001). Medtem ko je bila 

korelacija pri ostalih prešibka (<0,3), da bi jo upoštevali  

 

Tabela 17 Rezultati Personovega korelacijskega koificenta (povezanost med prepoznavanjem in uporabo likovnih pojmov v  

vsakdanjem življenju) pri 4.raziskovalnem vprašanju 

 

    Risanje Slikarstvo 
Moda,  

fotografija 
Kiparstvo Arhitektura, oblikovanje 

V roke prijeli svinčnik z namenom 

 risanja. 

r 0.078 ,189 ,206 ,216 0.073 

p 0.385 0.034 0.02 0.015 0.419 

Sami naredili darilo. 
r 0.073 0.143 ,201 0.125 0.027 

p 0.414 0.111 0.024 0.164 0.761 

Sami napisali oz. oblikovali vabilo. 
r 0.019 ,217 ,231 0.151 0.012 

p 0.831 0.015 0.009 0.092 0.893 

Razmišljali o sliki, ki visi na steni. 
r 0.054 ,345 ,178 ,282 0.006 

p 0.547 <0,001 0.046 0.001 0.95 

Razmišljali o kipu ali stavbi. 
r 0.108 ,297 ,222 ,273 -0.058 

p 0.229 0.001 0.013 0.002 0.522 

       Z analizo rezultatov smo delno potrdili raziskovalno vprašanje 4, in sicer, da obstaja povezanost 

med razmišljanjem o sliki in s tem posledično anketiranci bolje prepoznavajo slikarstvo. Medtem 

ko lahko potrdimo povezanost tudi med razmišljanjem o kipu in na ta način anketiranci bolje 

prepoznavajo likovno področje kiparstvo. 
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12. UGOTOVITVE 

 

Trajnost znanja likovnih pojmov je brez dvoma eden od pomembnih delov mozaika, 

sestavljenega iz različnih znanj in področij. Pomemben ni nič manj ali bolj kot ostala področja in 

je sestavni del vsakega tako imenovanega razgledanega človeka. Likovni pojem je zelo 

kompleksna zadeva, saj se pojavlja na vseh likovnih področjih in je temeljni element vsake risbe, 

slike, kipa, stavbe, oblačila, fotografije in predmeta. Na kakšen način smo ga pridobili in osvojili, 

koliko nam je do tega, da smo ga pripravljeni prepoznati oz. s pridom uporabiti v vsakdanjem 

življenju, je odvisno od nas samih in od drugih dejavnikov, ki zavestno ali podzavestno vplivajo 

na nas. 

 

Butina (1997, str. 23) navaja: »Če je filozofija čisto miselno iskanje resnice, ki za svoje delo ne 

potrebuje materialnih sestavin, če je znanost miselno spoznavanje objektivnih zakonitosti narave, 

pridobljeno z neposrednim eksperimentiranjem z naravnimi snovmi in energijami, potem lahko 

rečemo, da je likovna umetnost spoznanje pridobljeno z neposredno čutnim zaznavanjem in 

čustvenim doživljanjem človeka, prostora in teles v njem, izraženo z likovnimi izrazili in 

materiali. Likovna misel tedaj doživlja in spoznava vidni in tipni prostor ter ga z uporabo 

zakonitosti teh dveh čutov preoblikuje v nov prostor, v nove oblike bivanja prostora in teles v 

njem«. 

 

Z našo raziskavo smo dobili vpogled v trajnost znanja likovnih pojmov. Ugotovili smo, kateri 

likovni pojmi so bolje osvojeni, katera likovna področja so pomembnejša in kateri dejavniki 

vplivajo na prepoznavanje likovnih pojmov in področij. Prišli smo do naslednjih ugotovitev. 

 

Ker je raziskava potekala po metodi verižnega vzorčenja, ni bilo določeno točno število moških 

in žensk. Pri svojem delu v šoli smo že večkrat opazili, da je delež deklic, ki obiskujejo dodatne 

likovne dejavnosti, bistveno večji od deleža dečkov. Tudi pri raziskavi smo dobili podoben 

rezultat. Bistveno več predstavnic ženskega (30.5 %) spola je izpolnilo anketni vprašalnik kot 

moškega spola (39 %) .  
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V anketnem vprašalniku smo uporabili najbolj osnovne likovne pojme. Ker je bil delež 

anketirancev po stopnji izobrazbe in starosti dokaj enakomerno porazdeljen, menimo, da stopnja 

izobrazbe in starost nista bistveno vplivali na visoko stopnjo prepoznavanja likovnih pojmov, 

kjer so bila vsa področja ocenjena s povprečno vrednostjo, višjo od sredine lestvice (3).  

 

Barvni krog so anketiranci kot učenci začeli spoznavati že zelo zgodaj, in sicer že na nižji 

stopnji. Tacol (2000) opisuje, da je barvni krog sestavljen iz osnovnih in sekundarnih barv. S 

pomočjo osnovnih barv lahko namešamo sekundarne barve. Medtem ko z mešanjem treh 

osnovnih ter dveh sekundarnih barv dobimo terciarno barvo. V učnem načrtu se ponavlja 

večkrat, zato je bil delež tistih, ki so se strinjali s to trditvijo, pričakovano zelo visok. To smo 

ugotovili na podlagi naslednjih trditev: 

- Na razpolago imamo rdečo, rumeno in modro barvo. S kombinacijo le-teh lahko 

pobarvamo drevo v vseh barvah, ki nam jih ponuja jesen. 

- Napis Google je sestavljen iz osnovnih in sekundarnih barv. 

 

Tacol (2000) pravi, da pri razporejanju oblik v nesimetrični in simetrični kompoziciji elemente 

razporejamo na različne načine, s katerimi dobimo naslednje oblike kompozicij: 

- Trikotna kompozicija nam da občutek trdnosti in vzvišenosti. 

- Vodoravna kompozicija nam da vtis umirjenosti. 

- Navpična kompozicija nam da občutek poleta, rasti in vzgona. 

- Pri poševni ali diagonalni kompoziciji imamo občutek gibanja.  

Prepoznavanje kompozicije kot bistva vsakega likovnega dela smo dokazali z naslednjimi 

trditvami: 

- 116 mravelj, ki se navpično vzpenjajo po drevesu, od daleč daje vtis rasti. 

- Voda nam daje vtis umirjenosti. 

- Silhueta planincev, ki se vzpenjajo v hrib, nam daje vtis gibanja. 

Presentila nas je naslednja trditev: “9. kovancev, ki jih postavimo v trikotnik, nam daje vtis 

labilnosti”, ki je bila ena izmed slabše rešenih. 
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Pibernik (2006) piše, da se ornament pojavlja na izdelkih umetne obrti, v kiparstvu in slikarstvu 

kot obroba ali dopolnilo, v arhitekturi kot posamezen arhitekturni člen v obliki konzol, reber in 

stavbeni ornamentiki v vlogi oblikovanja in členjena stavbe. 

Prepoznavnost, pomen in uporabo pojmov kot sta ornament in stilizacija smo dokazali z 

naslednjimi trditvami: 

- Ornament se pojavlja v arhitekturi, kiparstvu, slikarstvu in modi. 

- Predmeti, živali  ipd. v logotipih naj bi bili stilizirani. 

 

Butina (2000, str.117) men,i da »likovni pojmi nastanejo kot del likovne sodbe o nekem vidnem 

doživljaju, kakor je to opisal že Gustav Britisch za otroško risbo. Likovni pojem nastane samo 

kot rezultat likovnega mišljenja in ima svojo organsko mesto znotraj likovnih sodb o vidnih 

doživljajih.« 

Bolj ko so bili primeri vzeti iz vsakdanjega življenja, večje število je bilo tistih, ki so se strinjali s 

trditvijo. To smo dokazali z naslednjimi trditvami: 

- Ko kupite novo oblačilo, upoštevate barve.  

- Barve vplivajo na razpoloženje človeka. 

- Navpične črte razširijo postavo, medtem ko jo vodoravne optično podaljšajo. 

- Tekstilni materiali niso enaki na otip. 

- Žoga je trde oblike, medtem ko je piramida mehke oblike. 

- Ko opazujemo mimoidoče v daljavi, figure postanejo nejasne in zabrisane, medtem ko se 

detalji izgubijo. 

- Steklo in lubje na drevesu nista enaka na otip. 

- Plakat, ki je narejen v kontrastnih barvah, nam hitreje pade v oči. 

- Za dobro pričesko ni potrebno upoštevati oblike obraza. 

- Pravljično deželo si lahko naslikamo z živimi barvami 

- Na mizi stojita jabolko in škatlica. Zaradi oblike eno drugo poudarita. 

 

Pri prepoznavanju prostorskih kjučev smo dobili različne rezultate. Prvi trditvi smo ugotavljali, 

kaj se zgodi s povečevanjem oddaljenosti figur, medtem ko nas je pri drugi trditvi zanimalo, kaj 

se zgodi z linijami v daljavi. V tem primeru je bila prva trditev bistveno bolje rešena kot pa 

druga. 
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- Ko opazujemo mimoidoče v daljavi, figure postanejo nejasne in zabrisane, medtem ko se 

detalji izgubijo. 

- Ko opazujemo hišo v daljavi, imamo občutek, da linije izgubljajo svojo moč. 

 

Dobra stopnja prepoznavnju logotipov, kot sta na primer avtomobilska znamka Audi in 

olimpijske igre ter blagovno znamko za čevlje CAT, lahko potrdimo z naslednjimi trditvami. 

- Logotipa za avtomobilsko znamko Audi in olimpijske igre sta si podobna. 

- Logotip za čevlje CAT je v agresivni barvni kombinaciji. 

 

Dobro stopnjo prepoznavanja tipografije smo dokazali z naslednjima trditvama 

- Črna črka na beli podlagi je lažje berljiva kot bela na črni. 

- Besedi lepo in estesko sta napisani z isto tipografijo črk. 

 

Trditve, s katerimi nismo potrdili dobro stopnjo prepoznavanja likovnega pojma, sta bili 

naslednji: 

- R 9. kovancev, ki jih postavimo v trikotnik, nam daje vtis labilnosti. 

- Veliki vzorci optično pomanjšajo obliko telesa. 

- Ko opazujemo hišo v daljavi, imamo občutek, da linije izgubljajo svojo moč. 

- Logotip za Coca Colo je sestavljen iz okrnjene barvne lestvice. 

 

Pri preverjanju dejavnikov, ki negativno vplivajo na prepoznavanje oz. zanimanje za likovna 

področja, smo prišli do naslednjih ugotovitev. Za negativen dejavnik, kot je na primer likovna 

nadarjenost, 59.1 % anketirancev meni, da ne vpliva na prepoznavanje oz. zanimanje za likovna 

področja. Kar 76.2 % anketirancev se ni strinjalo, da negativen dejavnik umetnost me ne zanima 

vpliva na prepoznavanje oz. zanimanja za likovna področja. Zanimivo je, da je kar 77 % oz. 

največ anketirancev menilo, da negativen dejavnik predmet mi je bil v šoli slabo predstavljen, 

ne vpliva na prepoznavanje oz. zanimanje za likovna področja. Iz tega lahko sklepamo, da je 

likovna vzgoja temeljila na ciljih, ki so bila zapisana v učnem načrtu, in sicer: praktično likovno 

izražanje in ustvarjanje, različne miselne strategije, uporaba materialov, orodij in tehnologije, 

navezovanje problemsko zasnovanih nalog, povezava z drugimi predmetnimi področji in z 

vsakdanjim življenjem. Zato menimo, da smo dokazali, da je pridobivanje likovnih pojmov 
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trajnostni proces, ki temelji na pridobivanju kakovostnega znanja, podprtega s primeri iz 

vsakdanjega življenja. Pri tem ne smemo prezreti dejstva, da je bilo likovni vzgoji namenjeno 

bistveno večje število ur. 

 

Da so likovni pojmi pomemben element pri odločanju posameznika v vsakdanjem življenju in jih 

praktično srečamo na vsakem koraku in na različnih likovnih področjih, smo dokazali z 

naslednjimi trditvami;  

- Za dobro pričesko je potrebno upoštevati obliko obraza. 

- Ko kupite novo oblačilo, upoštevate barve.  

- Plakat, ki je narejen v kontrastnih barvah, nam hitreje pade v oči. 

- Črna črka na beli podlagi je lažje berljiva kot bela na črni. 

- Besedi lepo in estetsko sta napisana z različnima tipografijama črk 

 

Pri ugotavljanju pomembnosti posameznih likovnih področjih po sledečem vrstnem redu: risanje, 

slikarstvo, modno oblikovanje, fotografija, kiparstvo, arhitektura, oblikovanje (vizualne 

komunikacije, interier) je bil rezultat pričakovan. Da je risanje najpomembnejše, lahko potrdimo 

tudi s trditvijo, da je kar 70.6 % anketirancev v roke prijelo svinčnik z namenom risanja v 

zadnjem letu, tistih, ki tega niso storili nikoli, pa je samo 10.3 %. 

 

Pri obdelavi rezultatov vprašalnika smo določena vprašanja izpustili, kajti ta nam niso podala 

željenih rezultatov oz. smo imeli tudi težave pri interpretaciji. Smiselno bi bilo tudi upoštevati 

način razmišljanja anketiranca in raziskovalca. Pri tem se nam zastavlja vprašanje, ali 

anketiranec res razume trditev oz. na kakšen način pride do nje. Za primer lahko navedemo 

naslednje tri trditve:  

- Na razpolago imamo rdečo, rumeno in modro barvo. S kombinacijo le-teh lahko pobarvamo 

drevo v vseh barvah, ki nam jih ponuja jesen. Pri tej trditvi ne vemo točno, koliko in katere 

so tiste barve, ki nam jih ponuja jesen. Ali gre v tem primeru samo za osnovne in sekundarne 

barve ali tudi za terciarno barvo.  

- Res je, da so se anketiranci s trditvijo žensko, ki je oblečena v vijolično krilo in rumen 

pulover, bomo na ulici lažje opazili strinjali. Toda pri tem se poraja vprašanje, na podlagi 
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česa so prišli do te trditve. Pri tem bi bilo zanimivo ugotoviti, ali gre res za prepoznavanje 

svetlo-temnega barvnega kontrasta ali komplementarnega kontrasta. 

- Kljub eni najbolj prepoznavnih pijač vseh časov smo dobili dokaj nizko število tistih, ki se 

strinjajo s trditvijo, da je logotip za Coca Colo sestavljen iz okrnjene barvne lestvice. 

Predvidevam, da je pri tej trditvi bistvenega pomena prepoznavanje izraza okrnjena barvna 

lestvica, katero so si anketiranci razlagali na različne načine. 

 

To raziskavo bi lahko uporabili tudi za nadaljnje raziskovanje, kjer bi uporabili drug vzorec 

anketirancev, na primer vzorec tistih, ki so obiskovali tako imenovano devetletko. Z anketnim 

vprašalnikom smo dobili samo dejansko stanje o trajnosti znanja likovnih pojmov, saj nam 

manjkajo pojasnila, zakaj so anketiranci zapisali določene odgovore. 

Boljši vpogled v razumevanje likovnih pojmov bi dobili, če bi anketni vprašalnik nadgradili z 

intervjujem, kjer bi s pomočjo podvprašanj razširili odgovore. Posledično bi bila raziskava na ta 

način časovno obširnejša . Hkrati pa bi tudi težje vrednotili raziskovalna vprašanja. 
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13. ZAKLJUČEK 

 

Likovne pojme naj bi učenci osvojili že v osnovni šoli. Pridobivanje teh pojmov se za nekatere 

zaključi s koncem osnovne šole, za druge pa po končani srednji šoli. Učenci jih pridobijo na 

različnih likovnih področjih. Zaradi lažje predstavljivosti pojmov morajo biti ti podkrepljeni s 

primeri iz vsakdanjega življenja. Skratka, pojme, ki smo jih nekoč že osvojili, uporabljamo v 

vsakdanjem življenju. Z raziskavo smo dokazali, da so likovni pojmi pomemben element pri 

odločanju posameznika in da jih praktično srečamo na vsakem koraku ter jih uporabljamo na 

vseh likovnih področjih. Lahko rečemo, da je dobro prepoznavanje likovnih pojmov tudi 

predpogoj za kritično vrednotenje številnih vizualnih sporočil, ki nas obdajajo na vsakem koraku. 

Z raziskavo smo dokazali, da je prepoznavanje likovnih pojmov po končanem izobraževanju 

zelo dobro in jih anketiranci uspešno prepoznavajo in uporabljajo v vsakdanjem življenju. 

Informacije, ki smo jih pridobili z raziskavo, predstavljajo tudi pomemben vpogled v 

razumevanje likovnih pojmov in dejavnikov, ki vplivajo na trajno razumevanje likovnih pojmov. 

Rezultati so lahko v pomoč učiteljem likovne umetnosti pri izobraževanju mladih v osnovni šoli 

in tudi tistim, ki snujejo nove učne načrte. Z raziskavo smo tudi potrdili, da je pridobivanje 

likovnih pojmov trajnostni proces, ki temelji na pridobivanju kakovostnega znanja, podprtega s 

primeri, ki jih srečamo v vsakdanjem življenju. Hkrati pa lahko tudi rečemo, da je likovna vzgoja 

vseživljenjsko izobraževanje in je pomemben delček vsakega posameznika. 

Usvajanju likovnih pojmov sta bili pred uvedbo devetletke namenjeni dve šolski uri likovne 

vzgoje. Posledično so lahko bili likovni pojmi kakovostno osvojeni, in sicer s pomočjo likovnih 

izdelkov, ki jih je bilo možno izvesti. Ciljna skupina anketirancev, ki smo jih zajeli v svoji 

raziskavi, je bila tako deležna eno uro več likovne vzgoje, kot so je učenci deležni danes. Bojimo 

se, da mozaik, ki je sestavljen iz znanja likovnih pojmov, ni več tako trden, kot je bil včasih. Za 

trajno znanje likovnih pojmov je potrebna zadostna količina praktičnega dela. V eni šolski uri je 

praktično nemogoče spoznati likovni pojem, barvo, izdelati kip iz gline, spoznati bistvene 

značilnosti arhitekture in izvesti vse korake, ki vodijo do kakovostnega in trajnega pridobivanja 

znanja. Zato menimo, da bi bila lahko ta raziskava izhodiščna točka za preverjanje trajnosti 

znanja, ki so ga učenci pridobili tekom šolanja v devetletni osnovni šoli. 
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15. SLIKOVNO GRADIVO 

 

1. Slika 1.Vasilij Kandinsky, Kozaki, Moskva, 1910. Pridobljeno s 

https://www.google.si/search?q=kandinsky&espv 

2. Slika 2. Gustav Klimt, Dunaj, 1907. Pridobljeno s  

https://www.google.si/search?q=gustav+klimt 

3. Slika 3. Stol Konsumsthul. Pridobljeno s 

https://www.google.si/search?q=stol+Konsumstuhl+iz+tovarne+Thonet+ 

4. Slika 4. Stol oblikovalca in arhitekta Marcela Breuerja. Pridobljeno s 

https://www.google.si/search?q=Stol+Oblikovalca+in+arhitekta+Marcela+Breuerja&biw 

5. Slika 5. Steve McCurry, slika Afganistanske deklice. Pridobljeno s 

https://www.google.si/search?q=sliko+Afganistanske+deklice+fotografa 

16. PRILOGA 

 

TRAJNOST ZNANJA PREPOZNAVANJA LIKOVNIH POJMOV 

Prepoznavanje likovnih pojmov | Dejavniki razumevanja likovnih pojmov | Splošni podatki 

1.DEL 

VPRAŠALNIK O PREPOZNAVANJU LIKOVNIH POJMOV V VSAKDANJEM 

ŽIVLJENJU 

V tabeli so navedeni likovni pojmi, za katere menim, da se uporabljajo v vsakdanjem življenju 

vsakega posameznika. 

Prosim Vas, da z ocenami od 1 do 5 ovrednotite Vaše sedanje vedenje oz. prepoznavanje 

likovnih pojmov, ki se uporabljajo v vsakdanjem življenju. 

1-  sploh se ne strinjam 

2-  večinoma se ne strinjam 

3 - delno se strinjam  

4 - strinjam se 

https://www.google.si/search?q=kandinsky&espv
https://www.google.si/search?q=gustav+klimt
https://www.google.si/search?q=stol+Konsumstuhl+iz+tovarne+Thonet
https://www.google.si/search?q=Stol+Oblikovalca+in+arhitekta+Marcela+Breuerja&biw
https://www.google.si/search?q=sliko+Afganistanske+deklice+fotografa
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5 - popolnoma se strinjam 

 

1.  

LIKOVNI POJMI 

1. Žensko, ki je oblečena v vijolčno krilo in rumen pulover bomo na ulici težje opazili.  

2. Ko kupite novo oblačilo upoštevate barve.    

3. Na razpolago imamo rdečo, rumeno in modro barvo. S kombinacijo le teh lahko 

pobarvamo drevo v vseh barvah, ki nam jih ponuja jesen.  

4. Barve ne vplivajo na razpoloženje človeka. 

5. Besedo monotonija lahko primerjamo z različnimi sivimi odtenki.   

6. Navpične črte razširijo postavo, medtem ko jo vodoravne optično podaljšajo.   

7. Svetle barve optično pomanjšajo obliko telesa.   

8. Veliki vzorci optično pomanjšajo obliko telesa.   

9. Vzorec, ki ga vidimo na oblačilu je sestavljen  iz različnih oblik črt.   

10. 116 mravelj, ki se navpično vzpenjajo po drevesu, od daleč dajejo vtis rasti.   

11. Voda nam daje vtis umirjenosti.   

12. 9 kovancev, ki jih postavimo v trikotnik, nam daje vtis labilnosti.   

13. Silhueta planincev, ki se vzpenjajo v hrib, nam daje vtis gibanja.   

14. Izgled struktura ploskve je odvisen od gostote  različnih oblik črt.   

15. Tekstilni materiali so enaki na otip.   

16. Človeško telo lahko sestavimo iz geometrijskih teles.   

17. Ornament se pojavlja v arhitekturi, kiparstvu, medtem ko se v slikarstvu in modi ne.  

18. Na mizi stojita jabolko in škatlica. Zaradi oblike ena drugo poudarita.   

19. Za dobro pričesko ni potrebno upoštevati oblike obraza.   

20. Pravljično deželo si lahko v mislih naslikamo z živimi barvami.   

21. Odprt čevelj (globok izrez na nartu) vizualno skrajša nogo, medtem ko ga zaprt podaljša. 

22. Žoga je trde oblike, medtem ko je piramida mehke oblike.   

23. Ko opazujemo hišo v naravi, imamo občutek, da linije izgubljajo svojo moč.   

24. Ko opazujemo mimoidoče v daljavi, figure postanejo nejasne in zabrisane, detalji pa se 

izgubijo.  

25. Steklo in lubje na drevesu sta enaka na otip.   

26. Logo za avtomobilsko znamko Audi in olimpijske igre sta si podobna.   

27. Logotip za Coca Colo je sestavljen iz okrnjene barvne lestvice.   

28. Predmeti, živali  ipd. v logotipih naj bi bili stilizirani.   

29. Logotip za čevlje CAT je v agresivni barvni kombinaciji.   

30. Dober logotip je preprost.   

31. Napis Google je sestavljen iz osnovnih in sekundarnih barv.   

32. Plakat, ki je narejen v kontrastnih barvah nam hitreje pade v oči.   
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33. Črna črka na beli podlagi je lažje berljiva kot bela na črni.   

34. Besedi lepo in estesko sta napisani z enako tipografijo črk. 

 

2.DEL 

VPRAŠALNIK O NEKATERIH DEJAVNIKIH, KI VPLIVAJO NA KAKOVOSTNO 

RAZUMEVANJE LIKOVNIH POJMOV V UMETNOSTIi 

Na mesto številka 1 razvrstite (premaknite) likovno področje, ki ga poznate najbolje, na 

mesto št. 6 pa tistega, ki ga poznate najmanj. 

Razpoložljive kategorije: 

Risanje 

Slikarstvo 

Moda, fotografija 

Kiparstvo 

Arhitektura 

Oblikovanje (vizualne komunikacije, interier 

0/6 Razvrščene kategorije: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 

1. Kako pogosto:   

2. POGOSTO      REDKO  NIKOLI 

 

 Se ukvarjate z umetnostjo?   

 Spremljate umetnost (obiščetegalerijo, 

 pogledate oddajo po televiziji)?   

 Se udeležujete ustvarjalnihdelavnic?  

 

3. Menite, da o umetnosti na splošno veliko veste, da ste razgledani na tem področju? 

         Kot splošno znanje o umetnosti je mišljeno poznavanje različnih področiji umetnosti. 

 

 Zelo veliko vem o umetnosti, zelo sem razgledan(a) 

 umetnosti imam povprečno znanje, sem srednje razgledan(a) 

 umetnosti ne vem veliko, sem slabo razgledan(a) 

 umetnosti ne vem skoraj ničesar, na tem področju nisem razgledan(a) 
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4. S katerimi besedami bi opisali (vpišite besesdilo) 

 

 ustvarjalnega človeka 

 likovno nadarjenega človeka 

 

5. Kako bi ocenili svojo likovno nadarjenost (obkroži)? 

 

ZELO SLABA             1    2   3    4         ZELO DOBRA 

 

 

6. Ko kupite novo oblačilo?                                                                                     

                                                                                                                            POGOSTO       

REDKO      NIKOLI 

 

 Pomislim na stara oblačila, ki jih imam doma v omari.   

 Se držim modnih zapovedi.  

 

 

7. Dejavniki, ki negativno vplivajo na Vaše prepoznavanje oz. zanimanje za likovna 

področja v vsakdanjem življenju, so: 

                                                                                                                                                          

DA NE 

 

 Premalo časa.   

 Umetnost me ne zanima.   

 Nisem likovno nadarjen (a).   

 V šoli mi je bil predmet likovna vzgoja slabo predstavljen.    

 

8. Če bi na novo opremljali stanovanje, bi: 

                                                                                                                                                                

DA NE 

 

 Izbrali material na podlagi izgleda in ne praktičnosti in cene.    

 Bolj pazili na obliko bivanjskih elementov (stoli, mize)  kot njihovo ergonomijo.   

 Bi bolj pazili na kvaliteto pohištva kot na estetski videz le-tega.   

 

9. Kdaj ste v zadnjem času: 

                                             NIKOLI V ZADNJIH 10 LETIH V ZADNJIH 5 LETIH

 V ZADNJEM LETU 

 

 V roke prijeli svinčnik z namenom risanja.   

 Sami naredili darilo.   

 Sami napisali oz. oblikovali 

       vabilo.  
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 Razmišljali o sliki, ki visi na steni.   

 Razmišljali o kipu ali stavbi.  

 

10. Na kakšne načine in kako pogosto pridobivate nova znanja s področja umetnosti?  

                                                                                          POGOSTO REDKO NIKOLI

 Domače strokovne revije, časopisi   

 Tuje strokovne revije, časopisi   

 Oddaje na televiziji   

 Splet   

 Ustne informacije, pogovor z drugo osebo  

 Izobraževanje iz različnih likovnih področij (tečaji, likovna društva ipd...)  

 

11. Ali se strinjate z naslednjim pregovorom : “Umetnost izvira iz iskanja po lepoti, a 

znanost iz iskanja po resnici.” Edward George Bulwer - Lytton 

  

 SPLOH SE NE STRINJAM 

 VEČINOMA SE NE STRINJAM 

 DELNO SE STRINJAM 

 STRINJAM SE  

 POPOLNOMA SE STRINJAM 

 

12. Koliko izobraževalnih programov s področja  umetnosti ste se udeležili   

 

 KADARKOLI   

 V ZADNJIH DESTEHIH LETIH   

 V ZADNJIH PETIH LETIH   

 V ZADNJEM LETU   

Št .skupaj:   

 

 

3. DEL 

 

SPLOŠNI PODATKI 

 

1. Spol: 

 

 Moški 

 Ženski 

 

 

2. Stopnja izobrazbe: 

 

 poklicna šola  

 univerzitetna izobrazba 

 gimnazija, srednje poklicno - tehnično izobraževanje, srednje tehnično izobraževanje 
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 višje šolski strokovni program 

 visoko šolski strokovni program 

 magisterij znanosti 

 doktorat znanosti 

 

3. V katero starostno skupino spadate? 

 

 30 - 35 let 

 35 - 40 let 

 40 - 45 let 

 45 -50 let  

 50 - 55 let 
 

  

 


