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Povzetek 

 

V diplomskem delu se posvečam obravnavi likovnih spremenljivk v povezavi z izraznostjo 

risbe. 

V likovnoteoretičnem delu najprej razmišljam o izrazu likovnika na idejni ravni, ki je odvisen 

od vsakega posameznika in tudi gledalca, ki likovno delo opazuje. Na izraz risbe vpliva tudi 

fizična raven, kjer je poudarek predvsem na izvedbi dela in materialih, ki dopuščajo določeno 

vrsto izraza. Nato se posvetim analizi izraznosti risbe z vidika likovnega jezika, predvsem z 

vidika likovne morfologije. Na izraznost risbe v veliki meri vplivajo likovne spremenljivke. 

Likovne spremenljivke so lastnosti, ki pomembno vplivajo na doživljanje oblik in s tem tudi 

celote likovnega dela. Oblika s pomočjo likovnih spremenljivk dobi novo čutno razsežnost, 

nov pomen, novo sporočilnost. Likovne spremenljivke vsaka na svoj način, toda v tesni 

povezavi ena z drugo, vplivajo na izraz, ki ga avtor želi ustvariti. S pomočjo likovnih 

spremenljivk tako lahko spreminjamo izraz in s tem tudi sporočilo, ki ga predajamo svetu. 

V likovnoavtorskem delu sem ustvarila risbe, pri katerih sem nato njihove izraze, ki so nastali 

spontano, zavestno proučila in analizirala v odnosu do problematike likovnih spremenljivk. 

Po analizi sem nato zavestno določila drugačen izraz in risbo preoblikovala v skladu z njim. 

Ugotovila sem, da na izraz lahko zavestno vplivamo in da nam poglobljeno znanje o likovnih 

spremenljivkah lahko pomaga pri oblikovanju izrazov likovnih del.  

V likovnopedagoškem delu diplome sem zasnovala učno uro na temo likovnih spremenljivk s 

pomočjo smernic problemskega učenja ter jo izvedla z učenkami 6. razredov Osnovne šole 

Gorje. Cilj likovne naloge je bil preoblikovati izraz risbe s pomočjo znanja o likovnih 

spremenljivkah. 

 

 

 

 

Ključne besede: izraz risbe, likovni jezik, likovne spremenljivke, manipulacija izraza, 

problemsko učenje 
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Abstract 

 

Title: The role of art variables on the expression of drawing 

 

The diploma thesis is dedicated to the art variables in conjunction with expression of 

drawings. 

In art - theoretical part of the thesis I address art on the conceptual level, which depends on 

each individual artist and, of course, also the viewer who is watching artwork. On the 

expression also affects the physical level, where the focus is primarily on the work and 

materials, which allow a certain type of expression. Then, I analyse the expression of 

drawings in terms of visual language, especially in terms of morphology.The exspression is 

influenced by art variables. Art variables are properties that have a significant impact on the 

perception of shapes and thus the whole art work. Shape with the help of art variables gets a 

new sensual dimension, a new meaning, a new message. Art variables, each in its own way, 

but in close conection with one another, affect the expression that the author wants to create. 

Using the art variables can change the expression and thus the message, which is handing 

over to the world. 

In the artist part of thesis I created drawings, in which I took their expressions, made 

spontaneously, and then I consciously examined and analyzed them in relation to the problem 

of art variables. After analysis I knowingly chose a different expression and drawings 

transformed in accordance with it. I realized that we can consciously influence on the 

expression of artworks and depth knowledge of the art variables can help us formulating 

expressions of artworks. 

In the art - teaching part of thesis I designed a lesson on the theme of art variables using 

guidance of problem learning and then performed it by the students in 6 grade of elementary 

school Gorje. The aim of art task was to transform exspression of drawings, using knowledge 

of the art variables. 

 

Key words: expression of drawings, visual language, art variables, manipulation with the 

expression, problem-based learning 
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1 UVOD 

 

Likovna umetnost vedno prinaša nove in nove izraze, ki postanejo predmet razprav in 

vplivajo na bodočo umetnost. V tem diplomskem delu sem raziskala pomen izraza in kako 

lahko nanj vplivamo s pomočjo likovnih spremenljivk. V prvem delu se posvetim splošnim 

zakonitostim, s katerimi se likovniki srečujemo pri ustvarjanju izrazov, in raziskujem, kako 

lahko te izkoristimo pri ustvarjanju svojega lastnega likovnega izraza. Proučim ravni 

likovnega jezika ter nato v odnosu do morfološke ravni likovnega jezika analiziram, kako 

lahko z likovnimi spremenljivkami vplivamo na izraz risbe. 

V avtorskem delu se posvetim analizi likovnih spremenljivk in njihovih vplivov na izraz 

mojih risb. Ugotavljam, kako uporabljam pridobljena znanja o temeljnih značilnostih likovnih 

spremenljivk, da potenciram želen izraz na risbi. 

V pedagoškem delu najprej raziščem pomen teorije in prakse pri likovnem pouku. Na podlagi 

spoznanja pomembnosti tako teorije kot tudi prakse se poglobim v problemski pouk in s 

pomočjo smernic za izvajanje le-tega osnujem učno uro za učence 6. razreda. Bistvo likovne 

naloge za učence je, da ustvarijo likovno delo pred in po poznavanju likovnih spremenljivk. Z 

analizo njihovih del ugotavljam, v kakšni meri so učenci zmožni vplivati na izraz s pomočjo 

znanja o posameznih likovnih spremenljivkah. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Izraz v likovnosti 

 

Človek pozna več pomenov besede »izraz«. Toda za likovnika je pomemben predvsem tisti, 

ki označuje način posredovanja misli, čustev in doživljanj s pomočjo likovnih izraznih 

sredstev. V likovnem smislu ima izraz pomembno vlogo, saj označuje dejstvo, da je vsaka 

kompozicija, ki jo umetnik ustvari, izraz njegove zamisli (Muhovič, 2015). 

Izraz je torej po eni strani področje, kjer se pokaže likovnikovo avtorstvo, njegove 

oblikotvorne posebnosti in osebnost likovnika, po drugi strani pa se izrazijo povezave med 

pomenom in estetiko likovnega sporočila. Osebni izraz poudarja avtorjev individualni pristop 

do oblikovanja neke zamisli (Taylor v Muhovič, 2015). Vsak posameznik je odgovoren za 

razvoj lastnega izraza, ki ga bo razvil v skladu s svojo osebnostjo, likovnim mišljenjem, 

spretnostmi, obvladovanjem orodja in oblikovanjem materialov (Muhovič, 1997). 

»Izraznost oblik nam omogoči, da duhovna informacija vstopi v realni svet, se v njem 

razodene in doživljajsko verificira« (Muhovič, 2015, str. 147). 

 

2.1.1 Izraz likovnika na idejni ravni 

 

Na idejni ravni, kjer se izraža avtorjeva psiha in duhovni akcijski radij, se predpostavlja, da se 

informacije preko umetniških del ne le prenašajo, ampak se prenašajo na poseben način, ki ga 

določi umetnik s svojo prezenco, likovnim jezikom in smislom oblikovanja. Gre predvsem za 

organizacijo odnosa med informacijo in načinom prezentacije, ki jo likovnik podredi svojim 

občutkom in hotenjem (Muhovič, 2015). Vsak člen kompozicije nosi dve vlogi ‒ vsebino in 

izraz. Z njima likovnik manipulira do te mere, da steče proces prenašanja našega doživljanja v 

člene kompozicije in naprej na gledalca (Muhovič, 1997). 

Seveda na sporočilnost izraza likovnika vpliva tudi gledalec s svojo subjektivno zaznavo. 

Zaznava je selektivna, saj se nek posameznik lahko osredotoči na določen dražljaj, spet drugi 

na drugega. Na kateri dražljaj se bo gledalec osredotočil, vpliva njegov način mišljenja, ki je 
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nastal zaradi preteklih izkušenj v družbi, vpliva kulture, pričakovanj, ki jih goji do določenega 

izraza in čustvenega stanja v tistem trenutku (Butina, 1997). 

 

2.1.2 Izraz likovnika na fizični ravni 

 

Na fizični ravni izraz likovnega dela zaznamuje način uporabe likovnih sredstev. S 

polaganjem potez na format začnemo dodajati osnovne kompozicijske enote, ki nosijo 

določeno informacijo in na koncu skupaj tvorijo izraz (Muhovič, 2015). Oblikovanje 

osnovnih kompozicijskih enot nam v prvi vrsti omogoči material, s katerim rokujemo, saj bi 

brez njega naše misli obstajale le v naši stvarnosti, ne bi pa je mogli udejanjiti tudi v 

umetniškem delu (Muhovič, 1997). V likovnem oblikovanju so pomembni gibi, kretnje rok, ki 

urejajo material in ustvarjajo značilne sledove. Oblika nosi značaj teh kretenj in je 

zaznamovana v materialu. Tem kretnjam se daje veliko pomembnost, saj izražajo likovnikovo 

čustvo, ki ga je prelil na umetniško delo (slika 1 in slika 2) (Butina, 1997).  

                                          

Slika 1: Testen Janko: Križani. 1982.              

Slika 2: Buonarroti Michelangelo: Jezus na križu z devico in sv. Janezom. 1555‒64. 

Za oblikovanje izraza v materialu potrebujemo tudi likovni jezik, ki je naše sredstvo 

artikulacije. Likovni jezik je zavest o izraznih sredstvih in načinih operiranja z njim in šele z 

obvladovanjem jezika se lahko nemoteno izražamo. Njegova naloga je, da daje vsebinam 

konkretno obliko in ureja formalne likovne zakonitosti, ki veljajo med njimi. S tem nam 

omogoči, da vsebina lahko vstopi v naše izkustvo (Muhovič, 1997). Vse likovne prvine imajo 

svoje čustvene lastnosti in vsebine, zato jih lahko likovnik uporabi za izražanje odnosa do 
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sebe in sveta. Izrazne možnosti likovnega jezika aktivirajo doživljajočo psiho gledalca in 

povežejo osebna izkustva posameznika z generičnimi izkustvi človeštva. Gledalec ta izkustva 

sprejme ali zavrne in se posledično ukvarja z njimi na čutni, afektivni, emocionalni, racionalni 

in duhovni ravni (Muhovič, 2015). 

 

2.2 Oblikovanje izraza risbe s pomočjo likovnega jezika 

2.2.1 Likovni jezik in likovni izraz 

 

Jezik je sistem sredstev, ki nam omogoča izraziti naše emocije, predstave, misli oz. ideje. Ta 

sistem ima svoje virtualne nastavke v človeških možganih, v popolnosti aktivirati pa ga je 

mogoče šele v družbi. V bistvu je jezik spontano ali načrtno pridobljena zavest o izraznih 

sredstvih in načinih operiranja z njimi (Muhovič, 1997). 

Da smo torej likovno kompetentni, govorimo takrat, ko smo sposobni generirati in 

interpretirati likovni izraz na vseh ravneh likovne gramatike ter se v likovnem jeziku tudi 

izražati in ga razumeti. Da se je možno naučiti likovnega jezika, nam omogoča njegova 

generičnost. Brez določenih posplošitev bi bil jezik tako obširen, da ga ne bi mogli osvojiti in 

manipulirati z njim. Toda zakonitosti, ki delujejo med orisnimi in orisanimi značilnostmi 

likovnega jezika, nam v različnih kombinacijah omogočajo, da kljub določeni stopnji 

posplošitve lahko personaliziramo naše sporočilo in mu damo močno subjektivno noto (Selan, 

2014). 

Likovni jezik je sestavljen iz več jezikovnih ravni, ki definirajo tudi raziskovalna področja 

likovne teorije. Ločimo fotologijo, morfologijo, sintakso in semantiko. Vsaka od teh ravni 

prispeva h kompleksnosti jezika. Fotologija se ukvarja z vlogo in vzorci fotemov pri tvorjenju 

pomenov. Torej nam predstavlja temeljne orisne likovne prvine ‒ barva, svetlo – temno, 

točka, linija ‒, ki same po sebi nimajo pomena, so pa osnovne enote tvorjenja likovnih 

kompozicij. Morfologija se ukvarja z zgradbo oblik in na likovni ravni predstavlja orisane 

likovne prvine, torej ploskev, obliko, prostor in likovne spremenljivke. Le-te oblikujejo 

različne izraze orisnim likovnim prvinam. Sintaktična raven predstavlja študijo načinov 

združevanja oblik v likovni prostor in likovno kompozicijo, torej sintakso likovnega prostora 

– prostorske ključe in likovne kompozicije. Semantika pa preučuje pomene in izraze 

kompozicij (Butina, 1995). 
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Fotologija Morfologija Sintaksa Semantika 

Temeljne 

orisne 

prvine: 

svetlo – 

temno, 

barva, točka, 

linija 

Temeljne 

orisane 

likovne 

prvine: 

ploskev, 

oblika, 

prostor  

Likovne 

spremenljivke: 

velikost, teža, 

položaj, smer, 

število, 

gostota, 

tekstura 

Likovni 

prostor: 

prostorski 

ključi 

Likovne 

kompozicije: 

ponavljanje, 

harmonija, 

kontrast, 

dominacija 

Pomeni in 

izrazi 

kompozicij 

(Butina, 1995) 

 

2.2.2 Vloga likovnih spremenljivk v izraznosti risbe 

 

Likovne spremenljivke spadajo na področje morfologije in so tisti vidiki oblik, ki jih je 

oblikam mogoče spreminjati. Z njimi tako lahko podobnim oblikam določamo različne 

likovne lastnosti, vsebine in izraze. V analogiji z besednim jezikom so oblike samostalniki, 

spremenljivke pa pridevniki, prislovi in števniki. Tako nam Muhovič nazorno prikaže pomen 

likovnih spremenljivk v likovnem delu. Likovne spremenljivke so torej kot oblačila. Ob 

svečani prireditvi bomo oblekli svečano gala obleko, na plažo pa se bomo odpravili v 

kopalkah. Tako kot se mi oblačimo za različne priložnosti z ozirom na to kaj bi radi sporočili 

okolici, tudi oblike v likovnem svetu »oblačimo« za različne priložnosti (Muhovič, 2003).  

 

Slika 3:Lesley Vamos: Dobro je, če si malo drugačen. 2015. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Tina Kosi; diplomsko delo 

15- 

 

Ko govorimo o izraznosti likovnih spremenljivk, težko govorimo o nekem splošnem pravilu, 

ki bi veljal za vse spremenljivke. Vsaka likovna spremenljivka pomaga pri izraznosti na 

svojstven način in na podlagi svojih lastnosti in zakonitosti (slika 3). Pri isti obliki povzročajo 

nastajanje drugačnih občutkov, doživetij in zato tudi drugačnih čustvenih odmevov, kot jih 

sproža oblika sama po sebi. Oblike so lahko abstraktne ali figuralne, zaradi česar so lahko tudi 

s spremenljivkami dodane vsebine lahko različne (Butina, 2000). 

Prav tako se moramo zavedati, da izraze likovnih spremenljivk vsak posameznik lahko 

interpretira drugače, saj na tolmačenje vplivajo njegova pretekla doživetja in izkušnje. Te 

vplivajo na doživljanje občutij, ki jih je avtor hotel vzbuditi. Tako vidimo, da je izraz 

spremenljivk subjektiven. Toda kljub temu še vedno lahko posameznim spremenljivkam 

pripnemo splošne likovne zakonitosti, ki bodo veljale za večino gledalcev. Umetnik tako 

lahko do neke mere manipulira z izrazom in se zavestno odloča o tem, kaj želi sporočiti svetu 

(Butina, 2000). 

Ker torej z likovnimi izrazili lahko manipuliramo, ne moremo pa se izogniti njihovim 

lastnostim, si le-te podrobneje poglejmo. 
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2.2.3 Velikost 

 

»Velikost je ena od likovnih spremenljivk, s katero je mogoče oblikam spreminjati lastnosti in 

s tem likovne vsebine ter izraz« (Muhovič, 2015, str. 806). Velikost je sama po sebi zelo 

relativna spremenljivka, saj jo lahko določimo le s primerjavo. Majhno je majhno le v 

odvisnosti do velikega. Pri vsaki primerjavi si najprej postavimo prostorski križ in šele potem 

lahko začnemo primerjati velikosti. Ves prostor in razmerja doživljamo v odnosu do svoje 

velikosti. Otroci nek prostor doživljajo drugače kot odrasli, saj se njim zdi vse večje in bolj 

oddaljeno, ker na svet gledajo s svojimi očmi (Muhovič, 2003). 

 

Slika 4: Likovna spremenljivka velikost, primer a, b, c. 

 

»Velikost lahko v likovnem prostoru pomeni, da je neka oblika realno večja ali manjša od 

drugih oblik (slika 4, primer a). Nadalje lahko velikost pomeni, da je neka oblika bližja ali 

bolj oddaljena od druge oblike (slika 4, primer b), saj se v skladu z zakoni vizualne percepcije 

optična slika predmetov, ki se od gledalca oddaljujejo, na mrežnici realno zmanjšuje s 

kvadratom razdalje, to zmanjševanje pa možgani zaradi prostorskih izkušenj interpretirajo kot 

oddaljenost v prostoru (prostorski ključi – perspektiva).« (Muhovič, 2003, str. 151). Lahko pa 

pomeni tudi, da je neka oblika pomembnejša od druge (slika 4, primer c). 

V našem kontekstu moramo v ozir vzeti tudi velikost formata v odnosu do umetnika in do 

naslikane oblike. Prav tako pomembna je velikost oblike v primerjavi z umetnikom in velikost 

oblik znotraj formata. 
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2.2.3.1 Izraz likovne spremenljivke velikost v likovnem delu 

 

Različna razmerja nam vzbujajo različna občutja (Muhovič, 2003) (slika 5). »Temeljni 

občutki, ki jih v likovnih kontekstih izzove velikost oblik, so občutek intimnosti, 

obvladljivosti, primerljivosti (»naravna« in »nadnaravna« velikost) ter občutek 

monumentalnosti« (Muhovič, 2015, str. 806). Likovnik tako dosega poudarke, ki jih želi. 

 

Slika 5: Picasso Pablo: Mati z otrokom in štiri študije njene desne roke. 1904. 

V zgodovini, npr. pri egipčanski, grški, srednjeveški umetnosti, (slika 6) lahko zasledimo 

različne deformacije motivov z namenom večje ekspresije. Bogovi in pomembne osebe so 

bile večje od ostalih oseb na sliki ali so zavzemale večino formata. Tudi danes umetniki s 

pomočjo odnosov med velikostmi poudarjajo nenavadne prostorske odnose, ki v nas vzbujajo 

različne občutke (Muhovič, 2003). 

 

Slika 6: Codigo Egbert: Oton II. 983. 
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»Razlike v velikosti oblik porajajo dinamične napetosti v odnosih med oblikami« (Butina, 

2000, str. 66) (slika 7). »Sprememba privajene velikosti oblike radikalno spremeni njen 

ekspresivni potencial in njeno doživljajsko atraktivnost. Praktičen dokaz za to je mdr. velika 

priljubljenost pomanjševanja velikih oblik (t. i. minimundusi) in povečevanja majhnih pri 

otrocih in odraslih.« (Muhovič, 2003, str. 151). »Netipična velikost nekega predmeta ali bitja 

v odnosu do človeka, njegove okolice ali drugih delov kompozicije lahko ustvari nenavadne 

prostorske odnose in s tem povzroči nelagodje, presenečenje, kritiko, humorno distanco, lahko 

pa tudi opozori na nove, neslutene možnosti razmišljanja o prostoru in bivanju« (Šuštaršič, 

2004, str. 265). 

 

 

Slika 7: Salvador Dali: Sloni. 1948. 
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2.2.4 Položaj 

 

»Položaj je likovna spremenljivka, ki črpa svoje doživljajske in čustvene vsebine iz našega 

načina doživljanja in pojmovanja prostorskih odnosov« (Muhovič, 2003, str. 145). 

»Dojemanje prostora je odvisno od bioloških, psiholoških in kulturnih vzorcev obnašanja« 

(Butina, 2000, str. 90). 

2.2.4.1 Izraz likovne spremenljivke položaj v likovnem delu 

 

»S stališča likovne artikulacije lahko oblikotvorne karakteristike in regulative položaja 

zadovoljivo spoznamo, če položaj proučimo v treh soodvisnih kontekstih: v kontekstu 

prostorskega križa, v kontekstu likovnega prostora in v kontekstu likovne kompozicije« 

(Muhovič, 2015, str. 582). 

V kontekstu prostorskega križa doživljajski učinek vseh oblik glede na njihov položaj v 

prostoru razvrstimo v štiri osnovne občutke. Primarna občutja sta navpičnost (slika 8) in 

vodoravnost (slika 9), glede na primarna občutka pa zaznavamo še poševnost in krivine 

(Ozenfant, 1952). 

            

Slika 8: Gustaf Klimt: Drevo življenja. 1905. 

Slika 9: Paul Klee: Tunersko jezero blizu Schadaua. 1895. 

Navpični položaj je dinamičen, ker nanj deluje vpliv sile teže. V likovnem kontekstu izražajo 

strogost, načelnost, teženje kvišku in poduhovljenost. Vodoravni položaj je nasproten 

navpičnemu in izraža umirjenost, pasivnost, počitek in stabilnost. Kombinacije teh dveh 

položajev nam tvorita trdno in masivno strukturo. Če prevladujejo navpičnice, lahko celota 

izraža resnost in dostojanstvo, če vodoravnice, pa mir in počitek. Kadar sta oba položaja 
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enakovredna, celota izraža masivnost in trajnost. Poševni položaj oblikujejo občutki obeh 

osnovnih – vodoravnega in navpičnega položaja. Poševnice izražajo gibanje, dinamičnost in 

nestabilnost. Pomemben delež izraza pa nosijo tudi krivulje (slika 10), ki jih do neke mere 

določajo poševnice. Vsaka krivulja je drugačna in jo lahko opišemo glede na to, kako se 

približuje navpičnici oziroma vodoravnici. Krivulje so gladke, kontinuirane in lahko izražajo 

mehkobo, ženskost in organičnost (Muhovič, 2003). 

 

  Slika 10: Vincent van Gogh: Žitno polje s cipresami.1889. 

 

Čustvene in doživljajske vsebine, ki jih doživljamo v realnosti, avtomatično prenašamo tudi v 

kontekst likovnega prostora. Pri nekaterih imajo večjo težo biološki, pri drugih psihološki ali 

kulturni vzorci. Tako realen kot tudi likovni prostor objektivno zaznavamo s pomočjo 

prostorskega križa (slika 11). Prostorski križ tvori nešteto ravnin, a za nas so najpomembnejše 

tri. Medialna, ki deli prostor na levo in desno, frontalna, ki deli prostor na spredaj in zadaj, ter 

očesna, ki deli prostor na spodaj in zgoraj (Muhovič, 2003). 
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  Slika 11: Prostorski križ. 

Medialna ravnina je za nas pomembna predvsem s kulturnega in družbenega vidika. Skozi 

stoletja se je na zahodu razvila miselnost, ki postavlja desno pred levo, in zato imajo za nas 

večjo težo oblike na desni strani. Tako vrednotenje izhaja iz smeri pisave, saj na zahodu 

pišemo proti desni, na vzhodu pa proti levi. Pomemben je tudi biološki pomen, ker je desni 

del mrežnice, na katero se projicirajo objekti z leve strani vidnega polja, iz obeh očes povezan 

z desno stranjo možganov, kjer je center za dešifriranje vzorcev in slik. Zaradi direktne 

povezave oblike na levi strani hitreje in lažje razberemo. Za oblike na desni potrebujemo več 

časa, zato jim avtomatično dajemo večjo težo in pomen (Butina, 2000). 

Frontalna ravnina razdeli prostor na spredaj in zadaj. Oblike, ki jih zaznavamo spredaj, so za 

nas pomembnejše, saj so bolj aktualne. To izhaja iz realne situacije, saj bližji predmeti 

predstavljajo večjo nevarnost kot oddaljeni. Z bližjimi položaji lahko navežemo aktiven 

odnos, medtem ko z oddaljenimi to storimo težje ali sploh ne. Zato vrednotimo smer naprej 

kot aktivno oziroma kot napad, smer nazaj pa kot pasivno oziroma beg ali umik (Butina, 

2000). 

Prav tako kot frontalna in medialna naš realen svet, kot tudi likovni svet, deli očesna ravnina. 

Očesna ravnina je pomembna z biološkega (otroci bi radi odrasli, bili veliki in dosegli 

nedosegljive stvari), kulturnega in psihološkega (vsi težimo višje na družbeni lestvici) vidika. 

Tako položaj zgoraj oziroma dvigovanje v prostoru pomeni zmagovanje in rast. Nasprotno 

pomeni položaj spodaj, saj ga povezujemo s padcem, pasivnostjo in neuspehom. Pomembno 

je omeniti tudi silo gravitacije, ki nam onemogoča, da bi uravnovesili oba položaja z isto 

obliko. Ravnovesje lahko dosežemo le, če obliko nad očesno linijo ustrezno zmanjšamo in ji 
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tako vzamemo težo. Če torej hočemo doseči stabilnost, moramo spodaj postavljati večje, 

masivnejše oblike kot zgoraj (Butina, 2000). 

Tretji koncept, koncept likovne kompozicije, je pomemben predvsem zaradi relacije do drugih 

spremenljivk. Če obliki spremenimo položaj v kompoziciji, spremenimo tudi pomen le-te, 

njen odnos do ostalih komponent kompozicije in slikovnega polja (Muhovič, 2003). 

Likovna spremenljivka položaj je močno povezana s spremenljivkama teža in smer. S 

spremembo položaja spremenimo tudi težo oblike kot tudi smer, v katero gravitira. Zato se 

moramo ob spremembi položaja vedno vprašati, kakšno spremembo bomo povzročili tudi v 

odnosu do teh dveh spremenljivk. »Možno je, da se svojih odnosov do prostora ne zavedamo, 

ker so del našega privajenega načina življenja, to pa ne pomeni, da bi našega odnosa do 

prostora ne mogli (pre)oblikovati po naših zavestnih potrebah in namerah« (Butina, 2000, str. 

90). 

Tako likovni kot tudi realen prostor nam ureja prostorski križ. Kot že povedano, je sestavljen 

iz različnih silnic, ki različno vplivajo na naše doživljanje oblike. Če je oblika postavljena na 

sredino formata ‒ na stičišče diagonal in silnic, ki delujejo v prostoru, se nam bo zdela oblika 

trdnejša in bolj stabilna. Bolj kot se umikamo stičiščem silnic, bolj so oblike nestabilne (slika 

12). Prav tako kot stičišča diagonal so privlačni tudi robovi (Muhovič, 2003). 

 

 

Slika 12: Goya y Lucientes Francisco de: Starec na gugalnici. 1824‒28. 
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 »Likovni znaki ob ali na enem od teh robov poudarijo pomembnost položaja roba samega in 

hkrati dobijo del njihovih lastnosti oz. vsebin« (Muhovič, 2003, str. 148) (slika 13). 

 

  Slika 13: Položaj oblik in prostorski križ. 

 

Položaj oblike prav tako vpliva na moč oziroma pomembnost prostora, kjer se nahaja, saj s 

svojo prisotnostjo prostor okrepi in ji poveča pomen. Nasprotno odvzame pomen področjem, 

ki so od oblike oddaljena. Pomembnost področja poveča tudi večja količina oblik, ki neko 

področje bolj zavzemajo kot drugo. Enak učinek dosežemo tudi, če neko obliko osamimo in ji 

tako pripišemo večjo težo (Muhovič, 2003). 
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2.2.5 Teža 

 

Teža je likovna spremenljivka, ki se z velikostjo, smerjo in položajem povezuje kot njihova 

funkcija. Občutek teže temelji na sili gravitacije. Občutek, ki ga doživljamo v realnosti, 

doživljamo tudi v likovnem delu, čeprav le-ta realno ne more delovati (Muhovič, 2003). 

 

2.2.5.1 Izraz likovne spremenljivke teža v likovnem delu 

 

»V likovnih kontekstih je teža funkcija velikosti, položaja, smeri, likovnega karakterja in 

statusne vrednosti oblik v likovnem prostoru« (Muhovič, 2015, str. 785). Tako lahko 

opazimo, da se nam ob ostalih enakih pogojih večje stvari zdijo masivnejše od manjših (vpliv 

velikosti), oblike zgoraj težje od tistih spodaj (vpliv položaja), oblike na levi imajo manj teže 

kot oblike na desni (vpliv smeri in položaja), oblike spredaj so lažje kot tiste zadaj (vpliv 

smeri in položaja) ... Oblika v centru kompozicije ima manjšo težo kot oblika na robu (vpliv 

položaja), izolirane oblike so pomembnejše od tistih, ki jih ustvarimo v skupinah. Teža oblike 

je odvisna tudi od organizacije kompozicije. Bolj zapletene, organske strukture učinkujejo 

težje od preprostih ali geometrijskih struktur (Muhovič, 2015). »Pravilne geometrijske oblike 

so ponavadi dovolj močne, da ne potrebujejo obtežitve spodaj /.../ Za razliko od teh 

nepravilne oblike navadno zahtevajo obtežitev in izravnavo na spodnjem koncu, da bi dosegle 

stabilnost. Seveda je obtežitev potrebna samo takrat, kadar hočemo doseči stabilnost. Pri 

orisih, ki naj izražajo dinamiko in gibanje, moramo težo razporejati v skladu z namenom.« 

(Butina, 2000, str. 74). 

Seveda ne moremo mimo semantičnega pomena oblike. Tiste oblike, ki so za nas 

pomembnejše, se nam zdijo težje. Seveda to poudarimo tudi z ostalimi spremenljivkami. Zelo 

dobro opazno je to pri mlajših otrocih, ki rišejo družino (slika 14). Mama in oče sta ponavadi 

upodobljena kot največja, saj jima otrok pripisuje najpomembnejši pomen in večjo težo. 
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 Slika 14: Otroška risba družine. 

Na nas vpliva tudi izkušnja dejanske teže predmeta. Stvari, ki so v realnosti težje, se nam 

bodo zaradi vpliva izkušnje zdele težje tudi v likovni kompoziciji. Tako lahko trdimo, da težo 

doživljamo subjektivno (Muhovič, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Tina Kosi; diplomsko delo 

26- 

 

2.2.6 Smer 

 

Smer je likovna spremenljivka, ki vpliva na dinamičnost oziroma statičnost kompozicije, 

gibanje in prostorsko delovanje enot. Usmerjenost oblik pretvarja statične oblike v vektorje, 

ki težijo v določeno smer oziroma točko. To lastnost pa lahko umetnik izkoristi in tako 

manipulira z doživljanjem gledalca. Pri nekaterih oblikah se težje odločimo, v katero smer 

teži. Muhovič po Dunckerju za primer vzame rimski steber, kjer se lahko osredotočimo na 

bazo in se nam zdi, da steber teži kvišku, ali pa nasprotno kapitelj, kjer se nam zdi, da steber 

teži k tlom. Ta pojav obrazloži s tako imenovano fiksacijo pogleda, za katero poudari, da je 

subjektivna, saj vsak gledalec sam izbere izhodišče – v našem primeru bazo ali kapitelj. 

Umetnik na izbiro lahko vpliva z ostalimi lastnostmi, kot sta npr. velikost ali položaj 

(Muhovič, 2003). 

Osnovne smeri v likovnem delu temeljijo na prostorskem križu in so navpična (navzgor, 

navzdol), vodoravna (levo, desno) in smer naprej ‒ nazaj. Navpična in vodoravna smer sta 

komplementarno nasprotni in tvorita pravi kot. Med njima lahko ustvarimo nešteto poševnih 

smeri. Vse smeri izhajajo iz središča, kjer se sekajo vse smeri. Središče, kjer se vse te smeri 

srečajo, za nas pomeni center prostora pred človekom in predstavlja tisto, kar je človeku 

poznano. Kot tako predstavlja izhodišče za dejanja in prostor, kjer doživljamo za nas 

pomembne dogodke (Butina, 2000). 

 

2.2.6.1 Izraz likovne spremenljivke smer v likovnem delu 

 

Za človeka je zelo pomembna smer naprej oziroma nazaj. Njeno pomembnost lahko 

obrazložimo z biološkimi dejavniki. Smer naprej doživljamo kot napad, nazaj pa umik, saj 

tudi v naravi smer naprej pomeni napad, smer nazaj pa umik. Prostor si ponavadi razdelimo v 

tri plane. Sprednji plan nam nudi pregled, na podlagi katerega se odločamo o nadaljevanju 

gibanja v prostor ali umiku. V srednji plan bi se gibali naprej, če ugotovimo, da nam tam ne 

preti nobena nevarnost. Zadnji plan nam prostor zaključuje (Muhovič, 2015). 

Vodoravna smer izraža mir, pomirjenje, počitek (slika 15). Je pasivna smer. Z njo se 

največkrat identificiramo, saj poteka od leve proti desni. Po bioloških postavkah se ti dve 

smeri ne bi smeli razlikovati. A ker smo se naučili uporabljati eno roko bolje kot drugo, je to 
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za nas še kako pomembno. Tako se nam zdi leva stran bližje kot desna. Na levi iščemo 

varnost, desna pa je za nas aktivna. V slikovnem prostoru nam smer od leve proti desni 

ponazarja vstop v format, nasprotno se nam smer od desne proti levi zdi napadalnejša in 

usmerjena proti nam (Muhovič, 2003). 

 

 

Slika 15: Brian Christensen: Vzhod v Backwatru. 2011. 

Navpično smer razdelimo na spodaj in zgoraj. Spodaj zaznavamo pod očesno ravnino, zgoraj 

nad očesno ravnino. Za nas je ta smer pomembna zaradi evolucije, ko se je človek dvignil na 

dve nogi in tako napredoval. Zato navpična smer navzgor izraža budnost, strogost, 

obvladovanje položaja in trdno oporo. Z njo ponazorimo rast in statičnost. Je simbol moškosti 

in stremljenja kvišku. Navpična smer navzdol predstavlja padanje in vzbuja strah, ponazarja 

uničenje in propad. Je simbol smrti in zloma (Muhovič, 2003). »Kulturno in subjektivno 

vrednotenje obeh smeri je sorodno: dviganje je pozitivno ovrednoteno/.../; padanje pa je 

ovrednoteno negativno  /.../« (Muhovič, 2003, str. 154). 

Poševne smeri so zelo dinamične in samostojno težko obstajajo, zato jih povezujemo v 

skupine oblik (slika 16). V skupini oblik so poudarjene smeri elementov z večjo maso, težo in 

jasneje izraženo usmerjenostjo. Kadar v skupini ne prevladuje nobena smer, prevzame 

vodstvo ena od primarnih prostorskih smeri. Oblike z večjo maso in težo privlačijo sosednje 

elemente in jih naravnajo v svojo smer. Po drugi strani lahko tudi oblike z manjšo težo in 

maso vplivajo na dinamiko oblik z večjo težo in maso, in sicer tako, da njihovo izvorno 
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smerno dinamiko bodisi potencirajo bodisi zavirajo. V kompoziciji poševne smeri ponavadi 

vsaj nekoliko uravnovesimo s protismerjo (Muhovič, 2015). 

 

 

Slika 16: Raphael: Sveti Matej in zmaj. 16. stol. 

 

Pri poševnih smereh moramo izpostaviti smeri od spodaj levo proti zgoraj desno, ki za nas 

predstavlja rast, in od zgoraj levo proti spodaj desno, ki za nas pomeni padanje. Ti dve smeri 

nista pogojeni kulturno, saj ju tudi v deželah, kjer pišejo od desne proti levi, interpretirajo 

enako kot na zahodu. »Asociacije gledalcev kažejo na to, da so občutke rasti in padanja 

povezali z navideznim gibanjem sonca« (Muhovič, 2003, str. 155). Smer od leve zgoraj proti 

desni spodaj deluje bolj pasivno, nenapadalno in prijateljsko. Od desne spodaj proti levi 

zgoraj pa je še bolj pasivna in zato velikokrat uporabljena v kompozicijah, kjer je tema bolj 

poglobljena (Muhovič, 2003). 
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2.2.7 Število 

  

Število je likovna spremenljivka, katere oblikotvorni in izrazni temelj sta številska kvantiteta 

in kvaliteta, torej število elementov na enoto površine in semantična oz. simbolična 

pomenljivost števila v likovnem kontekstu (Muhovič, 2015, str. 761). S številom v likovnem 

delu označujemo domala vse, kar se na njem dogaja. Z njim lahko označimo število oblik na 

formatu, samo obliko, število barv, odtenkov ... (Šuštaršič, 2004). 

 

2.2.7.1 Izraz likovne spremenljivke število v likovnem delu 

 

Število vedno opazujemo znotraj formata, ki nam omeji prazen prostor. Kot smo že opisali pri 

eni od prejšnjih spremenljivk, znotraj formata delujejo silnice, ki glede na položaj različno 

vplivajo na oblike v formatu. Tako kot deluje na oblike format, različno deluje tudi različno 

število oblik (Šuštaršič, 2004). 

Če v formatu stoji ena oblika, nanjo vplivajo le silnice, prisotne že v formatu (slika 17). Če tej 

obliki dodamo še eno obliko, nastane nova napetost, saj se med njima ustvarijo nove silnice in 

novi odnosi. Enak učinek dosežemo, ko dodamo tretjo, četrto, peto ... Vsaka oblika doprinese 

h kompleksnosti in strukturiranosti kompozicije (Šuštaršič, 2004). 

 

Slika 17: Napetosti med številom oblik. 

 

Število oblik lahko ponavljamo, prištevamo ali pomnožimo, torej jih zaznamuje aditivnost. 

Lahko jih odštevamo, kot npr. v kiparstvu, ko odvzemamo število oblik ali jih notranje 

členimo in jih zaznamuje subtraktivnost. Števila zaznamuje tudi korelativnost, ko oblike 

povezujemo v strukturirane vzorce in nato te skupine primerjamo med seboj (Muhovič, 2015). 
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Dve likovni enoti se med seboj privlačita in kompozicijo razgibata. Tri likovne enote že 

tvorijo skupino, vendar le če so postavljene dovolj skupaj. Tako ustvarjajo občutek 

dinamičnosti, v kompoziciji se začnejo vzpostavljati kompleksnejši odnosi in različne ravni 

pomembnosti (slika 18) (Šuštaršič, 2004).  

 

Slika 18: Ernst Ludwig Kirchner: Ulična scena (Friedrichstrasse v Berlinu). 1914. 

 

Drug vidik likovne spremenljivke število ustvarja njihova simbolična govorica. Tako 

poznamo versko, kulturno, mitološko, časovno opredeljeno simboliko števil. V likovni 

ustvarjalnosti številsko simboliko najprej opazimo v ikonografiji.  Le-ta se je spreminjala 

skozi stoletja in nanjo je ponavadi vplivalo prepričanje, ki je bilo vodilno v času in prostoru. 

Simbolika števil je vplivala na vsakdanje, versko, kulturno in znanstveno življenje tistega 

časa. Primeri, kot so Sveta Trojica, štirje evangelisti, pet Kristusovih ran, 1,618 oziroma tako 

imenovani zlati rez itd., nam prikažejo pomembnost števil in njihovo simbolično govorico. 

Bolj diskretno vstopa številska simbolika skozi simbolično zasnovo arhitekturnih tlorisov, 

npr. triladijske cerkve, in skozi tako imenovana muzikalna sorazmerja. Muzikalna sorazmerja 

so za uho najugodnejši glasbeni intervali, ki jih ponazarjamo z razmerji 1 : 2, 2 : 3, 3 : 4. 

Alberti in umetniki, ki so sledili njegovemu zgledu, na podlagi glasbe enako predpostavijo 

tudi za slikovno umetnost in uporabljajo ta razmerja za osnovo vseh proporcioniranj 

(Muhovič, 2015). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Tina Kosi; diplomsko delo 

31- 

 

2.2.8 Gostota 

 

»Gostota je likovna spremenljivka, ki je določena s številom elementov na enoto površine in 

volumna. Elementi lahko pri tem ležijo blizu skupaj ali pa daleč narazen. Veliko število blizu 

skupaj lociranih elementov doživljamo kot veliko gostoto (polnost), majhno število 

dislociranih elementov pa kot majhno gostoto (praznost).« (Muhovič, 2003, str. 150). 

Likovna spremenljivka gostota je tesno povezana s spremenljivkami število, velikost, tekstura 

in teža. Vse te spremenljivke so med seboj soodvisne, saj če se spremeni ena, se avtomatsko 

spremenijo tudi druge (Šuštaršič, 2004). Gostota oblik ali znakov je določena s številom enot 

na neki površini ali v nekem prostoru. Večja gostota oblik pomeni tudi večje število le-teh 

(Butina, 2000). 

Organiziranost gostote elementov lahko s formalnimi postavkami določimo z dvema 

parametroma. Prvi nam na podlagi proporcev pove, da lahko v enako velik prostor spravimo 

manj večjih elementov oziroma več manjših. Tako z manjšimi elementi ustvarimo večjo 

gostoto kot z večjimi. Drugi parameter temelji na vizualnem doživljanju. Ena točka na 

praznem platnu pritegne večjo pozornost kot večje število točk, saj druga drugi odvzemajo 

težo in skupaj tvorijo vedno bolj kompleksno kompozicijo. Če bi še vedno hoteli, da prva 

točka nosi največjo težo, bi jo temu primerno morali povečati. Iz tega sledi, da na gledalca 

lahko z gostoto vplivamo na dva načina (Muhovič, 2003). »Na način enakomerne distribucije 

dražljajev (disperzija pozornosti) in na način diferencirane distribucije dražljajev (usmerjeno 

stopnjevanje pozornosti)« (Muhovič, 2003, str. 150). 

 

  Slika 19: Xoko Ono: Galaksije. 1933. 
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Disperzijo pozornosti lahko zaznamo kot teksturo ali kot tonsko vrednost. Z zgoščanjem ali 

redčenjem oblik lahko ustvarimo iluzijo plastičnosti ali tridimenzionalnega prostora (slika 

19). Usmerjeno stopnjevanje pozornosti nam pomaga pri razločevanju med figuro in ozadjem 

ter ekspresivno razvršča prostorska področja. Temelj je naš zaznavni aparat, saj večjo gostoto 

oblik lažje zaznavamo kot figuro s pomenom. Tako na območjih, kjer se gostota spremeni, 

zaznamo rob oblike (Muhovič, 2003). 

 

2.2.8.1 Izraz likovne spremenljivke gostota v likovnem delu 

 

S spreminjanjem gostote lahko vplivamo na izraz oziroma pomen, ki ga kompozicija izraža. 

Pomen gosto ali redko posejanih elementov črpamo iz lastne izkušnje. Število oblik na 

formatu nam vzbuja različne občutke. Ena točka na praznem platnu pritegne večjo pozornost 

kot večje število točk, saj druga drugi odvzemajo težo in skupaj tvorijo vedno bolj 

kompleksno kompozicijo. »Z ozirom na gostoto enot razlikujemo štiri temeljne doživljaje oz. 

vrednotenja. Dve od teh vrednotenj sta občutka ugodja, dve občutja neugodja. K vrednotam 

ugodja spadata občutek varnosti in svoboda gibanja, k vrednotam neugodja pa občutek 

utesnjenosti in občutek izgubljenosti.« (F. Fischer, 1965; povzeto po Muhovič, 2003). 

 

Slika 20: Giorgio Comolo: Pošast Cthhulhu. 
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Z večanjem števila elementov se občutek varnosti hitro lahko spremeni v negativen občutek 

utesnjenosti (slika 20). Prav tako se občutek svobode gibanja ob zmanjševanju števila 

elementov spremeni v občutek osamljenosti in izolacije. Zato mora vsak, ki gostoto izrablja, 

točno poznati ločnico med prvo in drugo. Z nekaj izkušnjami to v likovni kompoziciji delamo 

avtomatično, črpajoč iz svojih lastnih izkušenj v realnem prostoru. Tako smo zopet pri pojmu 

subjektivnosti, saj vsak doživlja te občutke na podlagi lastnih izkušenj in tako na vsakega 

posameznika individualno vpliva gostota oblik (Muhovič, 2003). 

»Gostota je v likovnem prostoru generator različnih likovnih kvalitet in s tem različnih 

oblikotvornih možnosti« (Muhovič, 2003, str. 151). Enote lahko enakomerno porazdelimo po 

slikovni ploskvi in tako dobimo različne teksture in tonske vrednosti. S spreminjanjem 

gostote dobimo različne teksture in vzorce. Če kontinuirano spreminjamo gostoto oblik na 

slikovni ploskvi, dobimo svetlostne spremembe, s katerimi ponazarjamo iluzijo oblin, 

organskih oblik in globino prostora. Če gostoto spreminjamo diskontinuirano, nam to 

ponazori nagle svetlostne spremembe, s katerimi ponazorimo prenehanje neke oblike 

(kontura) ali nagel preobrat v smeri (kot, vogal) (Muhovič, 2003). 
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2.2.9 Tekstura 

 

»Teksture so kot kože oblik, njihove otipne kvalitete« (Butina, 2000, str. 80). Tako avtor Male 

likovne teorije začne poglavje o teksturi in zajame njeno bistvo. Teksture so obleke vseh – 

tako ploskovitih kot tudi večdimenzionalnih oblik. Vsaka oblika ima svojo strukturo, ki 

ponazarja njeno bistvo. Vsaka struktura pa na površini reflektira teksturo. 

Teksture zaznavamo s čutom tipa, s katerim že kot otroci spoznavamo površine okoli nas. Kot 

otroci vsak predmet najprej potipamo, se ga dotaknemo in vtisnemo v spomin. »Pozneje pa to 

prvobitno otipno izkustvo na kinestetičen način prenesemo na vid, tako da nastane možnost 

vizualnega „otipavanja“« (Butina, 2000, str. 80). Zato lahko teksture prepoznamo tudi s 

pomočjo vida. Tekstura tvori reliefno površino, ki zaradi različnih materialov, kota svetlobe ... 

tvori različne občutke, ki jih naše oko zazna kot različne teksture. Najbolj opazne razlike med 

njimi so območja, kjer se spremeni smer vzorca in zato svetloba pade drugače (Butina, 2000). 

Likovno spremenljivko tekstura povezujemo s spremenljivkama gostota in število, ki s 

svojimi značilnostmi določata urejenost ali neurejenost le-te (slika 21) (Butina, 2000).  

Teksturo povezujemo tudi z barvo na način, da ena drugi poudarjata imanentne lastnosti. Obe 

na ploskovit način poskušata vplivati na izraznost površine. S poudarjanjem ene ali druge ali s 

poudarjanjem ene z drugo lahko še bolj vplivamo na izraznost obeh (Muhovič, 2015). 

 

 

 

Slika 21: Andrew Wyeth: Zamah, 1967. 
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2.2.9.1 Izraz likovne spremenljivke tekstura v likovnem delu 

 

»Zaradi vizualnih, fizioloških in psiholoških lastnosti so teksture važna likovna izrazna 

sredstva. Z njimi lahko ustvarjamo večji ali manjši občutek prostora, smeri, ritma, kontrasta, 

harmonije ipd. Kakor vse likovne spremenljivke tudi teksture druga drugo poudarjajo ali 

blažijo, odvisno od medsebojnega kontrasta. Ker so dobro opazne, lahko z njimi površine 

jasno členimo.« (Muhovič, 2015). 

Največ različnih tekstur najdemo v naravi. Skozi stoletja se je človek naučil s teksturami 

manipulirati, zato se pojavlja vse več umetnih tekstur, ki lahko naravne le kopirajo ali 

ustvarjajo svoje. Tudi v likovni umetnosti poznamo tri različne načine uporabe tekstur. Lahko 

uporabimo naravne teksture likovnih sredstev, lahko jih imitiramo ali s pomočjo likovnih 

materialov in orodij ustvarjamo nove (Butina, 2000). 

Če uporabljamo naravne teksture, smo omejeni z njihovo značilno teksturo in strukturo, saj 

vsaka struktura zahteva drugačno orodje za obdelavo. Z določenimi materiali lahko 

postopamo na več načinov, toda še vedno nas omejujejo fizične lastnosti materiala. Zato 

moramo pokazati posebno skrbnost pri oblikovanju, da izkoristimo vse značilnosti naravne 

površine (Butina, 2000). 

Teksture imitiramo z likovnimi sredstvi in poskušamo kar najbolje posneti njihovo realno  

percepcijo (slika 22). Prevara nam lahko uspe zgolj zaradi zgoraj omenjenega vidnega 

otipavanja. Ker gledalec iz pretekle izkušnje prenese občutje neke teksture na imitacijo, se mu 

tekstura zdi realna. V naturalizmu so nastajali tako dobri posnetki realnosti, da se je gledalec 

primoran povrniti k izkustvu, da spozna prevaro umetnika (Butina, 2000). 

 

Slika 22: Jean-François Millet: Poberkovalke. 1857. 
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Tretji način uporabe teksture je, da ustvarimo novo teksturo (slika 23). »V vsem likovnem 

oblikovanju nastajajo teksture kot posledica funkcije, materiala in estetskih potreb« (Butina, 

2000, str. 88). Umetne teksture lahko ustvarjamo z upoštevanjem ali neupoštevanjem 

naravnih tekstur. Dober umetnik bo naravne značilnosti materiala in tehnične obdelave 

uporabil v svoj prid in tako ustvaril sožitje med strukturo in na novo ustvarjeno teksturo. S 

pojavom umetnih mas se je oblikovanje novih tekstur zelo razširilo, saj nam le-te omogočajo 

večjo manipulacijo s površino predmetov. Tako se v sodobnem času razvija veliko novih 

tekstur, saj so potrebe človeštva vse večje in vse zahtevnejše (Butina, 2000). 

 

 

  Slika 23: Robert Rauschenberg: Bi morala ljubezen biti na prvem mestu. 1951. 
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3 AVTORSKI DEL 

 

V diplomskem delu raziskujem izraznost risbe in vpliv izrazov likovnih spremenljivk na 

končni izraz risbe. Pritegnilo me je predvsem dejstvo, da so kljub več ravnem likovnega 

jezika prav likovne spremenljivke tiste, ki v prvi vrsti vplivajo na izraz končanega likovnega 

dela. Zanimivo je, da likovne spremenljivke same ne morejo obstajati in jih lahko oblikujemo 

le v relaciji z obliko. Prav oblika je tista, kateri likovne spremenljivke določajo želen izraz in 

s katerimi ga lahko potenciramo. Torej sami sebi nezadostne, a tako pomemben del izraza 

končnega izdelka omogočajo manipulacijo s končnim sporočilom in izrazom risbe. 

Za avtorski del sem izbrala serijo ekspresivnih risb, ki so nastale v enem od osebnih 

ustvarjalnih obdobij, ko sem preiskovala risbo z ogljem in kredo na papir. Oglje me je kot 

eden najstarejših risarskih materialov zelo pritegnilo, saj so mi mehkoba in lepi prehodi na eni 

strani ter močni kontrasti med linijami in ozadjem formata na drugi strani omogočili 

ustvarjanje različnih izrazov. Motivika je v prvi vrsti izhajala iz narave in okolja, kjer živim, a 

sem se hitro zatekla v preplet realnega in domišljijskega sveta, kar se jasno kaže na končanih 

izdelkih. 

Prvi sklop risb je nastal pred poglobljeno študijo izraza likovnih spremenljivk, torej brez 

izrazitega poudarka na zavedanju o vplivih likovnih spremenljivk. Seveda se le-temu 

popolnoma nisem mogla izogniti, saj sem že med študijem spoznala lastnosti in vplive izrazov 

likovnih spremenljivk, a kljub temu ob ustvarjanju nisem zavestno razmišljala in manipulirala 

z njimi. 

Drugi sklop risb je nastal kot odgovor na izbrane risbe po študiji teoretičnega dela diplomske 

naloge z močnim zavedanjem in razmislekom o vplivih ter želenih izrazih. Izraze risb prvega 

sklopa sem postavila za izhodišče, ki sem ga v drugem sklopu zavestno preoblikovala, 

poudarila ali stopnjevala v potenciranje izbranih izrazov. 
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3.1 Sonca nad obzorjem 

 

  Slika 24: Tina Kosi: Sonca nad obzorjem. 2013. 
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Risba prikazuje domišljijsko pokrajino, katere trdnost in bazo zavzema spodnji rob formata, 

zgornji del pa s svojo dinamiko kompozicijo razburka in ustvari neprijetno vzdušje. 

V spodnjem delu prevladujejo vodoravnice, ki s svojim delovanjem izražajo mirnost in 

varnost ter so temelj za bolj razgiban zgornji del kompozicije. Vodoravnice od leve proti 

desni predstavljajo bazo, na kateri se gradi razgibana struktura neba. Skupaj tvorijo masivno 

strukturo, ki je del uravnotežene kompozicije. Pasivnost spodnjega dela prekine sedem skupin 

navpičnic, ki segajo proti nebu in predstavljajo človekovo težnjo po rasti in vzpenjanju. 

Skupine tvorijo smer od leve spodaj proti desni zgoraj in še potencirajo željo po rasti in 

dvigovanju. Kljub težnji navzgor pa le eni uspe doseči horizont in seže v zgornji del 

kompozicije, kjer trči z drugo prevladujočo smerjo v formatu. Na zgornjem delu formata 

opazimo več točk ‒ sonc, katerih položaji ustvarjajo smer od leve zgoraj proti desni spodaj, 

kar predstavlja padanje. Tako se na desnem robu kompozicije srečata dve poudarjeni smeri, ki 

tvorita konflikt svojih delovanj. Ker prevladuje smer od leve zgoraj proti desni spodaj, ki 

vzbuja občutek padanja, na formatu prevladuje občutek utesnjenosti in strahu. Občutek 

nelagodja potencirajo tudi krivulje in tekstura neba, ki z gostoto in usmerjenostjo linij 

ustvarijo neurejenost in razgibanost zgornjega dela. Gostota oblik je velika in njena polnost v 

gledalcu pušča občutek utesnjenosti. Prav tako nam večje število sonc povzroča nelagodje, saj 

živimo v svetu, kjer naše življenje uravnava le eno sonce. Večja količina sonc pa za nas 

predstavlja nek občutek kaosa in neurejenosti. 

Preko analize smo ugotovili, da v formatu prevladuje občutek utesnjenosti. Vse likovne 

spremenljivke ustvarjajo neprijeten izraz kompozicije. Oblikam na formatu določajo lastnosti, 

ki potencirajo občutek nelagodja. 

V drugem delu Sonca nad obzorjem 2 sem poskušala potencirati negativen izraz kompozicije 

in s pomočjo likovnih spremenljivk še poudariti neprijeten izraz risbe. 
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Slika 25: Tina Kosi: Sonca nad obzorjem 2. 2016. 
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3.2 Sonce, center upanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 26: Tina Kosi: Sonce, center upanja. 2013. 
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Delo prikazuje razgibano pokrajino, kjer se pokrajina in nebo ločita v razmerju 2 : 1. Zgornjo 

tretjino formata zavzema nebo, prekrito z oblaki in atmosfero. Ustvarjen je velik kontrast med 

praznostjo oblakov in gosto teksturo neba. Tekstura je ustvarjena s pomočjo silnic, ki izhajajo 

iz centra kompozicije ‒ sonca in na zgornjem delu kompozicije ustvarjajo smer iz izhodišča 

proti robovom, na katerih se nahajajo oblaki. Kontrast se spet pojavi na horizontu, kjer le ena 

linija loči nebo od pokrajine, ki zavzema preostali dve tretjini formata. Kontrast ustvarjata 

gosto zapolnjena tekstura neba in nekoliko manj zapolnjena razgibanost pokrajine pod njo, ki 

jo ustvarja veliko število linij. Pokrajina je prekrita z neurejeno teksturo, ki deluje zelo 

dinamično. Skozi silnice, ki delujejo od robov proti centru, ki leži na dveh tretjinah formata, 

se ustvari močno prisotna smer, ki zbira energijo spodnjega dela kompozicije in se skozi 

sonce steka preko silnic neba v praznino oblakov. 

Največjo težo v kompoziciji nosi sonce ‒ ena sama točka. Poudarjena je s pomočjo smeri, 

ustvarjenih v pokrajini in na nebu, položaja na horizontu, velikosti in teže, ki jo ustvari njena 

osamitev. Kljub temu da na formatu zaradi tekstur prevladuje temačno vzdušje in imamo 

občutek utesnjenosti, nam sonce še vedno predstavlja nek vir varnosti. Upanje, ki ga sonce s 

svojo energijo izžareva, preide skozi temo neba in na koncu zmaga, saj se vse oblike 

kompozicije zaključijo v svetlobi oblakov. 

V drugem delu Sonce, center upanja 2 sem poskušala potencirati občutek varnosti in ga s 

pomočjo likovnih spremenljivk potencirati do te mere, da temačnost in utesnjenost ne bi več 

delovala. 
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Slika 27: Tina Kosi: Sonce, center upanja 2. 2016. 
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3.3 Svoboda  

 

Slika 28: Tina Kosi: Svoboda. 2013. 
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Kompozicijo dela zaznamuje smer v prostor preko prvega plana, ki našo kompozicijo le 

začenja v drugi plan, kjer se ustvari center kompozicije, in nazadnje v tretji plan, ki ga 

predstavlja  neskončnost ozadja. 

V format vstopamo na desnem spodnjem robu in počasi napredujemo proti polovici formata v 

smeri levo navzgor. Smer gradimo najprej v spodnjem desnem kotu, kjer navpičnice 

predstavljajo začetek oblik, ki se potem s pomočjo vodoravnic premikajo proti sredini 

formata. Vodoravnice tvorijo precej urejeno teksturo, ki s pomočjo ritma gradi eno od najbolj 

pasivnih smeri znotraj formata. Tudi nam predstavlja vstop v prostor in nam omogoča varno 

prehajanje v drugi plan. Hkrati tvori tudi stabilno bazo za težo dreves, ki predstavljajo drugi 

plan in spremenijo smer kompozicije. Srednji del formata zavzemajo vertikalno postavljena 

debla, ki težijo kvišku in delujejo strogo. Predstavljajo rast in se vzpenjajo v krošnje, katerih 

gosta in neurejena tekstura izhajata iz vertikalne moči silnic debel. Teža krošenj prehaja nazaj 

v debla in preko njih nazaj v vodoravnice prvega plana. Prostor nam zaključuje nedefinirana 

praznina med drevesi in v desnem zgornjem kotu, ki nakazuje na možnost napredovanja 

naprej v neskončnost in nam omogoča možnost gibanja naprej v prostor in raziskovanje 

neznanega. 

Kompozicija deluje zelo mirno in v nas vzbuja občutek varnosti in trdnosti v prvih dveh 

planih ter svobodo gibanja naprej v tretji plan, ki nam lahko odpre nove možnosti. 

V drugem delu Svoboda 2 sem poskušala z manipulacijo likovnih spremenljivk spremeniti 

občutek varnosti in trdnosti v občutek tesnobe in nemira. 
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Slika 29: Tina Kosi: Svoboda 2. 2016. 
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4 PEDAGOŠKI DEL 

4.1 Uvod 

 

Pri pedagoškem delu diplomske naloge smo z učenci izvedli likovno nalogo z namenom 

ugotavljanja, kako uporaba različnih likovnih spremenljivk in odnosov med njimi vpliva na 

izraznost risbe. V uvodnem delu smo izpostavili problematiko povezovanja teorije in prakse 

učenja likovnega jezika v okviru pouka likovne vzgoje, ki je osnova za nadaljnje ustvarjanje 

likovnih del. Likovno nalogo smo izvedli z učenci 6. razredov Osnovne šole Gorje. 

 

4.2 Naloga likovnega pouka 

 

Učenje likovnega jezika in s tem temeljev likovnega izobraževanja temelji na naši prirojeni 

zmožnosti učenja jezika, naj bo to učenje verbalnega ali likovnega jezika. Če pogledamo 

otroško risbo, lahko sklenemo, da otroci, ki so prepuščeni sami sebi, vsi rišejo na enak način 

ne glede na to, od kod prihajajo. Ti načini se spremenijo šele po tem, ko vstopijo zunanji 

vplivi preko izobraževanja in vzgoje. Da lahko svoja čustva, mnenja in hotenja posredujemo v 

določeni družbi, se moramo torej naučiti določenih zakonitosti, ki omogočijo nadzorovano 

komunikacijo. Do kakšne mere se jezika naučimo, je odvisno od časa in truda, ki ga vložijo 

učitelji in učenci v potek učenja (Muhovič, 1997). 

Pojavi se vprašanje, kaj je naloga likovnega izobraževanja. Temelj likovnega izobraževanja je 

opismenjevanje v likovnem jeziku in omogočanje spoznavno-poetične funkcije likovnega 

jezika. Likovni jezik morajo otroci spoznati in nato še ponotranjiti. Da lahko pride do procesa 

ponotranjenja in otrok res razume likovne zakonitosti, mora jezik osvojiti tako na teoretični 

kot tudi praktični ravni in prav je, da mu učitelj to omogoči (Selan, 2014). 

Različni pomeni teoretičnega in praktičnega znanja v umetnosti se v svetu pojavljajo že od 

nekdaj. V družbi se ciklično pojavlja fenomen, ki poskuša umetnost privesti ob bok empirični 

znanosti, ki je natančna in nedvoumna. Iz tega bi lahko predpostavili, da vsak, ki ima 

teoretično znanje o umetnosti, lahko enako kvalitetno doživlja in ustvarja umetnost kot tisti, ki 

je tudi praktik. In ravno zadnja trditev nas pripelje do nesmiselnosti te ideje. Za to, da neko 

idejo ponotranjimo, ni dovolj, da o njej vemo povedati vsa dejstva in teoretične resnice, 
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ampak tudi da znamo ta znanja kreativno uporabiti in izdelati nekaj novega. To se je pokazalo 

tudi pri pouku likovne vzgoje. V umetnosti gre vedno za individualno. Vsak doživlja neko 

situacijo drugače in ji daje drugačne pomene. Motiv, čustva in trenutek, ki ga je umetnik ujel 

na platno, so se izoblikovali le enkrat in se ne bodo nikoli ponovili. Tem čustvom lahko damo 

splošna imena, pa vendar v drugi duši ne bodo več ista. Individualizirana so, predvsem po tem 

pripadajo umetnosti, saj so splošne resnice, simboli našega dojemanja. Univerzalnost je v 

doseženem učinku in ne v vzroku. Pri nastanku likovnega dela predpostavljamo, da je močna 

ustvarjalčeva osebna izkušnja zavezujoča in vsebuje pričakovano stopnjo univerzalnosti in 

razumljivosti (Gorjup, 2009). 

Zato si v sodobnem šolstvu učitelji prizadevajo za povezovanje teorije in prakse v razredu. 

Pretekle izkušnje so pokazale, da poučevanje le o teoriji učencem ne da zadostne globine 

znanja. Učenci teorijo sicer obvladajo, a ko pride do zahteve po uporabi le-te, niso zmožni 

pokazati ustvarjalnosti in motivacije, ki bi bila potrebna za izpeljavo nečesa novega. V šolstvu 

se je kot odgovor na ta problem pojavil pojem problemskega učenja. Zametki te ideje so se v 

Sloveniji pri pouku likovne vzgoje začeli v času velike reforme 1958. Učitelji so se strinjali, 

da mora pouk postati predvsem problemski, saj bodo le tako lahko razširili znanje učencev, ki 

je do takrat obsegalo le obvladovanje likovnih tehnik (Berce - Golob, 1993). 

 

4.2.1 Problemski pouk 

 

V sodobnem učnem procesu, kjer je učenje zasnovano na problemskem nivoju, učitelj 

pomaga učencem povezovati teorijo in likovne zakonitosti s prakso. Tako ima dejavnost 

likovne vzgoje dvojno vlogo – teoretično, kjer učenci spoznavajo likovne pojme in  

zakonitosti, ter praktično, kjer razvijajo svojo ustvarjalnost in svoje znanje povezujejo z 

novimi rešitvami. Problemski pouk je tako fleksibilen, ustvarjalen in dinamičen proces, ki ga 

lahko prilagajamo učencu in njegovim izraznim zmožnostim. Vsak otrok se razvija s svojim 

tempom in bo za določene likovne naloge dozorel le, ko bo dosegel določeno stopnjo 

psihofizičnega razvoja. Dolžnost učitelja je, da učno uro gradi na tem, kar otroci že zmorejo, 

in jim pomaga, da postanejo spretnejši pri svojem izražanju. Praktično in teoretično delo se 

morata prepletati, vzpostavljeno mora biti pravo razmerje med teoretičnim in praktičnim 

delom, ker je od tega odvisna tudi uspešnost učencev (Tacol, 1999). 
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»Vsebine so zastavljene problemsko, izhodišče za likovno izrazno delo je likovnoteoretski 

pojem, iz katerega izhaja tudi vsaka likovna naloga« (Berce - Golob, 1993, str. 17). Učenci 

morajo pri pouku likovne vzgoje imeti možnost subjektivne interpretacije likovne naloge, saj 

lahko le tako izrazijo lastno doživljanje in razumevanje problema. S tem razvijejo tudi smisel 

za različnost rešitev za isti izhodiščni problem. Za dosego večje množice rešitev morajo 

učenci  izhajati iz lastnih izkušenj in likovnoizraznih nagnjenj. Kljub temu da v osnovni šoli 

popolna avtonomija učencev ni mogoča, si moramo prizadevati, da nekatere odločitve le 

prepustimo učencem. To namreč pomeni, da bodo učenci prišli do končnega likovnega 

rezultata na svoj način oziroma z aktivnim soodločanjem o likovni rešitvi (Podobnik, 2009). 

Likovni motivi so prilagojeni likovnim nalogam in iz njih tudi izhajajo. Niso določeni v 

učnem načrtu, saj jih učitelji prilagajajo okolju, v katerem poučujejo. Likovnih motivov je 

neskončno veliko in s tem tvorijo področje, ki omogoča ustvarjalnost tako učitelja kot tudi 

učenca. Prav tako kot motivi so tudi likovne tehnike le sredstvo za izpeljavo likovne naloge. 

Likovne tehnike se razvijajo in lahko rečemo, da jih poznamo vedno več, saj nam sodobna 

orodja omogočajo razvoj novih tehnik. So tudi sredstvo, ki omejuje učence v njihovem 

ustvarjenju, saj morajo le-ti najprej osvojiti tehniko, ki jim šele nato dopušča, da svobodno 

ustvarijo svoj izraz (Berce - Golob, 1993). Tukaj se pojavi še drug vidik omejitev, ki zajema 

opremljenost šol z ustreznimi učnimi prostori in kakovostnimi pripomočki. Za izvajanje 

predmeta so le-ti nujno potrebni, seveda pa je v praksi velikokrat drugače, kot je predvideno v 

učnih načrtih (Duh, Likovna vzgoja, 1999). 

 

4.2.2 Etape problemsko zasnovane učne ure 

 

Da učitelj doseže cilje problemskega pouka, učno uro zasnuje po naslednjih etapah: 

1. Uvajanje učencev v delo 

Prva etapa učne ure je zelo pomembna, saj pravilno izvedena pritegne učenčevo 

pozornost in ga uvede v likovni problem. Za učenca predstavlja čas frustracije, saj je 

seznanjen z nečim novim in neznanim. Da bi občutek frustracije zmanjšali, navežemo 

novo snov na že poznano področje. 
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2. Posredovanje novih likovnih pojmov 

V drugem delu učnega procesa učencu predstavimo nove likovne pojme. V tej etapi 

spodbujamo miselno delovanje učencev, jih spodbujamo k aktivnemu sodelovanju in 

razglabljanju o likovnem problemu. Pokažemo jim likovne rešitve na umetniških delih 

in primerih iz narave. Pri učencih se pojavi občutek odgovornosti za razumevanje 

novih pojmov, hkrati občutek strahu pred nerazumevanjem in na koncu sprejemanje in 

poznavanje likovnoteoretskih osnov. 

 

3. Posredovanje likovne naloge 

V tretji etapi uporabimo osvojene pojme za podajanje likovne naloge. Učencem 

razkrijemo motiv, razložimo cilje, ki jih morajo doseči, in razložimo tehnične 

postopke. Spodbujamo jih, da sami najdejo teoretične rešitve s pomočjo znanj, ki so 

jih osvojili v drugi etapi učnega procesa. Učenci v tej etapi svoje teoretično znanje 

prenesejo v prakso in razmislijo, kako bodo rešili podani likovni problem. Dojemajo 

smisel povezave prakse in teorije. 

 

4. Likovno izražanje 

Likovno izražanje je proces, pri katerem uporabijo učenci teoretska znanja iz druge 

etape in ustvarjalno rešitev iz tretje etape pri praktičnem delu. Učitelj jih spodbuja, jim 

individualno svetuje in navaja k strpnosti do drugačnih rešitev. Učenci čim bolj 

samostojno pravilno izvajajo likovno tehniko in povezujejo likovnoteoretski problem z 

motiviko.  

 

5. Vrednotenje 

V času vrednotenja učitelj in učenci analizirajo rešitve likovnega problema, njihovo 

izvirnost in uspešnost rešitve likovne naloge. Učitelj spodbuja samokritičnost in 

objektivnost ter hkrati navaja učence na realno oceno rešitev likovnega problema. 

Učenci v tej etapi preverijo pravilnost svojih rešitev in znanje o teoretskih pojmih, 

sprejemajo in objektivno ocenjujejo svoje in delo sošolcev (Tacol, 1999). 
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4.2.3 Sklep 

 

Zaporedje, trajanje in usklajevanje didaktičnih sestavin mora biti čim bolj raznoliko in 

nemonotono. Le tako učitelj lahko pritegne in obdrži pozornost učencev, ki je pri 

problemskem pouku ključna. »Pri problemskem učenju gre za samostojno povezovanje prej 

naučenih zakonitosti. Pri reševanju problemov se aktivira mišljenje.« (Berce - Golob, 1993, 

str. 91).  To naj bo glavno vodilo učitelja pri poučevanju likovne vzgoje, saj bomo le tako 

pomagali razvijajočim se otrokom k aktivizaciji mišljenja, ponotranjenju likovnega jezika in 

inovativnemu iskanju rešitev. 
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4.3 Učna priprava 

 

PREDMET:         

Likovno snovanje 

RAZRED: 

6. razred 

TRAJANJE:  

2 uri 

MENTOR: dr. Robert Potočnik  

Avtor: Tina Kosi 

LIKOVNO PODROČJE: Risanje 

CILJI REŠEVANJA LIKOVNIH PROBLEMOV:   

Učenci: 

- Ponovijo pojme: format, oblika, ravnovesje. 

Spoznajo nove pojme: likovne spremenljivke velikost, položaj, teža. 

- Se seznanijo z likovno tehniko oglje. 

- Razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del. 

- Izdelajo dve risbi s poudarjeno manipulacijo likovnih spremenljivk velikost, položaj in 

teža pri drugi risbi. 

- Ob likovnih delih, lastnih izdelkih in zgledih iz narave spoznavajo likovne spremenljivke.  

- Razvijajo likovno izrazne zmožnosti in negujejo individualni izraz. 

 

UČNE OBLIKE: 

 frontalna 

 individualna 

 skupinska 

UČNE METODE: 

 razlaga                                

 pogovor  

 

UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI: LCD-projektor, računalnik, programska prezentacija 

fotografij, teniška žogica, kartončki z zapisanimi občutji 

MEDPREDMETNA POVEZAVA:  zgodovina 

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

LIKOVNA NALOGA: oblikovanje motiva pred in po preučitvi likovnih spremenljivk 

LIKOVNI MOTIV: pogled skozi čudežno okno LIKOVNA TEHNIKA: oglje 

LIKOVNI MATERIALI IN PRIPOMOČKI:  oglje, listi, fiksativ za oglje 
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4.3.1 Potek učne ure  

 Dejavnost učitelja Dejavnost 

učenca 

Metode 

dela,   

oblike dela 

Pripomočki 

UVODNA 

MOTIVA- 

CIJA 

Na mizah učence že čakajo 

risalni listi. Učitelj učence 

povabi, naj list prepognejo čez 

polovico, da nastane pregib, ki 

spominja na knjigo. Nato jih 

prosi, naj se ozrejo skozi 

»čudežno okno« in na eno 

polovico papirja narišejo hitro 

risbo tega, kar si želijo skozenj 

videti. Naj bo to pokrajina, 

oseba, kaka skrita želja … Kar 

koli kar si trenutno želijo skozi 

okno videti.  

Med delom jim razdeli 

kartončke, na katerih so zapisana 

različna občutja, ki jih bo 

mogoče prepoznati pri nadaljnji 

obravnavi likovnih spremenljivk.  

Vzamejo 

material in 

narišejo 

pogled skozi 

okno. 

- pogovor 

- frontalna, 

individual

na oblika 

- papir, oglje, 

fiksativ,  

kartončki z 

zapisanimi  

občutji 

Prezentacija:  

 
Nikolaj Omersa, 

Pogled skozi okno 

v Piranu 

OSREDNJI 

DEL 

Po oblikovanju hitrih skic usmeri 

učence v opisovanje nekaterih 

njihovih motivov in vodi 

pogovor s pomočjo vprašanj.  

Kaj prikazuje tvoja risba?  

Ali bi lahko to risbo narisali tudi 

drugače? Kako? Kaj bi lahko 

spremenili, da bi z istimi 

oblikami povedali drugačno 

zgodbo? 

Katere lastnosti oblik poznamo? 

 

Poznamo velikost, položaj, smer, 

težo, število, gostoto, teksturo. 

Imenujemo jih likovne 

spremenljivke. Likovne 

spremenljivke spreminjajo 

lastnosti oblikam.  

Na tablo zapiše pojem: 

spremenljivka – velikost, teža, 

Poslušajo in  

sodelujejo v 

pogovoru. 

 

 

Lahko bi 

spremenili 

njihove 

lastnosti. 

 

Velikost, 

površina, 

tekstura ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pogovor, 

razlaga,   

 

 

- frontalna, 

skupinska 

oblika 

 

- papir, oglje, 

fiksativ, žogica za 

tenis 

 

 

Prezentacija: 

  
Lastnosti oblik 
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položaj. 

Bolj podrobno si bomo danes 

ogledali tri spremenljivke, ki so 

med seboj povezane. To so 

velikost, teža in položaj.  

VELIKOST 

Je relativna spremenljivka, saj jo 

lahko določimo le s primerjavo v 

odnosu do svoje velikosti.  

Pomen velikosti v likovnem 

prostoru: 

1. oblika je realno večja ali 

manjša: Picasso; Mother and 

child, 1922; 

2. oblika je bližja ali bolj 

oddaljena: Paul Gauguin: Kam 

pa greš, 1983; 

3. oblika je pomembnejša 

od druge: Ptujska Gora: Relief 

Marije zavetnice s plaščem, 

okoli 1410. 

 

Kakšne občutke vam vzbujajo 

videna dela? 

 

Temeljni občutki:  

intimnost, obvladljivost, 

primerljivost, monumentalnost 

 

S spreminjanjem likovne 

spremenljivke velikost lahko 

vplivamo na doživljanje 

gledalca. V preteklosti so tako 

izpostavljali božanstva – 

poudarili so njihovo 

pomembnost tako, da so jih 

prikazali večje.  

 

TEŽA  
Učitelj učencu poda žogico za 

tenis. 

Vpraša, kako težka je žogica. 

Usmeri, da naj težo žogice oceni 

še sosed. 

 

Teža temelji na sili gravitacije, 

občutek teže pa doživljamo 

subjektivno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. nežnost, 

intimnost 

2. 

primerljivost, 

realnost, 

obvladljivost 

3. 

pomembnost, 

veličastnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 g 

 

 Picasso, 

Mati z otrokom, 

1922 

 Paul 

Gauguin, Kam pa 

greš, 1983 

 
Ptujska Gora, 

Relief Marije 

zavetnice s 

plaščem, okoli 

1410 

 

 

 

Tehtanje srca, 

Knjiga mrtvih, 

okoli 2400 pr. n. št. 
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Občutek, ki ga doživljamo v 

realnosti, doživljamo tudi v 

likovnem delu, čeprav ga tam v 

resnici ni.  

 

Pomen teže v likovnem 

prostoru: 

- večje stvari se nam zdijo težje 

kot manjše, 

- geometrijska oblika težja od 

negeometrijske, 

- zaprta težja od odprte, 

- sestavljena težja kot 

nesestavljena, 

- oblike spredaj so lažje kot tiste 

zadaj, 

- oblike na robu so težje kot tiste 

v centru, 

- oblike v skupinah so lažje kot 

tiste, ki stojijo same, 

- nam pomembnejše oblike so 

težje kot tiste manj pomembne. 

 

POLOŽAJ 

Določamo ga na podlagi 

prostorskega križa.  

Sestavljajo ga medialna, 

frontalna, očesna ravnina. 

- Levo je pomembneje kot 

desno. 

- Spredaj je pomembneje kot 

zadaj. 

- Zgoraj je pomembneje kot 

spodaj. 

 

Pomen položaja v likovnem 

prostoru: 
- navpičen položaj: dinamičen, 

strogost, teženje kvišku: Klimt; 

- vodoraven položaj: umirjen, 

počitek, stabilnost: Klee; 

 

- poševnice: gibanje, 

dinamičnost, nestabilnost: 

Braque 

- krivulje: mehke, gladke: Van 

Gogh. 

 

 

150 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teža  

 

Prostorski križ 

 
Gustav Klimt, 

Drevo življenja, 

1905 

 
Paul Klee, 

Thunersko jezero 

blizu Schadaua, 

1895 

 Georges 

Braque, Violina 

in paleta, 1909 

 
Vincent Van 

Gogh, Zvezdno 

nebo, 1889 
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Likovna naloga 

Učitelj poda navodila.  

Sedaj boste še enkrat oblikovali 

izbrani motiv in upoštevali 

občutje, ki ste ga dobili 

napisanega na kartončku. 

Razmislite, kako posamezne 

likovne spremenljivke vplivajo 

na oblike in naša občutja ob njih. 

Dobro razmislite o vsaki potezi 

in poskušajte čim bolj jasno 

izraziti ta občutja.  

Uporabljali boste oglje. Pazite, 

da se risba ne razmaže. Rišite z 

dvignjeno roko. Radirke ne 

uporabljajte. Po končanem delu 

risbo utrdite s fiksativom. 

LIKOVNO 

USTVA- 

RJANJE  

- Učitelj učence pri delu 

spodbuja in jim pomaga pri 

reševanju likovnih problemov. 

- Rišejo in 

upodabljajo 

motive, ki 

so si jih 

izbrali. 

- individual

na oblika                  

- papir, oglje, 

fiksativ, kartončki 

z zapisanimi 

občutji 

 

 

VREDNO-

TENJE IN 

POSTAVI-

TEV 

RAZSTA-

VE 

- Učence usmeri v pospravljanje 

likovnega materiala in učilnice 

ter v to, da prinesejo izdelke na 

skupen prostor, kjer si jih 

ogledajo. 

- Skupaj z učenci obnovi 

spoznane vsebine o likovnih 

spremenljivkah ter jih usmeri, 

da pojasnijo, katere so 

uporabili na svojih delih. Drugi 

prikaz primerja s prvim in 

ugotavlja, kako so uspeli 

izraziti dodeljeno občutje. 

- Pospravijo 

prostor in 

likovni 

material, 

prinesejo 

likovno 

delo na 

sredino 

učilnice in 

se posedejo 

v krog. 

Sodelujejo v 

pogovoru in 

pri razlagi. 

 Kriteriji: 

- uporaba in 

predstavite

v likovnih 

- pogovor, 

razlaga 

- skupinska 

oblika 

- likovna dela 

učencev, 

kartončki z 

občutji 
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spremenljiv

k za 

določeno 

občutje 

- realizacija 

naloge v 

izbrani 

tehniki 

 

4.3.2 Kartončki 

 

 

NEŽNOST 

 

VELIKOST: uporabljamo realno večje ali 

manjše oblike.  

 

TEŽA: težo oblik uravnovesimo po formatu. 

Upoštevamo:  
- večje stvari se nam zdijo težje kot manjše,  

- oblike v skupinah so lažje kot tiste, ki stojijo 

same, 

- geometrijska oblika  je težja od negeometrijske. 

 

POLOŽAJ: oblike razporejamo z mehkimi in 

gladkimi prehodi. Poudarjamo vodoravni 

položaj.  

 

 

 
Pablo Picasso, Mati in otrok, 

1922 

 

REALNOST 

 

VELIKOST: uporabljamo realno večje ali 

manjše oblike, upoštevamo resnično 

oddaljenost oziroma bližino oblik. 

 

TEŽA: uporabljamo resnična razmerja med 

težami oblik.  

Upoštevamo:  
- večje stvari se nam zdijo težje kot manjše, 

- oblike spredaj so lažje kot tiste zadaj, 

- oblike v skupinah so lažje kot tiste, ki stojijo 

same.  

 

POLOŽAJ: oblike razporejamo tako, da se 

čim bolj približamo realnemu stanju.  

 

 

 

 
Paul Gauguin, Kam pa greš, 

1983 
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VELIČASTNOST 

 

VELIKOST: pomembnejšo obliko narišemo 

nerealno večjo od manj pomembne.  

 

TEŽA: poudarimo težo pomembnejše oblike. 

 Upoštevamo:  
- večje stvari se nam zdijo težje kot manjše, 

- oblike na robu so težje kot tiste v centru,  

- oblike v skupinah so lažje kot tiste, ki stojijo 

same,  

- nam pomembnejše oblike so težje kot tiste 

manj pomembne. 

 

POLOŽAJ: poudarimo navpičen položaj, s 

katerim poudarjamo teženje kvišku. 

 

 

 

 

 

 
 

Ptujska Gora, Relief Marije 

zavetnice s plaščem, okoli 1410 

 

 

NADREJENOST 

 

VELIKOST: pomembnejšo obliko narišemo 

nerealno večjo od manj pomembne. 

 

TEŽA: poudarimo težo pomembnejše oblike. 

 Upoštevamo:  
- večje stvari se nam zdijo težje kot manjše, 

- oblike na robu so težje kot tiste v centru,  

- oblike v skupinah so lažje kot tiste, ki stojijo 

same,  

- nam pomembnejše oblike so težje kot tiste 

manj pomembne. 

 

POLOŽAJ: poudarimo navpičen položaj, s 

katerim poudarjamo teženje kvišku. 

 

 

 

Tehtanje srca, Knjiga mrtvih, 

okoli 2400 p.n. št. 

 

 

STROGOST 

 

VELIKOST: uporabljamo realna razmerja 

med velikostjo oblik.   

 

TEŽA: obliko, s katero dosežemo strogost, 

poudarimo tudi s težo.  

Upoštevamo:   
- večje stvari se nam zdijo težje kot manjše,  

- geometrijska oblika težja od negeometrijske,  

- sestavljena težja kot nesestavljena, 

- oblike na robu so težje kot tiste v centru,  

- oblike v skupinah so lažje kot tiste, ki stojijo 

same.  

 

POLOŽAJ: uporabljamo navpične položaje 

oblik, ki jih večkrat ponovimo.  

 

 

 

 

 

Gustav Klimt, Drevo 

življenja, 1905 
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UMIRJENOST 

 

VELIKOST: uporabljamo sorazmerno velike 

oblike – med njimi ne sme biti preveč 

napetosti. 

  

TEŽA: uravnotežimo težo oblik tako, da so 

enakomerno razporejene po formatu.  

Upoštevamo: 
- večje stvari se nam zdijo težje kot manjše, 

- geometrijska oblika težja od negeometrijske, 

- zaprta težja od odprte, 

- sestavljena težja kot nesestavljena, 

- oblike spredaj so lažje kot tiste zadaj, 

- oblike na robu so težje kot tiste v centru, 

- oblike v skupinah so lažje kot tiste, ki stojijo 

same.  

 

POLOŽAJ: poudarimo vodoraven položaj.  

 

 

 

 

Paul Klee, Thunersko jezero 

blizu Schadaua, 1895 

 

 

DINAMIČNOST 

 

VELIKOST: uporabimo različne velikosti 

oblik.  

 

TEŽA: oblike razpostavimo neenakomerno 

po formatu. Upoštevamo:  
- večje stvari se nam zdijo težje kot manjše, 

- geometrijska oblika težja od negeometrijske, 

- zaprta težja od odprte, 

- sestavljena težja kot nesestavljena, 

- oblike spredaj so lažje kot tiste zadaj, 

- oblike na robu so težje kot tiste v centru, 

- oblike v skupinah so lažje kot tiste, ki stojijo 

same. 

 

POLOŽAJ: uporabljamo veliko poševnih 

položajev oblik, ki nam razgibajo format. 

 

 

 
Georges Braque, Violina in 

paleta, 1909 
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4.3.3 Viri učne priprave 

 

 Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora. 

 Kocjančič, N., Karim, S., Kosec, M., Opačak, Ž., Prevodnik, M., Rojc, J., Velikonja, 

A., Zupančič, T., Kepec, M., Prevodnik, M., Tomšič Čerkez, B., Selan, J.  (2011). 

Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo 

in šport: Zavod RS za šolstvo. 

 Muhovič, J. (2015). Leksikon likovne teorije. Celje: Celjska Mohorjeva družba: 

Društvo Mohorjeva družba. 

 Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J., Zupančič, D. (2013). Likovno izražanje, Učbenik za 

6. razred osnovne šole. Ljubljana: Debora. 

 

4.3.4 Viri slikovnega materiala v učni pripravi 

 

 Lastnosti oblik 

Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J., Zupančič, D., Likovno izražanje, 2013, str. 63. 

 Teža 

Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J., Zupančič, D., Likovno izražanje, 2013, str. 56–58. 

 Paul Gauguin, Kam pa greš, 1983 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Gauguin_128.jpg; 19. 3. 2016 

 Picasso, Mati z otrokom, 1922 

http://www.wikiart.org/en/pablo-picasso/mother-and-child-1922-1#supersized-

artistPaintings-224145; 19. 3. 2016 

 Ptujska Gora, Relief Marije zavetnice s plaščem, okoli 1410 

http://www.nadskofija-maribor.si/splet15/images/novice/2015/image_6334680_2.jpg; 

19. 3. 2016  

 Tehtanje srca, Knjiga mrtvih, cca. 2400 pr. n. št. 

https://lucywalker95.files.wordpress.com/2014/02/artfirstweighingheart.jpg; 19. 3. 

2016 

 Gustav Klimt, Drevo življenja, 1905 

http://www.gustav-klimt.com/images/paintings/Birch-Trees.jpg; 19. 3. 2016 

 Paul Klee, Thunersko jezero blizu Schadaua, 1895 

http://annex.guggenheim.org/collections/media/902/48.1172.537_ph_web.jpg; 19. 3. 

2016 

 Georges Braque, Violina in paleta, 1909 

http://annex.guggenheim.org/collections/media/902/54.1412_ph_web.jpg; 19. 3. 2016 

 Vincent Van Gogh; Zvezdno nebo, 1889 

https://umetnostspssb.files.wordpress.com/2014/05/vangogh-

starry_night.jpg?w=1200; 19. 3. 2016 

 Prostorski križ 

http://projekti.gimvic.org/2004/2g/geometrija/likovnodelo/likovneprvine/prostor/kriz.j

pg; 19. 3. 2016 

 Nikolaj Omersa, Pogled skozi okno v Piranu 

http://static.primorske.si/foto/lowres/Kultura/108-ambasadorji04.jpg; 29. 3. 2016 
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4.4 Analiza pedagoškega dela 

 

Učno uro smo osnovali na podlagi pregleda literature o problemskem pouku in pomenu 

praktičnega dela in izkustva pri pouku. Posebnosti likovnih spremenljivk so učenci spoznavali 

že v začetku šolskega leta v okviru druge likovne naloge, a niso pokazali posebnega 

predznanja. Bili so motivirani, saj jih je učitelj predhodno na uro pripravil, k motivaciji je 

prav tako prispeval naš nastop. 

Učno snov smo razdelili na dva dela, saj imajo na urniku le eno uro likovnega pouka na teden. 

Zato smo v prvi učni uri ustvarjali sanjski pogled skozi okno in spoznali predvsem teoretične 

osnove, druga ura pa je bila po kratki ponovitvi namenjena predvsem ustvarjanju novega 

izraza prvotne podobe. 

 

Slika 30: Učenka med delom 1. Avtor: Tina Kosi. 

V uvodni motivaciji prve ure so učenci najprej narisali domišljijski pogled skozi okno. Izbirali 

so različne motive. Najpogostejši je bil pogled na morsko obalo, kar jim je gotovo sugerirala 

slika Omerse, ki je bila uporabljena kot primer. Izbrali so še motive gledališča, 

nakupovalnega centra in druge. Likovna tehnika oglje na papir učencem po predhodnih 

usmeritvah in predstavitvah o posebnostih tehnike ni povzročala večjih težav. Tudi format 
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papirja je bil primerne velikosti. Po oblikovanju skic smo skupaj z učenci preučili prikaze in 

se pogovorili o oblikah in njihovih značilnostih. Velik del učne ure je temeljil na pogovoru o 

značilnostih oblik in likovnih spremenljivkah. Podrobneje smo si pogledali tri, in sicer 

velikost, težo in položaj. Učenci so sodelovali v pogovoru in ob primerih spoznavali izraze 

posameznih likovnih spremenljivk in kako z njimi manipulirati. Bili so izredno odzivni in so 

v pogovoru radi sodelovali. 

  

Slika 31: V učilnici 1, 2. Avtor: Tina Kosi. 

V okviru druge šolske ure smo z učenci ponovili posebnosti likovnih spremenljivk velikost, 

teža in položaj. Svoje znanje so uporabili za manipulacijo z izrazi risb v drugem delu. Dobili 

so določen kartonček, ki jim je narekoval, kako lahko spremenijo izraz svoje risbe. Učenci so 

večino šolske ure delali samostojno in ustvarjali nove izraze risb. Likovno nalogo so v večini 

uspešno realizirali, v nadaljevanju pa predstavljamo nekaj bolj uspešno izvedenih primerov. 
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4.5 Analiza likovnih izdelkov 

4.5.1 Likovni izdelek 1, učenka 1: Gore 

 

Likovni izdelek je zelo dobro zasnovan in učenka je dosledno upoštevala likovno nalogo. 

Prvo risbo, ki je nastala instinktivno, je zavestno preoblikovala tako, da je poudarila izraz 

veličastnost. 

Spremenila je velikost oblike gora in s tem povečala izrazni potencial te oblike. Uporabila je 

tudi bolj izrazne linije, močnejše in bolj izrazite konture, kar je dodatno povečalo vpliv na 

gledalca in težo oblike. Prav tako je spremenila položaj oblike gora, ki na drugem prikazu 

zavzemajo večji del formata, oblikama jezera in potoka, ki izvira v gorah, je namenila manjši 

del formata in jima tudi z drugimi likovnimi spremenljivkami odvzela težo. 

V splošnem lahko rečemo, da je učenka uspešno manipulirala z izbranimi spremenljivkami in 

likovno nalogo izvedla zelo dobro, saj se v preoblikovani risbi res lahko zasledi občutje 

veličastnosti izbranih oblik. 

 

Slika 32: Likovni izdelek 1, učenka 1: Gore. Svoboda. 2016. 
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4.5.2 Likovni izdelek 2, učenka 2: Na morju 

 

Likovni izdelek 2 je zasnovan zelo premišljeno. V prvi risbi je učenka uporabila veliko vijug 

in z njimi je ustvarila precej zasanjano risbo morskega obrežja. Uporabljenih ima veliko 

število različnih oblik, ki vse delujejo mehko in ustvarjajo romantično vzdušje na obali. 

Po usmeritvah naj bi izraz risbe preoblikovala v strog prikaz. Nalogo je učenka uspešno 

opravila. Prej zasanjano vzdušje oblik valov  je preoblikovala v stroge linije. Uporabila je bolj 

izrazno kombinacijo vodoravnih in navpičnih črt, ki ustvarjajo strogo strukturo morja. Tudi 

ostale oblike je učenka preoblikovala s strogimi linijami, vnašala je več geometrijskih oblik in 

se izogibala krivuljam. Tudi teksturo ozadja je v drugi risbi bolj poudarila in s tem ustvarila 

strožje vzdušje. 

 

 

Slika 33: Likovni izdelek 2, učenka 2: Na morju. 2016. 
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4.5.3 Likovni izdelek 3, učenka 3: Otoček sredi jezera 

 

Učenka je v prvem prikazu ustvarila risbo, v kateri prevladuje veliko tekstur, ki so dinamično 

nanizane, kar risbi daje posebno vzdušje »dogajanja« in nenehnega premikanja. 

V drugem prikazu naj bi učenka preoblikovala prvotni prikaz v bolj umirjenega. Likovno 

nalogo je uspešno realizirala, saj je ozadje formata preoblikovala tako, da je upodobila manj 

izrazite teksture v prikazanih oblikah. Prav tako ni ekspresivno povečevala ali pomanjševala 

oblik in s tem izraz poenotila. Nobena od uporabljenih oblik ne izstopa, kar tudi doprinese k 

umirjenemu izrazu risbe. 

 

 

 

Slika 34: Likovni izdelek 3, učenka 3: Otoček sredi jezera. 2016. 
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4.5.4 Likovni izdelek 4, učenka 4: Igralka 

 

Učenka je v prvi risbi, ki je nastala kot izraz njene želje, upodobila igralko na odru. Uporabila 

je realna razmerja med oblikami in enakomerno zapolnila format. 

Pri preoblikovanju naloge je izhajala iz navodil, da naj v drugem prikazu preoblikuje izraz 

risbe v nadrejenost. Učenka je izraz spretno preoblikovala. Uporabila je različne velikosti in 

število oblik, ki jih je ekspresivno pomanjšala (gledalci, dvorana) oziroma povečala (oder, 

igralka). S tem je odvzela težo obliki dvorane in rekvizitom na odru in povečala težo obliki 

igralke. Tako je poudarila nadrejenost oblike igralke in v formatu ustvarila posebno vzdušje. 

 

 

Slika 35: Likovni izdelek 4, učenka 4: Igralka. 2016. 
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4.6 Ugotovitve 

 

Likovna naloga je bila zasnovana v skladu z načeli problemskega učenja in učenja s 

praktičnim delom. Z ustvarjanjem domišljijskega pogleda skozi okno smo učencem vzbudili 

motivacijo za oblikovanje motiva. S pogovorom o njihovih delih oziroma o oblikah in 

lastnostih na njihovih risbah so učenci pridobili zanimanje za problematiko. Občutek 

frustracije smo tako zmanjšali, saj so učenci že ustvarili prikaz, na podlagi katerega smo 

obravnavali problematiko in osvajali nove pojme. Med razlago so učenci aktivno sodelovali in 

se vključevali v razpravo o likovnih spremenljivkah. 

Posredovanje likovne naloge je bilo jasno. Vprašanja smo razjasnili pred pričetkom dela, zato 

učenci niso imeli večjih težav pri izvajanju naloge. Menimo, da likovna naloga ni bila 

pretežka, saj jo je večina učencev opravila uspešno. Bilo je tudi nekaj izjem, ki so likovno 

nalogo vzeli premalo resno in niso dosegli zastavljenih ciljev v za to namenjenem času. 

Učenci, ki so sledili navodilom in uporabljali pridobljeno znanje o likovnih spremenljivkah, 

niso imeli težav pri izvedbi naloge v za to namenjenem času. 

Z izvedbo likovne tehnike oglje na papir učenci prav tako niso imeli večjih težav, saj so bili s 

tehniko že seznanjeni in smo zato pravila oziroma postopke uporabe oglja le obnovili. Format 

papirja je bil primernih dimenzij. 

Vrednotenje je potekalo gladko, saj so se učenci že pri uvodni motivaciji seznanili z 

vrednotenjem in načinom pogovora o likovnih spremenljivkah. Ugotovili smo, da bi lahko 

izbirali bolj izvirne motive in manj šablonskih rešitev, nekateri učenci pa bi lahko tudi bolj 

dosledno upoštevali navodila. 

Učni uri smatramo za uspešno izvedeni, saj so učenci osvojili pojme o likovnih 

spremenljivkah in z uspešno izvedenimi likovnimi nalogami dokazali, da problematiko 

razumejo. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

Vsako likovno delo nosi svoj izraz. Na izraz vpliva likovnik s svojo osebnostjo in 

sposobnostmi. Določene omejitve mu predstavlja fizični svet, ki mu dopušča manipulacijo z 

izrazom le znotraj lastnosti materiala, s katerim ustvarja. Drugo omejitev pa mu predstavlja 

likovni jezik, ki mu manipulacijo z izrazom dopušča le v okviru značilnosti jezika. Ker vsaka 

omejitev predstavlja izziv, je naloga likovnika, da vedno znova poišče nove možnosti 

manipulacije in s tem razvija svoj in tudi univerzalni likovni jezik. 

Likovne spremenljivke kot morfološki del likovnega jezika igrajo pomembno vlogo v 

izraznosti risbe, saj so nosilke izrazov oblik. Vsaka na svoj način vpliva na izraz risbe, saj s 

svojim skupkom značilnosti vplivajo ena na drugo in na končni izraz dela. Isto obliko lahko 

tako spremenijo, da nosi popolnoma drugo sporočilnost. Dojemanje sporočila je tako v veliki 

meri odvisno od likovnika, ki delo ustvarja, saj z različnimi likovnimi spremenljivkami vpliva 

na sporočilnost risbe. Pomemben pa je tudi gledalec, ki risbo opazuje, saj pretekle izkušnje 

vplivajo na njegovo sprejemanje risbe. 

Likovni jezik je živa struktura, ki se vedno znova razvija in odpira nove in nove možnosti, ki 

jih izrabljamo za gradnjo svojega izraza. Zato moramo likovni jezik dobro proučiti in se 

vedno znova izobraževati. Tako lahko s poznavanjem lastnosti, najsibo morfološke ravni 

likovnega jezika kot tudi drugih, ustvarjamo vedno nove izraze. 

Do neke mere to seveda delamo instinktivno, kar je dokazal pedagoški del diplomske naloge. 

Učenke so kljub omejenemu poznavanju likovnih spremenljivk instinktivno uporabljale tudi 

neobravnavane likovne spremenljivke za dosego zahtevanih izrazov v likovni nalogi. Toda 

kljub instinktivnemu delu ustvarjanja ostaja pomembnost izobraževanja tako na teoretični kot 

tudi praktični ravni zelo visoka, saj le tako lahko iščemo nove poti ustvarjanja. 
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