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POVZETEK 

 

V diplomskem delu raziskujem odnos med risbo in barvo v akvarelni tehniki. V prvem 

poglavju teoretičnega dela sem se posvetila risbi. Risba nas obkroža vsepovsod – v prvih 

otroških potezah svinčnika po praznem listu papirja, v risanju s prstom po mivki, v 

arhitektovi skicirki in biologovih zapiskih. Kljub temu, da velja za temelj vseh umetnosti in 

osnovno sredstvo komuniciranja, se je njena vloga skozi različna zgodovinska obdobja 

spreminjala. Pred opisom razvoja risbe v samostojno stroko, sem raziskala njen namen in 

funkcije ter opredelila linijo in točko, ki sta njena osnovna likovna elementa.  

V drugem poglavju me je zanimal razvoj akvarela, ki v zadnjem času ponovno pridobiva na 

priljubljenosti. V delih znanih slikarjev, ki so našli svoj izraz tudi v tej vznemirljivi tehniki, 

sem predstavila uporabo akvarela na temo krajine. Z laviranjem risbe in dodajanjem barve 

so se slikarji ukvarjali že od srednjega veka naprej, zato sem se v tretjem poglavju posvetila 

sintezi linije z akvarelom. Nato sem opisala materiale in metode, ki so potrebne za izvedbo 

ter dober izdelek akvarelne tehnike.  

V praktičnem delu sem predstavila avtorska dela v akvarelni tehniki v kombinaciji s črto. 

Pedagoški del vsebuje učno pripravo in analizo izdelkov, nastalih v likovni delavnici. 

 

 

Ključne besede: risba, slika, linija, akvarel, krajina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The diploma thesis deals with the relationship between a drawing and colour in the 

watercolour technique. The first chapter of the theoretical part is dedicated to a drawing. It 

surrounds us everywhere – from the first child's lines by a pencil across an empty sheet of 

paper and drawing with a finger in the sand to an architect's sketches and a biologist's notes. 

Despite being considered the basis of all fine arts and the fundamental means of 

communication, its role has changed throughout  history. The description of the development 

of a drawing into an individual field is preceded by the research into its aim and functions 

as well as by the definition of a line and a point as its basic art elements. 

The second chapter focuses on the development of watercolour, which has recently been 

gaining in popularity. Works by famous painters who found their expression also in this 

exciting technique have been used to present the use of watercolour in painting landscapes. 

Painters started using wash drawings and adding colours as early as in the Middle Ages, 

therefore the third chapter of this diploma thesis is dedicated to the synthesis of a line and 

the watercolour. It continues with the description of materials and methods used in creating 

a good watercolour. The empirical part presents artistic works combining watercolour and a 

line.  

The pedagogical part consists of a lesson preparation as well as the analysis of works created 

in an art workshop, 
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1 UVOD 

 

Risba ima izredno pomembno vlogo v zgodovini človeštva in pri intelektualnem razvoju 

posameznika. Najpogosteje jo razumemo kot povzetek vidnega in vizualizacijo 

neobstoječega. Risba je dolgo časa med umetniki veljala samo za učni pripomoček pri 

reševanju slikarskih problemov in tako bila kot zapostavljen izpovedni medij v ozadju slike, 

njeno ogrodje. Z velikimi renesančnimi mojstri je risba kot stroka pritegnila strokovno 

pozornost in pridobivala vrednost, posebno z njenim vpeljevanjem v šolske izobraževalne 

programe. Hkrati se je večala tudi popularnost akvarela. Vedno več umetnikov je risbe 

dopolnjevalo z barvo. Ta je služila kot dopolnilo risbi pri ilustracijah ali študijah za kasnejše 

realizirana dela. Z novim, renesančnim načinom dojemanja človeka in narave, je postala 

akvarelna tehnika s svojimi spontanimi, prosojnimi in vznemirljivimi lastnostmi, primeren 

medij za upodabljanje posameznika v boju z močjo naravnih sil. Zaradi tega sem v 

diplomskem delu želela raziskati obe področji, risbo in akvarel. Raziskovalno vprašanje, na 

katerega poskušam odgovoriti je, kakšno vlogo nosi linija v odnosu do barve in kako lahko 

z različnimi karakterji črt vplivamo na celoten izraz likovnega dela.  

Likovno – praktični del predstavlja moja avtorska dela, v katerih raziskujem različne 

intenzitete črte, ki jim kot dopolnilo, ponekod nekontrolirano, sledijo prosojni barvni nanosi. 

Akvarel me je kot tehnika, ki ne potrebuje dolgotrajne priprave, vedno privlačila s svojo 

mehkobo in nežnostjo. Bela intimnost površine s prosojnimi in naključnimi značaji barv mi 

omogoča osvobojenost in miselni pobeg od zunanjih in notranjih problemov v likovnem 

izražanju. 

V likovno – pedagoškem delu je bil v sklopu likovne delavnice namen raziskati in analizirati 

različne pristope k reševanju likovnih problemov na temo akvarela in risbe. Uporabljena je 

bila deskriptivna metoda s študijem domače in tuje literature ter virov. Za primerjavo 

različnih učinkov in rezultatov pri uporabi akvarelnih barv v kombinaciji s črtno risbo, je 

bila uporabljena komparativna metoda. Z metodo analize sem ugotavljala metode in tehnike 

znanih akvarelistov, pri pedagoškem delu, pa so bile uporabljene metode razlage, 

opazovanja, demonstracije in razgovora. Svoja opažanja in ugotovitve sem z metodo sinteze 

združila v končno celoto. 
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2 RISBA 

2.1 Opredelitev pojma 

Z risbo se srečamo na vsakem koraku.  Je način opazovanja, komuniciranja s svetom. Risba 

je prvi zapis naših idej in opazovanega, hitra vizualizacija zamisli na papir ali kakšno drugo 

podlago (Smrekar, 2009). »Risba, ki prevaja nevidni svet v vidnega, je najprej prostor 

artikulacije in takoj zatem komunikacije, saj posreduje sporočila med posameznimi zvrstmi 

likovnih umetnosti, med eksaktnimi znanostmi in umetnostjo, med teorijo in umetnostjo in 

znotraj umetnosti same, torej povezuje medije in omogoča izmenjavo idej« (Zgonik, 1994, 

9-10). 

Risanje je tako ena od osnovnih človekovih dejavnosti, ki nas spremlja že iz otroštva, takoj, 

ko se ročne spretnosti dovolj razvijejo, da držimo svinčnik ali drugi medij in preden se 

zavemo okolja, ki nas obdaja (Harrison, 2012).  

 

Tone Rački (2010, 7) risanje opisuje kot veščino upodabljanja, ki je njena temeljna naloga. 

»Pojavlja se v najrazličnejših oblikah: od otroškega čečkanja do akademske risbe, od 

tehničnega risanja do umetniškega ustvarjanja«. Giorgio Vasari (2007) poudarja pomen 

risarskega znanja in pravi, da je risba podlaga za vsa področja umetnosti. Je temeljno izrazno 

sredstvo in osnova vsem vrstam likovnega ustvarjanja.  

Uporabljajo jo slikarji, kiparji, arhitekti, modni oblikovalci, scenografi, v industriji ter 

grafiki. Risba je izhodišče za vsako podobo, je eden od dejavnikov, ki je omogočil razvoj 

pisave. Z risanjem razvijamo sposobnosti opazovanja in posnemanja narave ter tudi 

posploševanja in pojmovnega mišljenja. Vpliv risbe tako posega na vsa področja 

človekovega ustvarjanja in je osnova za razvoj tehnologije ter znanosti (Šušteršič, 2011).  

Njene funkcije so zelo raznovrstne: »od beleženja vtisov do priprave osnutkov za poznejšo 

obdelavo, od prvih zamisli do zapisa procesa razmišljanja in reševanj kompozicijskih 

problemov« (Jaki v Smrekar, 2009, 13). Umetniku omogoča analitičen pristop do 

obravnavanega motiva in predstavlja sredstvo poglobljene samoanalize v obdobju 

ustvarjalne krize (Smrekar, 2009). 

Nadja Zgonik (2007) vidi risbo kot strukturalni model slikarstva, skelet slike, na kateremu v 

procesu kasnejše slikarske obdelave vizualnega polja, slikar uporabi še modelacijo s 

svetlobami in barvami. Z risbo skuša slikar racionalno uzreti svet, ga analizirati in razčleniti.  

»Skica je risarska komunikacija v imenu slike, saj omogoča dialog med prvo idejno zasnovo 

in končnim izdelkom, torej komunikacijo v okvirih medija in med medijema. Risba je tudi 
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črka; zgoščena sporočilnost črtne strukture je izkoriščena pri oblikovanju grafičnih znakov 

pri vizualnih komunikacijah« (Zgonik, 2007, 81). 

Zgonik jo postavlja nasproti fotografiji, saj v nasprotju z njo, »risba ohranja sled čutne 

prisotnosti, saj je povezava med vtisom, ki ga oblikuje konkreten prizor v realnem prostoru, 

in njegovo zaznavo«. Risba prikazuje tudi nevidne vidike, kot sta mističnost in čustva. 

Risarji pogosto v risbi odkrivajo znake, ki ohranjajo svojo nedoumljivost in simbolnost. 

Simbolni pomeni risarskih znakov dvigujejo risbo nad pisavo (Zgonik, 2007, 81). 

Tu bi se navezala na pozna Paul Kleejeva dela, ki so izrazito grafične oblike, s polno simboli, 

kot jih najdemo že pri Georges Braqueju (glej sliko 1). Po Kleeju naj bi »simboli tolažili 

duha« in pravi, da je »vidno samo osamljen primer in da v zasnovi obstajajo še druge resnice, 

ki so v večini« (Klee v Doeser, 1997, 28). 

 

 

Slika 1: Paul Klee: Notranjščina hiše, 1919.  

 

Risbe razlikujemo po namenu. Risba je lahko v vlogi skice, ki slikarju predstavlja prvi korak 

pri koncipiranju slike in nima posebnega pomena, saj jo postopoma prekrijejo nanosi barv. 

Lahko pa je načrtovano končno, samostojno delo (na primer kroki1) (Harrison, 2012). 

                                                           
1 Izraz kroki izhaja iz francoske besede croquis za skico. Predstavlja hitro študijsko risbo, narejeno v nekaj 

minutah in z osnovnimi potezami opazovanega predmeta oziroma figure (Rački, 2010, 14). 
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Študijska risba nastane med procesom učenja risanja (glej sliko 2). Njen namen je po 

opazovanju se čim bolj približati oblikovnim značilnostim predmeta oziroma figure, zajeti 

duševne lastnosti za prezentacijo določenih stanj ali za ilustracijo, kot samostojno delo. 

Umetnikovo trenutno subjektivno, čustveno doživljanje nekega motiva, predstavlja 

ekspresivna risba, izražena s pretiranimi, deformiranimi oblikami in grobimi potezami. 

Ilustracija ima skupaj z sobesedilom poučno ali pa domišljijsko vlogo. Blizu ji je strip, ki 

ima zaradi zaporedja slik animacijske značilnosti. Upodabljanje značajskih in značilnih 

potez oseb, ki delujejo komično, je karikatura, kritično upodabljanje v različnih življenjskih 

situacijah na zbadljiv način pa satirična risba (Šušteršič, 2011). 

 

  

   Slika 2: Leonardo da Vinci: Skica starega moža in študija vode, okrog 1513.  

 

Bistvena značilnost risbe je izražanje s črto, linijo, ki je njen osnovni likovni element. Črta 

ima konstrukcijsko vlogo, saj poveže likovne enote v celoto ali pa jo razdeli. Nastane z 

gibanjem točke ali oženjem polja (Šušteršič, 2013). 

Med orisne likovne prvine, ki so osnovni pojmi likovnega izražanja sodijo: točka, črta (tudi 

linija), svetlo – temno in barve.  Z orisnimi likovnimi prvinami lahko orisujemo orisane 

likovne prvine, med katere spadajo oblika, ploskev in prostor.  

V nadaljevanju sem se posvetila in podrobneje opredelila dve za risbo zelo pomembni 

likovni prvini – točko in linijo. 
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2.1.1 Točka 

Točka je orisna likovna prvina, ki ne izraža gibanja, temveč pritegne in zadrži pogled na 

sebi. Obrnjena je sama vase, v svojo notranjost. Ima lahko geometrijsko, organsko, pravilno 

ali nepravilno obliko. Njena oblika je lahko zaključena s konturo ali pa je odprte narave 

(Šušteršič, 2013).  

Milan Butina (1995, 114) navaja o pomembni vlogi točke kot likovne prvine Leonarda da 

Vincija, ki pravi: »Začetek vede o slikarstvu je točka, druga je linija, tretje – površina, četrto 

– telo, ki je pokrito s to površino«. Nadaljuje s Vasilijem Kandinskim, ki trdi, da je »točka 

začetek likovne forme, ker je rezultat prvega srečanja slikarskega orodja s snovno površino, 

s temeljno slikovno ploskvijo«. Z gibanjem oziroma zaporedjem točk nastane linija, ki je 

njeno največje nasprotje. Čim bolj so si točke blizu, tem bolj izgubljajo svojo privlačnost.  

 

Na privlačnost točke vplivajo tudi drugi likovni elementi, kot so barvni kontrast, velikost 

točke, svetlostne razlike (eno veliko svetlo točko lahko uravnovesi ena majhna temna) in 

prostorski položaj (točka na sredini vidnega polja, je močnejša kot točka nekje na strani) 

(Butina, 2000). 

S točkami lahko, če jih urejamo v dveh dimenzijah, poleg linije tvorimo tudi ploskev (glej 

sliko 3). Svetle ali temne površine dosežemo z redčenjem ali gostenjem točk na ploskvi ter 

s prehodom od svetlega k temnemu ustvarjamo tonsko modelacijo in z njo občutek 

tridimenzionalnosti (Šušteršič, 2013). 

 

 

Slika 3: Henri – Edmond Cross: Zlati otoki, 1891-1892, olje na platnu. 
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2.1.2 Linija 

Linija nastane iz gibanja točke ali z oženjem polja. Po Kleeju ločimo tri vrste linije: aktivno, 

pasivno in medialno. Aktivna linija poteka svobodno in v vse smeri. Pasivna linija je linija, 

ki nastane s srečanjem različnih barvnih, svetlostnih ali prostorskih lastnostih drugih teles. 

Ko z linijo očrtamo neko področje z obrisno črto in tako orišemo ploskev, pravimo taki liniji 

medialna linija, saj sta oba elementa (linija in ploskev) enakovredna (Butina, 2000).  

Po prostorski naravi je enodimenzionalna, saj ima samo eno razsežnost – dolžino. Z 

gibanjem linije lahko ustvarjamo različne oblike, tako da jih orišemo ali pa nizamo eno poleg 

druge (Butina, 1995). Igor Kranjc (v Smrekar, 2009) piše, da se izraznost linije poveča s 

spreminjanjem njene širine, vijugami in različno ostrimi oziroma zabrisanimi robovi. 

Različni karakterji črt dajejo značaj teksture v kontrastu z belino papirja. Teksture 

povzročajo različni pripomočki oziroma materiali ali pa linearni prepleti. 

 

Z mešanjem in gostenjem linij tako ustvarjamo svetla in temna področja (rastri, šrafure), ki 

tvorijo ploskve ter telesa v prostoru. Linija ima pomembno konstrukcijsko vlogo, saj veže in 

poveže likovne enote v celoto ali pa razdeli slikovno ploskev (Šušteršič, 2011). 

 

Linije ločimo tudi glede na obliko: ravne (trde, ostre), lomljene, nazobčane, krivulje, 

enakomerne in neenakomerne. Vse te oblike ustvarjajo različne občutke (glej sliko 4). 

Krivulje povzročajo mehko gibanje, rast ali pa nemir, odvisno od ritma. Lomljene črte 

povzročajo grobost, izbočene energijo.  

Glede na velikost poznamo dolge, kratke, tanke in debele črte. Na psihično doživljanje črte 

vpliva tudi smer, vodoravna črta bo delovala bolj mirno, pasivno kot navpična. Ta vnaša 

trdnost in aktivnost, s simbolnega vidika pa obvladljivost položaja, življenje in rast z 

asociacijo človeka kot pokončnega bitja. Poševna črta bo vnesla v likovno delo dinamičnost 

in gibanje (Šušteršič, 2011). 
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Slika 4: Edvard Munch: Krik,1895, litografija. 

 

Črto lahko naredimo prostoročno (neformalno), ki izraža individualen značaj posameznika 

in je ni mogoče posnemati, ali pa formalno, s pomočjo različnih pripomočkov (šestilo, 

ravnilo) (Šušteršič, 2011). 

 

Značilnost črt in navsezadnje tudi risbe, je zelo odvisna od uporabe različnih risarskih 

materialov in pripomočkov, po katerih se ponavadi tehnika tudi imenuje. Kreda, oglje in 

čopič so pripomočki, kateri omogočajo risanje mehkih črt, medtem ko pero in kemični 

svinčnik puščajo ostre sledi (Šušteršič, 2011). Še posebej zanimivi izdelki nastanejo, ko 

kombiniramo trde in tekoče materiale, da dosežemo različne možnosti za izvedbo tonske 

modelacije, kot pri tehniki akvarela (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010). 

 

2.1.3 Lavirana risba 

Po Jožefu Muhoviču je laviranje [it. lavare prati, izmivati] »slikarska tehnika, pri kateri 

uporabljamo barve z izjemno majhno konsistenco in zelo enakomerno razporeditvijo fino 

granuliranih pigmentov, pri čemer osnovno risbo izvedemo s takimi barvami (npr. s 

peresom), z navlaženim čopičem pa risbo potem »izmivamo z vodo«, tako da dobimo 

primerne vmesne tone med (temno) risbo in (svetlo) podlago (lavirana perorisba; lavirana 

risba s tušem). Laviranje se primarno nanaša na vodna in druga lahko hlapljiva veziva. V 

likovni ustvarjalnosti ga uporabljamo v akvarelnem slikarstvu, pri senčenju linearnih risb z 
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vodotopnimi barvami in pri koloriranju s tušem izvedenih risb ter grafičnih odtisov« 

(Muhovič, 2015, 398). 

Z laviranjem dosežemo učinke modelacije in plastični ter prostorski videz. Tehnika laviranja 

se je uporabljala tudi za koloriranje risb, monotipij in grafičnih odtisov v lesorezu (Muhovič, 

2015). 

Že v 17. stoletju so se te tehnike veliko posluževali. Rembrandt Van Rijn in Nicolas Poussin 

sta ustvarila čudovite ekspresivne monokromatske risbe (glej sliko 5). Namesto peresa so 

uporabljali tudi samo čopič, ki je z okroglo konico omogočal mehkejše tone. John Constable, 

slavni angleški krajinar 19. stoletja, je to tehniko uporabljal pri skiciranju krajin. Na 

navlaženem papirju se je tuš nežno razlil po površini in ustvaril mehke prelive, ki so bili kot 

nalašč primerni za upodabljanje meglenih pokrajin in različnih vremenskih pojavov. Zaradi 

priročnosti je bila tehnika izredno primerna za hitre terenske študije, ki so služile kot podlaga 

za kasnejše realizirana dela v olju (Harrison, 2012). 

 

 

Slika 5: Rembrandt Van Rijn: Lev, 1650-1652, Louvre, Pariz. 

 

2.2 Razvoj risbe 

Že prazgodovinska ljudstva so predstavljala svoj svet in verovanja s pomočjo vizualnih 

podob, vgraviranih ter upodobljenih na stenah jam (glej sliko 6). Zgodnja likovna dela, ki 

vključujejo živali, ljudi in simbole, so predstavljena realistično ali pa s poudarjanjem 

pomembnih lastnosti. Zgodnje poljedelske skupnosti so si začele označevati svoja ozemlja 

tako, da so v kamen gravirali risbe, podobne zemljevidom (glej sliko 7) (Bajželj, 2000).2 

                                                           
2 T.i. topografske kompozicije v obliki skalnih risb vključujejo prve znane zemljevide, najdene v Valcamonici 

v severni Italiji ter ob Bajkalskem jezeru v Sibiriji, s katerega lahko razberemo polja, poti in hiše. 
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Slika 6: Risbe mamuta, bizona in drugih 

živali, ki prekrivajo stene Chauvetove jame                                                                                                                                              

na jugu Francije, so stare približno 36.000 

let in sodijo med prve ohranjene figuralne 

poslikave na svetu.  

Slika 7: Shematski relief zemljevida iz 

Bedoline, jamska gravura iz Val Camonice, 3 

– 1. tisočletje pr.n.št. 

 

Z razvojem velikih civilizacij, se je pokazala potreba po jasnejšem, bolj določenem načinu 

sporočanja in izražanja, o čemer pričajo ohranjene poslikave na faraonskih grobnicah. Iz 

prvotne likovne podobe (vijugasta linija, na primer, je iz stilizirane podobe vode postala znak 

za pojem voda) se je črta spremenila v znak in prešla v pisavo. Podoba in tekst sta, z razvojem 

črkovnega zapisa, postali ločeni, samostojni izrazili (Zalaznik, 2011).  

 

V antiki je bilo pri oblikovanju novih form pomembno proučevanje, določanje idealnih 

proporcev in raziskovanje ter posnemanje (mimesis) zakonitosti narave. V risbo, ki je bila 

osnova za sliko, so uvedli globinske ključe z ustvarjanjem iluzije, prekrivanja ter plastični 

prikaz predmetov s svetlobo in senco. Z obdobjem krščanstva in srednjega veka so se pogledi 

na kompozicijo in zakonitosti oblikoslovja zelo spremenili ter prilagodili krščanski tematiki. 

Namesto proučevanja narave, so se opirali na geometrijo in težili k posploševanju ter 

praktičnem izkustvu. Z renesanso se obudi zanimanje za antično proučevanje človeka, 

narave in perspektive (Šušteršič, 2013).  

 

Vitruvijevo delo »Deset knjig o arhitekturi« iz 1.stol. pr. n. št., ki govori o zlatem rezu in 

skladnosti med arhitekturo ter človekom, je postalo izhodišče za teorijo renesančne 

umetnosti (Golob, 2011). 

 

Slikarji postanejo znanstveniki in široko izobraženi intelektualci, ki izpolnjujejo svoje 

znanje risanja s študijem narave in geometrije. Pomemben prelom je predstavljalo odkritje 

linearne perspektive, ki jo teoretično utemelji Leon Battista Alberti v svojem delu »Della 

pittura«, leta 1436 (Rački, 2010).  
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Risba ima spet pomembno vlogo v umetnosti, saj jo italijanski slikarji zagovarjajo kot temelj 

in bistvo slike, barvo pa samo kot polnilo (Zalaznik, 2007).  

Risbo, ki naj bi bila temelj vseh zvrsti umetnosti, še posebej poveličuje Vasari (1511 – 1574) 

(2007, 363). Uporablja izraz disegno, ki pomeni risbo, risarsko spretnost, osnutek ali pa 

miselno zasnovo. Navaja, »da gre za nekakšen proces, ki poteka od začetne zamisli, s katero 

se renesančni umetnik poistoveti s Stvarnikom, do njenega prvega udejanjenja, skice ali 

osnutka. Pomemben člen tega procesa je vsekakor risarska spretnost, brez katere slikar ne 

more učinkovito predstaviti ne svojih zamisli ne podob, ki bi jih rad povzel po naravi, kar je 

pravzaprav njegovo osnovno poslanstvo« (Vasari, 2007, 363). Pravi, da se risarske spretnosti 

naj ne bi dalo pridobiti zgolj v mojstrovi delavnici, pač pa mora umetnik kot znanstvenik 

poglabljati svoje znanje na vseh področjih.  

Postopek ustvarjanja slike so slikarji toskanskega okolja razdelili na tri faze: najprej risba 

kot osnova, potem kompozicija, sledi barva in svetloba za svetlobno stopnjevanje. Velik 

pomen so pripisovali beli barvi, kot nosilki svetlobe. Florentinskimi slikarji, kot so Leonardo 

da Vinci, Michelangelo in Sandro Botticelli, so imeli izrazito risarski pristop, tudi ko so 

slikali v olju ali fresko tehniki (glej sliko 8). V nasprotju z njimi so beneški slikarji, med 

njimi Tizian, pripisovali največji pomen barvi, ki ji risba le posledično sledi (Zalaznik, 

2007).  

 

 

 Slika 8: Leonardo da Vinci: Glava mlade ženske z razmršenimi   

   lasmi (La Scapigliata), okrog 1508, gvaš na panelu, Parma. 
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Če je bilo prej risanje kot obrtna dejavnost, se sedaj postopoma razvije kot stroka. Za njegov 

razvoj je bila pomembna ustanovitev ustreznih šol. V Firencah je bila leta 1563 ustanovljena 

prva javna umetniška šola – Accademia di Belle Arti, kasneje pa so ji sledile še drugod po 

Evropi. Risanje je s študijem na akademijah postopoma prešlo iz vajeništva v mojstrskih 

delavnicah na stopnjo akademske discipline, kjer je vključevalo praktični in teoretični del. 

Rački (2010) nadaljuje, da veščina postane stroka takrat, ko vpelje teoretični diskurz. Z 

uvajanjem risanja v sistem javnega šolanja in utemeljitvijo formalnega izobraževanja ter 

preverjanja znanja je risanje tako postalo enakovredna stroka drugim strokam. Povezovali 

so ga z geometrijo, anatomijo človeka in živali, psihologijo in umetnostno zgodovino. 

Razvila se je lastna terminologija in utrdil se je sistem izobraževanja. Sledile so slikarske in 

kiparske razstave, ki so s priznanji ter nagradami utrdile posameznikov položaj v družbi. 

Problematiko risbe in slike z znanstveno metodo opisuje Leonardo da Vinci v svojem delu 

»Traktat o slikarstvu«.  

 

Vse do impresionizma si slikarji prizadevajo ustvariti iluzionistični prostor ter 

tridimenzionalnost s slikanjem v naravi, pred motivom in v naravni svetlobi, s tako 

imenovanim plenerističnim-neateljejskim načinom dela. V likovnih delih se odraža 

impulzivno čustven in iracionalen odnos do sveta v odprtih oblikah ter optičnem mešanju 

barv. Slikarji so se želeli distancirati od romantične strastnosti, izumetničenosti in patetike 

meščanske umetnosti. S svojim načinom slikanja so prekinili tradicijo dela v ateljeju in 

klasičnega lazurnega slikanja. Medtem ko barve postanejo primarno izrazno sredstvo, stopi 

linija v ozadje. Poslužujejo se skicoznega načina dela, s pastoznimi nanosi barve, ki so jo 

mešali neposredno na platnu (Muhovič, 2015). S svojimi idejami so se upirali vplivu 

akademske umetnosti in njenim zgodovinskim ter verskim temam (Brar, Earey, Neubauer in 

Graham – Dixon, 2012). 

 

Klasičen slikarski prostor dokončno razpade v posamezne ploskovite količine s pojavom 

kubizma. Iluzionistični koncept slike zamenja izkušnja ploskovitosti slikarske podlage in 

avtonomija slikarskih likovnih odnosov med barvnimi ploskvami. Pojavijo se stilizirane, 

geometerizirane oblike, ki prikazujejo več zornih kotov miselnega prostora slike (Gorjup, 

2010).  

Nova umetniška gibanja, kot so kubizem, futurizem, dadaizem, surrealizem in druga, 

raziskujejo nove možnosti v umetnosti. S pojavom abstraktnega motiva se umetnost 

osvobodi pripovednih opisnih vsebin in najde asociacije v glasbi ter arhitekturi.  
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Šola »Bauhaus« je imela na področju likovne umetnosti in same risbe velik vpliv, saj je 

vključevala različne raziskovalne možnosti na različnih področjih, ki so temeljila na 

ploskovnih, plastičnih in prostorskih kreacijah ter študiju likovnih elementov (Šušteršič, 

2013, 37). 

 

2.2.1 Risba na Slovenskem danes 

Po Radku Oketiču »risba kot neodvisna likovna zvrst v slovenskem prostoru nima ravno 

dolge tradicije. Skozi zgodovino je ostajala kar preveč prezrta, bodisi na področju študijskih 

programov ali kot razstavna vsebina, čeravno so jo gojili številni umetniki. Kot samostojna 

zvrst vidneje nastopi šele po sredini prejšnjega stoletja. Posebnemu področju humorne risbe, 

ilustracije in karikature pa lahko sledimo šele s Smrekarjem, Gasparijem, Tratnikom, 

Vavpotičem in bratoma Kralj. V zadnjih desetletjih je zaznati njen večji razmah in 

popularizacijo, saj se pogosteje pojavljajo skozi različno medijsko in likovno prezentacijo« 

(Oketič, 2010, 5). 

 

Andrej Smrekar (2009) piše, da je bila risba dolgo časa le v vlogi učnega in spoznavnega 

orodja, ki je ob rešitvi likovnega problema izgubilo aktualnost. Ozko funkcionalno 

usmerjenost te discipline nakazuje tudi ozek izbor risarskih materialov, med njimi grafit in 

oglje, ki so služili bolj za sprotno beleženje idej v skicirko kot z namenom ustvariti 

avtonomno delo. Ugodne razmere za popularizacijo risbe so nastale dokaj pozno, tudi zaradi 

počasnega oblikovanja slovenskega meščanstva in z njim povezane kulture poznavalstva. 

Risbo kot čisto izrazno sredstvo je med slovenskimi umetniki obdržal Hinko Smrekar. V 

svojih risbah, ki jih je med drugim kombiniral tudi z akvarelom, je upodabljal pravljično 

ljudsko motiviko in satirične karikature, kot je na primer karikatura Slovenski literati (glej 

sliko 9). Spadal je t.i. vesnane, člane umetnostnega kluba Vesna, ki jim je risba predstavljala 

najpomembnejše izrazno sredstvo v (političnih) karikaturah, grafikah in knjižnih ilustracijah 

o ljudski, kmečki tematiki. 
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Slika 9: Hinko Smrekar: Slovenski literati, 1913, akvarel.  

 

Črtomir Frelih (v Smrekar, 2009, 22) pojasnjuje, da »zgodovina kaže spreminjanje vloge in 

naloge risbe glede na ključne intence posameznega obdobja. S koncem modernizma, ki ga 

morda še najbolj zaznamuje abstraktni ekspresionizem, se je pričelo govoriti o koncu slike 

(z njo tudi risbe). Kljub vsem pomembnim spremembam in kljub nenehnemu širjenju 

vizualnega polja pa nič ne kaže, da bi bilo s sliko oz. risbo zares konec.« V nadaljevanju se 

Frelih sklicuje na Butino (Butina v Smrekar, 2009, 22), ki pravi, da obdobju barve sledi 

obdobje linije. Vendar v sodobnem času tehnološkega razvoja, ko različna področja 

umetnosti vplivajo ena na drugo, so vizualni mediji vedno bolj vpeti v tradicionalno risbo. 

Frelih se zato sprašuje, če so ti novi mediji prevzeli vlogo označevanja in refleksije 

sodobnega časa. Kreativni pristop roke umetnika, ki pripelje vidno stvarnost v podobo, je 

namreč prevzela strojna tehnologija in vsaka premišljeno nadzorovana poteza.  

»Zakaj je zanimanje za risbo majhno? Sodobnosti pač ne zanimajo temelji, marveč učinki, 

efekti. Dobri risbi je to tuje.«, še nadaljuje (Frelih v Smrekar, 2009, 11).  

 

Vendar pa kljub temu risba v zadnjih desetletjih postaja pomemben del ustvarjalnega 

procesa. Barbara Jaki (v Smrekar, 2009, 13) še dodaja, da je risba »…kot samostojna 

umetnostna zvrst vse pogosteje tudi predmet proučevanja, razstavljanja in publiciranja.« Na 

to kažejo številna dela slovenskih umetnikov, ki so bili predstavljeni na razstavi Risba na 

Slovenskem I (dela, nastala v letih 1870 do 1940) in II (1941 do 2009).  
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3 AKVAREL 

3.1 Opredelitev tehnike  

Muhovič v »Leksikonu likovne teorije« (2015, 717) opredeli akvarel tako: »Akvarel [it. 

aquarello; iz lat. aqua, voda] je slikarska tehnika, pri kateri pride zaradi prosojnih nanosov 

vodotopne barve do izraza slikarska podlaga. Svetloba namreč prodre preko tankega 

barvnega namaza do podlage in se od nje odbije ter barvni sestav »oživlja« kot nekakšna 

notranja slikarska luč. To je tudi glavni čar akvarelne tehnike, ki je slikanje s prosojnimi 

barvami na praviloma bel papir.« 

 

Slikanje z akvarelnimi barvami je ena najstarejših slikarskih tehnik. Kljub temu, da na prvi 

pogled deluje nezahtevno in preprosto ter daje videz kot, da je narejeno brez vsakega truda, 

se izkaže za zahtevno tehniko, ki ne dopušča večjih popravkov (Bagnall, 1995). Odlikuje jo 

prosojnost, spontanost, mehki prehodi tonov in nežni nanosi barv. Vse te lastnosti dajejo 

akvarelu zanimivo, svežo in vznemirljivo naravo. Značilnost akvarela je, da se bele barve ne 

uporablja kot pri gvašu, ampak se izkorišča belino papirja, ki proseva skozi transparentne 

svetle barve (Roig, 2004). Gradacija poteka od najsvetlejših tonov k najtemnejšim, z 

redčenjem in stopnjevanjem barve pa dosežemo učinek globine. 

 

Nataša Kovšča (Golob in Kovšca, 2015, 8) ugotavlja, da akvarel »v zadnjem času doživlja 

velik preporod v formalnem, vsebinskem in estetskem smislu. Znano je namreč, da je s 

pojavom abstraktnega ekspresionizma v štiridesetih letih 20. stoletja začel izgubljati pomen, 

ki ga je imel v preteklosti – zlasti v drugi polovici 18. in 19. stoletju – saj se majhna in 

intimna dela na papirju nikakor niso mogla meriti z velikimi abstraktnimi platni. V prid 

dejstvu, da je akvarel ponovno nadvse aktualna slikarska tehnika, govorijo številne bienalne 

razstave (na primer Mednarodni bienale akvarela v Istanbulu in v italijanskem Fabrianu), ki 

se vrstijo po celem svetu. O njegovi priljubljenosti pa priča tudi nepričakovano velik odziv 

umetnikov iz štiriinpetdesetih držav, ki so sodelovali na prvem Mednarodnem bienalu 

akvarela Castra 2015, med katerimi so številčno najbolj zastopani slovenski ustvarjalci.« 

(Golob in Kovšca, 2015, 8) 

Umetniki najdejo svojo izrazno moč v akvarelu v bodisi najbolj pogostem klasičnem 

pristopu z upodabljanjem slikovitih krajin, arhitekture, tihožitij in ljudi, bodisi v abstraktnem 

pristopu. Z eksperimentiranjem tehnik in s tem širjenjem oblikovne in vsebinske meje 
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akvarela, ustvarjalci raziskujejo kombinacijo različnih materialov in učinkov 

transparentnosti barvnih nanosov (Golob in Kovšca, 2015, 8). 

 

3.2 Razvoj akvarela 

To tehniko slikanja so uporabljali že stari Egipčani za poslikavo grobnic, sarkofagov in 

poslikavo »Knjig mrtvih« (glej sliko 10), ki so jih razkošno okrasili za lažje posmrtno 

življenje (Pregl Kobe, 2000). Na daljnem vzhodu so Kitajci in Japonci slikali na 

pergamentne zvitke, poznali so jo tudi v Indiji, Perziji, stari Grčiji in Rimu (Bagnall, 1995).   

 

Zanimanje za akvarel se je v srednjem veku, ko je bila umetnost še tesno povezana z religijo, 

večinoma omejilo na krasitev rokopisov, v katerih so besedilo dopolnili z dekorativnimi 

zlatimi ornamenti, črkami in miniaturnimi ilustracijami oziroma iluminacijami (glej sliko 

11). Motivi so bili abstraktnih ali pa rastlinskih oblik. Z zahtevnim prepletom linij in oblik 

oblikujejo črke, ki jih obdaja bogat ornament, kot na primer v eni najbolj znanih iluminiranih 

knjig – »Knjigi iz Kellsa« (Zalaznik, 2011). 

                                                                                                                                                                            

                                             

         Slika 10: Iluminirani monogram  

         v Knjigi iz Kellsa, okoli leta 800.                                                                   

Slika 11: Iluminirani srednjeveški rokopis 

Collectarium, okrog leta 1180. 

 

V času renesanse, ko je umetnost doživela velik preporod in se pojavi tisk, so akvarel 

uporabljali za knjižne ilustracije ter poslikave lesorezov. Tako je imel akvarel le 

spremljajočo in razlagalno vlogo, predvsem pri študijah, ki so služile kot osnova slikam, 

gobelinom in freskam, saj so slikarji v tem obdobju še vedno dajali nesporno prednost 

temperi in kasneje olju (Lanc, 1993). Menili so, da akvarelna tehnika ni primerna za 

pomembnejša dela, zato so jo uporabljali kvečjemu za naravoslovne ilustracije: ilustracije 
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rastlin in živali (Merlo, 2009). Vendar pa je z izumom tiska in razvojem grafičnih tehnik 

naraščala tudi vse večja pismenost ter povpraševanje po ilustriranih knjigah, ki so postale 

ljudem (cenovno) dostopnejše. Eden največjih renesančnih umetnikov, grafik, ilustrator, 

mojster lesoreza in večkrat, kot sem v literaturi zasledila, imenovan kot 'oče akvarela', 

Albrecht Dürer, je imel grafiko za samostojno umetnostno panogo, ki je neodvisno od 

slikarstva razvila svoje tehnike in snovi (glej sliko 12) (Zuffi, 1998). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Albrecht Dürer: Morska rakovica, 1495.  

Eden prvih akvarelov na belem ozadju. 

 

Nov način dojemanja in renesančne ideje, ki so poudarjale dostojanstvo človeka, ideal 

lepote, obujanje antičnih idealov ter željo po razumevanju naravnega sveta v vseh njegovih 

mnogoterih pojavnih oblikah, so preplavile Evropo. Cerkvena, meščanska in zasebna 

pokroviteljstva so v polnem zamahu naročala umetniška dela velikih mojstrov 16. stoletja, 

kot so Leonardo da Vinci, Michelangelo in Rafael. Skozi posnemanja, raziskovanja 

človeškega telesa, preučevanja zakonov perspektive ter naravnih zakonitosti so renesančni 

umetniki poskušali izpiliti svojo umetnost do popolnosti in najti svoj edinstveni umetniški 

izraz (Gariff, 2009). Religiozne teme so bile v umetnosti še vedno najpogostejše, vendar so 

jih v nasprotju s srednjeveškim simbolnim upodabljanjem sedaj predstavljali realistično 

(Brar idr., 2012). 

Tudi v času baroka je akvarelno slikarstvo služilo večinoma kot vmesna faza za študije, ki 

so jih kasneje izvedli v drugih tehnikah ali pa je bilo v vlogi pomožnega sredstva za 

doseganje plastičnosti in globine v lavirani risbi (Lanc, 1993).  

Za baročni slog, ki se je iz Rima razširil po vsej Evropi, je bilo značilno upodabljanje močnih 

čustev in gibanje. V Italiji je Katoliška cerkev prepoznala propagandno vrednost umetnosti 

in naročala pri umetnikih realistična dela z dramatičnimi upodobitvami Kristusovega 
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trpljenja, v Franciji pa je bila umetnost povezana z dvorom kralja. Kljub temu, da je vera 

ostala osrednji motiv v umetnosti v mnogih državah, so v 17. stoletju postajali čedalje 

pomembnejši tudi drugi motivi. Na Nizozemskem najdemo v delih mojstrov, kot so Paul 

Rubens, (1577 – 1640) Rembrandt van Rijn (1606 – 1669) in Anthonis van Dyck (1599 – 

1641) religiozne in mitološke teme, pa tudi portrete, krajine in prizore iz vsakdanjega 

življenja (Brar idr., 2012).  

 

Rembrandt, mojster risbe, je z laviranjem iskal različne svetlobne učinke in dosegel mehke 

prehode linij. V delu »Mlada speča ženska« (glej sliko 13), je na primer s širokimi, nekoliko 

kaligrafskimi, potezami čopiča ustvaril ostre linije, ki jih je omilil z laviranjem ozadja. S tem 

je ustvaril globino in senco ter risbo kompozicijsko uravnotežil (Brar idr., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Slika 13: Rembrandt van Rijn: Mlada speča ženska, 1654, London. 

 

 

Zaradi spreminjajočega se odnosa do narave, se je stopnjevalo zanimanje za krajinsko 

slikarstvo, ko so religioznim slikam prvič dali realistično ozadje namesto zlatega. Sčasoma 

so figure postajale vedno manjše in nepomembne v primerjavi z razsežnimi pokrajinami 

(glej sliko 14). Če je do sedaj krajina zasedala prostor v slikarjevi beležki le kot osnutek in 

skica med potovanji, so postale sedaj postale krajine same motiv in neodvisna téma (Brar 

idr., 2012).  
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                                 Slika 14: John Robert Cozens: Bessanone, Južna Tirolska,  

okrog 1782 – 1783, akvarel, Liverpool.  

 

Vzporedno s to priljubljenostjo krajin in narave nasploh kot motiva, je naraščalo zanimanje 

za akvarel. Fluidnost, svežina in živahnost tega medija so postale odlične lastnosti za 

tovrstno tematiko (Harrison, 2012). Medtem ko so klasicistični umetniki poudarjali razum 

in red v kompozicijah, so romantiki upodabljali divjo, neuklonljivo naravo s pomočjo 

akvarelne tehnike, ki je omogočala poetičen pridih. 

Status akvarela so dvignili prav angleški krajinarji v 18. in 19. stoletju, ko na različne načine 

upodabljajo lepoto narave in nemoč posameznika pred naravnimi silami. Ko leta 1804 

ustanovijo združenje »Old Watercolour Society« in določijo stroga pravila za uporabo 

akvarelne tehnike, izborijo akvarelu mesto samostojne slikarske tehnike, enakovredne 

oljnatim slikam (Brar idr., 2012, 276).  

Med najpomembnejše angleške protagoniste akvarela sodijo Alexander Cozens (1717 – 

1786), Paul Sandby (1757 – 1857), Thomas Girtin (1755 – 1802), William Blake (1757 – 

1827), John Robert Cozens (1752 – 1797), John Sell Cotman (1782 – 1842), John Constable 

(1776 – 1837), David Cox (1783 – 1859), John Varley (1778 – 1842) in Joseph Mallord 

William Turner (1775 – 1851) (Lanc, 1993, 18). Posameznika predstavljajo kot nemočnega 

pred naravo, hkrati pa poudarjajo njegov uporniški duh, ki se je izražal v ljudskih vstajah 

proti državi.  

Akvarel se pojavi v romantiki tudi v delih francoskih slikarjev, kot so Eugène Delacroix, 

Honoré Daumier in Théodore Géricault. Poudarjali so moč domišljije, čustva in 

individualizem.  

Med impresionističnimi in postimpresionističnimi slikarji so akvarel med drugim uporabljali 

Édouart Manet, Auguste Renoir in Paul Cézanne.  
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Slika 15: Paul Cezanne: Reka z mostom pri treh izvirih, 1906, akvarel. 

 

Navdih, kako ujeti bežne vtise svetlobe v vsakdanjih prizorih, so črpali iz del realistov in 

japonskih lesorezov3. Želeli so ujeti naravo v vseh vremenskih razmerah, zato so veliko 

slikali na prostem. Zaradi takega načina dela, so morali uporabljati hitre poteze čopiča, 

posledično so bili tudi toni barv lahkotnejši (glej sliko 15). Drugi pomemben dejavnik, ki je 

vplival na impresionistično umetnost, je bil, poleg japonskih lesorezov, razvoj fotografije. 

Ta je omogočila natančen pregled raznih detajlov, gibov ljudi in živali ter vplivala na 

kompozicijo slik, ki so z odsekanimi deli dajale občutek spontano posnete fotografije. Bolj 

kot sami motivi, pa jih je zanimal predvsem način, kako jih naslikati. Opazovali so učinke 

lomljenja svetlobe v različnih delih dneva in letnih časih (Brar idr., 2012, 310). 

 

Na koncu 19. in v začetku 20. stoletja pride do velikih sprememb v umetnosti. Z zavračanjem 

naturalizma išče umetnik odgovore na psihološkem in čustvenem področju. Med nemškimi 

ekspresionisti akvarel zasledimo pri slikarjih, kot so Franz Marc, Max Pechstein in George 

Grosz, med ameriškimi pa velja omeniti Lyonela Feiningerja ter Winslowa Homerja. Izražali 

so svoje mnenje do moderne industrijske družbe z bolj živo paleto barv ter uporabo 

ekspresivne linije (Brar idr., 2012). 

V 20. stoletju se akvarelne tehnike poslužujejo Vasilij Kandinski, Georgia O'Keeffe, Paul 

Klee, Paul Nash, Paul Signac, John Marin, Henri Matisse in Raoul Dufy, med slovenskimi 

pa France Slana, Jože Ciuha, Ivo Kovač, Vladimir Makuc ter mnogi drugi (Lanc, 1993, 18). 

                                                           
3 Ukijo-e oziroma Japonske lesoreze so na Japonskem uporabljali že v 8. stoletju, vendar samo za versko 

vsebino. Od 17. stoletja naprej, je z razmahom trgovine, naraščalo zanimanje za posvetne ilustrirane knjige, v 

katerih so upodabljali minljivost sveta v vsakdanjih temah in krajinah (Brar idr., 2012, 285-286). 
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3.3  Motiv krajine 

Motiv krajine je večinoma, do obdobja romantike, služil umetnikom kot ozadje pomembnih 

verskih ali drugih vsebin (Lanc, 1993). V Evropi se je krajinsko slikarstvo začelo razvijati v 

samostojno zvrst v 16. stoletju, medtem, ko ima na Kitajskem že dolgo tradicijo in je že 

stoletja ena najpomembnejših zvrsti likovne umetnosti (Brar idr., 2012). 

Matko Peić (1972) ugotavlja, da je razvoj krajine kot motiva skozi zgodovino umetnosti 

potekal v povezavi z razvojem pojmovanja slikarskega prostora. V starem veku so bile 

krajine upodobljene bolj na način otroške risbe s  ploskovitim upodabljanjem brez globine.  

Z obdobjem renesanse, ko dajo religioznim slikam prvič realistično ozadje namesto zlatega, 

uvedejo linearno perspektivo in globinske ključe, dobi krajinski motiv novo obliko. 

Naslikane figure so postajale vedno manjše, pokrajina pa se je večala ter sama postala glavni 

motiv. Spremenila se je miselnost, kaj naj slika sporoča. Spremembe so potekale tudi na 

slikarskem formatu. Večinoma so za upodobitve krajin uporabljali podolžni ali »krajinski 

format«, ki je omogočal umetniku zajeti večji kot in s tem širši pogled. S pokončnim 

formatom, ki je bil primeren bolj za portrete, so poudarjali visoka drevesa, ki so služila tudi 

kot »okvir« oziroma odrski zastor, študije oblakov ali višino mogočnih gora. V krajinskem 

slikarstvu igra veliko vlogo tudi ustvarjanje občutka globine: »umetnik poskuša doseči, da 

gledalec pogled iz ospredja prestavi v srednje območje in potem v ozadje. Taka učinkovita 

pot v notranjost slike so steze ali reke, pa tudi postave, živali in druge zanimivosti, strateško 

postavljene po sliki, da vodijo oko k žariščni točki« (glej sliko 16) (Brar idr., 2012, 18).  

Občutek globine so renesančni slikarji poudarjali z bledenjem pokrajine v ozadje z uporabo 

bledo modre barve, ospredje zeleno in srednji prostor rjavo (Brar idr., 2012). 

 

 

Slika 16: John Constable: Old sarum, akvarel, 1834, London. 
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Na Kitajskem je bila priljubljena akvarelna tehnika v kombinaciji s tušem. Bili so spretni 

kaligrafi, ki so kaligrafske prvine spretno vključevali v pripovedne formalne kompozicije 

krajin (glej sliko 17).   

 

 

Slika 17: Shen Zhou: Povabilo v samoto v Chaisangu, ok. 16. stoletja, 

                                       tuš in barva na papirju. 

 

 

Slikarji so si izbrali za motiv tisti del krajine, ki jih je najbolj navdihoval in so ga lahko z 

čim večjo izrazno močjo upodobili. Velikokrat zasledimo enak odsek krajine v več delih. 

Albrecht Dürer je, na primer, rad slikal na strmih gorskih prelazih in ob obrežju jezer, Monet 

je našel navdihe v reki, Cezanne pa je rad upodabljal goro Saint Victoire. V kitajskih in 

japonskih akvarelih se ponavlja večinoma motiv bambusa, osamljene skale, snega in cvetoče 

češnje. Motivi krajine se tako razlikujejo - ločimo gorske, gozdne, poljske, rečne ali morske 

krajine oziroma marine. Kadar zajame krajina večji kot, je to panorama. Če slikar upodablja 

mesta s trgi in ulicami, je to veduta. Razlikujejo se tudi po času, v katerem je naslikana, na 

primer poletna, zimska ter ali je naslikana z neposrednim opazovanjem narave ali po 

domišljiji (Peić, 1972). 
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Slika 18: Winslow Homer: Salt Kettle, 1899, akvarel, ZDA. 

 

Winslow Homer, eden vodilnih ameriških slikarjev v drugi polovici 19. stoletja, ki je veliko 

prispeval k uveljaviti akvarela kot pomembnega medija, je najraje slikal morje in krajine 

(Brar idr., 2012). Mogočnost narave ga je navdihovala že od začetka njegove umetniške poti. 

V njegovih motivih najdemo prizore ribičev, ki se borijo s silami narave, razburkane morske 

valove ob skalnati obali Maine in ribe, ki skačejo iz rek. Vsako zimo je preživel v tropskih 

krajih Floride in Bermudov, kjer je med drugim nastal tudi akvarel Salt Kettle (glej sliko 18). 

Z lahkotnostjo in jasnimi obrisi puščanja bele barve je upodobil ostro svetlobo in odseve v 

morju, ki se z modrino neba staplja v eno (Gariff, 2009).  

 

V naslednjih poglavjih bom podrobneje predstavila slikarje, ki so našli svoj izraz v akvarelni 

tehniki in pomembno vplivali na njen razvoj ter priljubljenost. Zanimal me je tudi njihov 

pristop do motiva krajin, ki je (bil) med akvarelisti najbolj priljubljen. 
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3.4 Predstavniki akvarelnega slikarstva 

3.4.1 Albrecht Dürer (1471 -1528) 

David Gariff  (2009, 34) piše, da je Albrecht Dürer »… najpomembnejši predstavnik nemške 

renesanse. Že v času svojega življenja je bil priznan slikar in eden največjih grafikov 

zahodne umetnosti. Tehniko lesoreza, bakroreza in suhe igle je povzdignil do novih višav 

umetniškega izraza ter se kot prvi pomembnejši umetnik lotil grafične tehnike jedkanja.« S 

svojimi slikarskimi in grafičnimi deli je vzbujal občudovanje med umetniki. Bil je prvi, ki 

je podpisoval svoje lesoreze in s tem opozoril na svoje edinstvene dosežke v grafični tehniki. 

Najprej se je pri očetu šolal za zlatarja, kasneje pa postal vajenec v delavnici Michaela 

Wolgemuta, vodilnega grafika v Nürnbergu, kjer se je preizkušal v lesorezu in ilustraciji 

knjig. Ko se je leta 1494 odpravil na potovanje v Italijo, se je navdušil nad italijansko 

umetnostjo Giovannija Bellinija, Andrea Mantegna ter Leonarda da Vincija. 

 

Dürer velja za prvega predstavnika akvarelne tehnike. Akvarela se je posluževal predvsem 

na potovanjih, saj je bila ta tehnika primerna za upodabljanje krajine in mest ter razgibanih 

podob gorskih prelazov (Merlo, 2009). Čeprav ga je zanimala tematika človeškega telesa, 

proporci in perspektiva, je izkoristil vsako priložnost za realistično upodabljanje rastlin in 

živali (glej sliko 19). Z akvarelno tehniko, ki daje risbam mehkobo in omogoča presenetljivo 

podobnost ter natančnost, je izrazil svojo strast do narave in upodobil vsako podrobnost 

(Zuffi, 1998).  

 
 

Slika 19: Albrecht Dürer: Prestrašeni zajček, 1502, Dunaj. 

                                                                        

 

Ustvaril je veliko serijo avtoportretov, več kot 350 lesorezov (med njimi cikli Veliki pasijon, 

Apokalipsa, itd.), okoli 100 bakrorezov (Vitez, smrt in hudič, Melanholija I., Adam in Eva) 

ter približno 1700 risb in akvarelov (Prestrašeni zajček, Velika ruša (glej sliko 20), Pogled 
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na grad Lok (glej sliko 21). Naslikal je veliko lesenih oltarjev (Poklon Sv. Treh kraljev, 

Roženvenski praznik) in nabožnih podob (Štirje apostoli, veliko se pojavlja motiv Marije z 

Jezusom) (Golob, 2011). Zaradi svojega mednarodnega duha, širokega razpona zanimanja, 

tehnične vsestranskosti ter moralne in etične zavzetost, je močno vplival na umetnost in 

popularnost akvarelne tehnike (Zuffi, 1998). 

 

 

Slika 20: Albrecht Dürer: Velika ruša, 1503, Dunaj. 

 
 

 

 

 
 

Slika 21: Albrecht Dürer: Pogled na grad Lok, 1495, Pariz. 
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3.4.2 Joseph Mallord William Turner (1775 – 1851) 

Joseph Mallord William Turner je eden najpomembnejših krajinarjev in slikarjev morskih 

motivov 19. stoletja. V njegovih mnogih zgodnjih delih je viden vpliv starih mojstrov in še 

pomanjkanje lastnega navdiha. Na svojih popotovanjih je veliko skiciral naravo in iskal 

spremenljivost barve in svetlobe (glej sliko 22). Leta 1789 je bil sprejet na umetniško šolo 

»Kraljeve akademije«, kjer je leta 1790 razstavil svoj prvi akvarel. S svojim svežim 

pristopom do krajinarstva najde svoj pravi likovni izraz v slikah in akvarelih z motivi razbitin 

ladij, gorskimi prelazi, mesti in podeželjem, ki jih je dramatično zavil v nevihtno nebo. V 

njegovih delih, ki jih prežemata izrazna moč in energija, je spretno združil svetlobo, barvo 

in dramatično gibanje. Medtem ko je dosegel velik umetniški uspeh, je bil v zasebnem 

življenju osamljen (Gariff, 2009).  

Spreminjal se je tudi njegov slog: od natančnih topografskih akvarelov, krajin, romantičnih 

slik do abstraktnega slikarstva (Brar idr., 2012).   

Akvarele je ustvarjal z izredno lahkoto in razvil posebno tehniko. Barvo je nanašal v širokih 

nanosih, potem pa papir namočil z vodo, da so se barve razlivale. Ko se je papir posušil, je 

dodajal barvo in s tankim čopičem izrisal podrobnosti. Na ta način je uspel narediti več slik 

hkrati. Slikanja se je lotil s praktičnega in poslovnega vidika, zato je upodabljal teme in 

kraje, na primer britanska pristanišča, ki so jih graverji kasneje natisnili in prodajali na 

širšem trgu (glej sliko 23). V akvarelu je izdeloval tudi majhne risbe, primerne za knjižne 

ilustracije, kot je na primer delo »Korint« (glej sliko 24) (Jones, 1995).  

S svojim edinstvenim pristopom, eksperimentiranjem z barvo in njenim nanašanjem je 

močno vplival na dela impresionistov ter abstraktnih ekspresionistov (Gariff, 2009). 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 22: J.M.W. Turner: Benetke: San Giorgio Maggiore, ok. 1819. 

 



0 
 

 

   Slika 23: J.M.W. Turner: Požar v parlamentu 12. oktobra 1834, 1835, akvarel. 

 

 

 

 

Slika 24: J.M.W. Turner: Korint, ok. 1831, akvarel. 
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3.4.3 Thomas Girtin (1775 – 1802) 

Thomas Girtin je imel, kljub svojemu kratkemu življenju, osrednjo vlogo pri vzpostavitvi 

akvarela kot pomembne likovne zvrsti. V njegovih delih lahko občudujemo inovativne 

akvarelne krajine, ki so v zgodnjih delih še v značilnem topografskem slogu. Pozneje je 

razvil intenzivnejšo tehniko, ki je dajala bolj romantični, drznejši vtis in je pustila velik pečat 

v angleškem krajinarskem slikarstvu (Brar idr., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Thomas Girtin: Bela hiša v Chelseaju, 1800, akvarel. 

 

Njegovo izmed najbolj znanih del, v katerem je naslikal svoj pogled na Temzo ob sončnem 

zahodu »Bela hiša v Chelseaju« (glej sliko 25), kaže njegovo mojstrstvo v akvarelu z 

uporabo kontrastov in izborom barv. Bela hiša v sredini, ki odseva svetlobo zahajajočega 

sonca, pritegne pogled skupaj z rumenimi kontrasti. Njegove izrazne karakteristike je 

občudoval tudi njegov prijatelj Joseph Turner (Brar idr., 2012).

 

Slika 26: Thomas Girtin: Lyme Regis, Dorset, ok. 1797, akvarel. 

 

Med potovanji po Angliji je ustvaril veliko skic in akvarelov, med drugim tudi to delo »Lyme 

Regis, Dorset« (glej sliko 26), pri katerem je uporabil široka območja izprane barve (Brar 

idr., 2012).
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3.4.4 John Constable (1776 – 1837) 

Gariff (2009) ga opredeli kot enega največjih angleških krajinarjev. V vasici East Bergholt, 

v kateri se je rodil in odraščal, je našel večino motivov in prizorov, ki jih je prenesel na 

platno in papir. Še preden se je začel šolati na Kraljevi akademiji v Londonu, je proučeval 

krajine starih mojstrov, kot so Peter Paul Rubens in Thomas Gainsborough ter preko njih 

spoznaval pravila krajinskega slikarstva, vključno s klasicističnimi prvinami. Gariff (2009, 

98) nadalje piše, da je Constable kot slikar krajin »doživel uspeh šele tedaj, ko je spoznal, 

da če želi kot umetnik razumeti ter ujeti minljivost in spremenljivost pokrajine, ki jo želi 

upodobiti, mora slikati zunaj, neposredno obkrožen s to pokrajino.« S svojim načinom dela 

je močno vplival na nadaljnji razvoj krajinarstva, še posebej v Franciji na romantične 

slikarje, kot so Théodore Géricault, Eugène Delacoix in impresioniste.  

 

 

Slika 27: John Constable: Hamstead heath, London, akvarel. 

 

S tehniko »mokro na mokro« je na tej nekoliko ekspresivni, abstraktni sliki poimenovani 

»Hamstead heath« (glej sliko 27), ustvaril dramatičen učinek temnih nevihtnih oblakov nad 

nizko pokrajino, ki se opazovalcu optično širi na obe strani. 
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3.4.5 Vasilij Kandinski (1866 – 1944) 

V začetku 20. stoletja je prišlo do velikih premikov v umetnosti: povezava s svetom 

prepoznavnih objektov je izginila, prišle so lebdeče oblike, podobne bitjem oziroma 

geometričnim likom. Vendar pa ti abstraktni elementi niso bili nekaj povsem novega. Tu bi 

se navezala na Turnerja, ki je v svojih poznejših delih z iskanjem sublimnega skozi 

eksperimentiranje želel prikazati občutenje narave namesto njene vizualne podobe. Primarni 

likovni motiv tako postane surova moč narave.  

Vasilij Kandinski je eden od pionirjev abstraktne umetnosti in prvi nefigurativni slikar, ki je 

ustvarjal kompleksne kompozicije s komaj prepoznavnimi predmeti, tudi v akvarelni tehniki, 

v kateri je ustvaril prvi abstraktni akvarel (glej sliko 28) (Brar idr., 2012).  

 

Držal se je načela, da je barva nosilec izpovedi, kar ga je povedlo v postopno popuščanje 

realističnih oblik in nastanek prvih abstraktnih slik. Ker je kompozicije sestavljal zelo 

natančno in uravnoteženo, je izdelal veliko skic in akvarelov (glej sliko 29) (Golob, 2011). 

Ključni komponenti pri izoblikovanju njegovega odnosa do slikanja in abstraktne umetnosti 

sta bili njegovo poznavanje in ljubezen do glasbe. Gariff (2009, 146) navaja, da je Kandinski 

»videl sliko kot umetniško formo, ki je blizu glasbi, zato je svoja platna pogosto poimenoval 

z naslovi, ki se navezujejo na glasbeno terminologijo«. Tako so nastala njegova najbolj 

kompleksna in ambiciozna dela, serija »Kompozicij« (1909 – 14), kjer v na videz spontanih 

oblikah, barvah in svetopisemskih namigih potrdi težnjo po duhovnem prebujenju v 

umetnosti ter družbi (Brar idr., 2012).  

Leta 1911 ustanovi skupaj z Franzem Marcom umetniško skupino »Modri jezdec« (Der 

Blaue Reiter) ter izda teoretsko razpravo »O duhovnem v umetnosti«, v kateri raziskuje 

možnosti, ki jih nudi abstraktno slikarstvo.  

Njegov umetniški opus je pomembno vplival na druge umetnike (Kazimir Malevič, Piet 

Modrian in Mark Rothko), ki so se želeli s pomočjo čistih barv, črte in kompozicijskih 

učinkov osvoboditi omejitev predmetne motivike (Gariff, 2009). 

 

 

 

 



36 
 

 

Slika 28: Vasilij Kandinski: Prvi abstraktni akvarel, 1910, Pariz. 

 

Akvarel je bil primeren medij, s katerim je posredoval občutke preko oblik in barv z željo 

pri gledalcu sprožiti asociacije. Osredotočil se je na slikanje čistih barv in abstraktnih 

ploskev, ki delujejo na prvi vtis spontano in neurejeno. 

 

 

 
 

Slika 29: Vasilij Kandinski: Študija za Improvizacijo 31: morska bitka, 1913, Pariz.
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3.4.6 Paul Klee (1879 – 1940) 

Paul Klee, švicarsko-nemški slikar, je bil, prav tako kot Kandinski, član skupine »Bauhaus«. 

Že od majhnega je rad eksperimentiral z barvo in sčasoma postanejo njegova dela manj 

objektivna in vedno bolj ekspresivna. Med potovanjem po Italiji je pod vplivom italijanske 

umetnosti močno spremenil mišljenje in teorije o umetnosti ter se poglabljal v vprašanje 

barv. Veliko akvarelov, ki jih je ustvaril med čustveno doživetim izletom leta 1914 v 

Tuniziji, odlikujejo brezskrbne široke poteze, ploska barvna območja, mojstrsko 

obvladovanje tonske lestvice in na videz preprosti oblikovni elementi.   

Po prvi svetovni vojni je njegov slog spojil na nasprotju notranji – duhovni in zunanji – 

naravni svet. Nenehno je raziskoval prostor, eksperimentiral in mešal tehnike: olja s tempero 

ali akvarelom, klejem ali firnežem. V akvarelni sliki »Mesto cerkva« (glej sliko 30) je na 

primer raziskoval možnosti uporabe tuša  z barvo, kjer črte ustvarjajo občutek 

tridimenzionalnosti. Ob tem dobimo občutek dinamične napetosti med naravnim svetom in 

svetom, ki je delo človeških rok.  

 

 

 

 

               

 

                                                                                                                                 

 

                                                             

 

 

 

                                             

 

                                    

Slika 30: Paul Klee: Mesto cerkva, 1918, akvarel.  
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Tudi pri akvarelu z naslovom »Grad« (glej sliko 31), v katerem obuja otroštvo, ko sta z 

babico ilustrirala pravljice, je v ospredju črta kot grafično sredstvo v kombinaciji s toniranim 

ozadjem. Skladno z Bauhausovim pristopom je cenil ročno spretnost, vendar ni dopustil, da 

bi risba prevladovala nad kompozicijo (Doeser, 1997). 

 

Slika 31: Paul Klee: Grad, akvarel.  

 

3.4.7 France Slana (1926-) 

France Slana najbolj izstopa med mojstri slovenskega akvarela, ki ga je obvladal od čistega 

klasičnega načina do zapletenih tehničnih postopkov z abstraktnimi elementi. Po končani 

Akademiji za likovno umetnost, kjer je študiral pri profesorju Gabrijelu Stupici, se je 

ukvarjal kot ilustrator in risar stripov. Konec petdesetih je obiskal Pariz, kjer je predvsem 

slikal akvarele in hodil v galerije občudovati dela Cezanna, Picassa, Miroja, Chagalla ter 

drugih, ki so ga navduševali. Potovanja so ga spremljala vse življenje in ga navdajala z novo 

energijo ter motivi. »Umetnost je zanj izpovedovanje. Ne glede na motiv ali tehniko, ne 

glede na figurativno ali abstraktno izhodišče, je v likovno delo želel vdahniti  sebe; naj se 

čuti slikarjeva roka, naj bo slika odsev njegovega duha, naj izrazi notranjo pokrajino 

doživetij, ki napolnjujejo, bogatijo, plemenitijo« (Slana, 2000, 29). Nastal je bogat opus slik, 

akvarelov, grafik in risb, ki nosijo zapis njegovega notranjega sveta. Barva in črta postaneta 

nosilki njegovega sporočila (Slana, 2000, 29). 

Nelida Nemec (v Slana, 2009, 32) ga opiše kot virtuoza, ki bi mu v slovenskem prostoru 

težko našli primerjavo. Akvarel je zanj medij, s katerim se najhitreje izrazi ter v hipu udejanji 

misli in vizije. V paleto razpoloženj zlahka ujame občutek svežine, transparentnosti, 

svetlobe, optimizma, pa tudi žalosti, zagrenjenosti in občutek minevanja. Že v prvih 

akvarelih je obujal spomine na otroštvo in našel vzpodbude za delo z motivi iz domačega 
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življenja. Požgane vasi, potres (glej sliko 32), vojna, stari mlini, kozolci, morski pejsaži (glej 

sliko 33), mestne vedute Pariza in Škofje Loke, cvetje v šopkih ter akti so pogost motiv v 

njegovih likovnih izpovedih.  

 

          

Slika 32: France Slana: Potres v Skopju, 

1963, akvarel.                   

Slika 33:  France Slana: Razbitina, 1996, 

akvarel. 

    

 

Z optično, likovno občutljivostjo in občutkom za skladnost, je abstrahiral nove trende ter vsa 

spoznanja sintetiziral v svojo govorico barvne harmonije, ko se kompozicija črt in površin 

združi v novo slikarsko pripoved. Kot lahko vidimo na sliki »Čeri« (glej sliko 34), mu 

klasični akvarel ni nudil več zadovoljive izrazne možnosti in je, kljub kombiniranju risbe s 

tušem, začel iskati nove načine s prelivanjem, praskanjem ter mazanjem barv. Pozornost 

daje tudi teksturi, ki je v akvarelu zelo sugestivna z iznajdljivimi načini vlivanja pigmenta 

na moker papir. Barva, ki narekuje občutja in linija, ki določa oblike ter formalni prijemi z 

izvorom v realizmu in abstrakciji, se v njegovih delih stalno prepletajo (glej sliko 35) (Slana, 

2009). 

 

               

Slika 34: France Slana: Čeri, 1971, akvarel.                              Slika 35: France Slana: Temne hiše, 1982, 

akvarel. 
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Aleksander Bassin (2009, 82) ugotavlja, da je risba pri Slani »primarni in konstitutivni 

element: element, ki vzdržuje tisto osnovno napetost v presnemavanju oblik iz narave v 

neposredni likovni zapis«. Smrekar (v Slana, 2000, 27) nadaljuje, da je bil prav akvarel tisti 

medij, v katerem je slikar razmišljal, odkrival probleme, jih reševal in izoblikoval svoj 

motivni svet s pomočjo akvarelnih barv v kombinaciji s črto (glej sliki 36 in 37). Slikanje je 

bilo zanj užitek. Užitek v odkrivanju, ustvarjanju in izražanju (Slana, 2000). 

 

 

Slika 36: France Slana: Hiše na otoku, 1968, akvarel. 

 

 

 

Slika 37: France Slana: Petelin, 1967, akvarel. 
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3.4.8 Alenka Gerlovič (1919-2010) 

Med slovenskimi akvarelisti velja omeniti tudi akademsko slikarko Alenko Gerlovič. Rodila 

se je leta 1919 v Ljubljani in študirala na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu. Po 

diplomi se je vrnila v okupirano Ljubljano, kjer se je prva tri vojna leta posvečala 

političnemu delu in odšla v partizane. V tem času je nastal ciklus grafik, po Dürerjevih 

vzorih, s socialno tematiko. V povojnih letih se je soočila s pomanjkanjem časa za likovno 

ustvarjanje in s tem začela izgubljati vero v svoje sposobnosti. Prisiljena se je bila zaposliti 

kot učiteljica likovnega pouka, medtem pa je bilo slikarstvo samo ljubiteljska dejavnost. Kot 

vodilna likovna pedagoginja se je posvečala reformi likovnega pouka in pri tem naletela na 

velik odpor. S svojim delom in prizadevanjem za sodobno vsebino in metode likovne vzgoje, 

je postavila temelje na področju likovnega izobraževanja in sodobne likovne vzgoje. V 

učbeniku »Likovni pouk otrok« iz leta 1968, ki je še danes v uporabi, je strnila vse svoje 

izkušnje dela kot likovna pedagoginja (Gerlovič, 2004). 

 

Kljub predanemu delu v šoli je v tem času prišla do pomembnih spoznaj, ki so ji razširila 

obzorje in kritičnost do lastnega dela. V času šolskih počitnic je v miru sredi narave 

prisluhnila sebi in okolju. Pritegovala jo je pokrajina, saj je navezanost na naravo občutila 

kot enega izmed smislov svojega življena. Bolj kot slovenska pokrajina so jo navduševali 

Istra, Kras, Makedonija in Kornati. Motive je našla v izsekih narave, geometričnih oblikah, 

izrazitih strukturah, cvetočih grmih, zemlji, nebu in morju (glej sliko 38) (Gerlovič, 2004).  

 

 

Slika 38: Alenka Gerlovič. Veliki oleander, 2003, akvarel. 
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Skozi risbe, grafike, ilustracije, akvarele in akrilne slike je izražala svoj način doživljanja 

sveta in življenja. Skozi osebno izpovedne akvarele, se spominja svojih dolgih popotovanj, 

obdobja vojne in Mediterana. Akvarele je najraje slikala v naravi – na Ljubljanskem barju 

ali botaničnem vrtu, na praktičnih majhnih formatih (glej sliko 39). Pri uporabi akrila je 

izhajala iz svoje duševne notranjosti, pod vplivom narave, medtem ko pri akvarelu slika bolj 

neposredno. S slikanjem pred motivom, se prepušča podatkom iz okolja, ki jih uresničuje na 

papirju. V akvarelih se še posebej posveča konturi motiva (Zgonik v Gerlovič, 2006). 

»Kontura je izbrana, tako da oblikuje znak, ki kot naključna arabeska vzbuja vtis spontanosti. 

Gerlovičeva se hote prepušča ritmom iz narave in sled te njene predanosti ohranja izbor 

slikarske materije. Pri akvarelnih barvah je osnova vodna, in voda, ki ima v naravi tako 

pomembno mesto, je v akvarelu relikt naravnega.«  

Nadja Zgonik (v Gerlovič, 205-206) še nadaljuje: »Kot je bilo nekdaj v njenem slikarstvu  

iskanje reda v naravi analitično, sistematično in racionalno, tako se zdaj točka, madež in 

linija zlivajo v spontanem, intuitivno zaznavnem redu. Njeno večno iskanje »prvobitne 

pokrajine« jo še spremlja, zdaj je »klesanju« motiva namenjeno suho polaganje akvarelnih 

potez, pri katerem se redko dopusti zlivanje barv na akvarelnem papirju, in tako ohranja 

prejšnjo konstrukcijsko čvrstost.« Atmosferski učinki, ki jih je z akvarelno tehniko lahko 

doseči, je ne zanimajo, ampak daje upodobljenim predmetom z občutkom za red točno 

določeno mesto v likovnem prostoru (Zgonik v Gerlovič, 2006). 

 

 

Slika 39: Alenka Gerlovič. Kamnolom II, 1999, akvarel. 
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4 ČRTA IN AKVAREL 

 

Akvarel se velikokrat kombinira s črto, zato se bom v tem poglavju posvetila tej temi. S črto 

prikazujemo glavne lastnosti oblik. Barva je bila kot dopolnilo risbi pri ilustracijah ali 

študijah za kasnejše realizirana dela od srednjega veka naprej. Z različnimi debelinami črt 

in močnejšimi nanosi barv lahko dosežemo izrazit kontrast in dinamiko (Harrison, 2012). O 

vlogi risbe v slikarstvu razmišlja Tomaž Gorjup (2010, 45), ki opaža, da je »…risba prisotna 

tudi v slikarstvu bodisi kot poudarjena kontura, obrisna linija, notranja risba v posameznih 

ploskovnih formah, bodisi kot linearna faktura barvnega nanosa in podobno.« Ločevanje 

med risbo in sliko je v ploskovnosti površin.  

 

4.1 Vloga risbe v akvarelni tehniki 

Kot je bilo že omenjeno v prvem poglavju, ima risba v antični umetnosti osnovno, središčno 

vlogo v umetnosti, prav tako kasneje v renesansi (Zalaznik, 2007). Že od protirenesanse so 

si slikarji prizadevali za omilitev jasne, graverske linije v mehkejši prehod le-te v slikarsko 

ploskev. V renesančnem slikarstvu to doseže Leonardo da Vinci, ki se odmakne od poudarka 

na liniji in dekorativnem detajlu, ki jih je povezal z veličino forme in enotnostjo vzdušja s 

prefinjeno obravnavo svetlobe in sence – »chiaroscurnim sfumattom« (Gorjup, 2010). 

Likovna elementa linijo in barvno ploskev so uporabljali pri grajenju prostorske iluzije. Od 

uspešnosti slikarja je bilo odvisno, kako ju bo vpeljal v perspektivični sistem, ki je imel 

izhodišče v naravi. Podlago za moderno sliko najdemo že v impresionizmu (Gorjup, 2010). 

Impresionisti so v iskanju novih odnosov do barve namesto slikanja trdnih, jasno določenih 

obrisov, forme upodabljali s kratkimi lomljenimi potezami čopiča in močnimi barvnimi 

lisami. Paul Cezanne, ki je bil mojster tihožitij v akvarelu, je slikal tako zapletene kot 

preproste kompozicije. Z geometrično stabilnostjo, mehkimi obrobnimi linijami in toplo-

hladnimi kontrastnimi barvnimi ploskvami je vnesel harmonijo in dinamičnost. Kot na 

akvarelni sliki »Tihožitje z breskvami in figami« (glej sliko 40), uporablja barvno modulacijo 

s ploskvami čiste barve, da prikaže okroglo obliko. Vodilo ga je načelo prikazati naravo v 

obliki valja, krogle in stožca ter, da »slika ni namenjena ničemur drugemu kot sebi. Umetnik 

lahko slika jabolko ali glavo: vse je izgovor za črto in barvo, nič več.« (Brar idr., 2012, 369).  

Z uporabo razbitih barvnih ploskev in s tem poudarjanje geometrijskih oblik, popačenih form 

in močnim koloritom, je vplival na abstraktne umetnike.  
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Slika 40: Paul Cezanne: Tihožitje z breskvami in figami, akvarel. 

 

Nadalje so, pod vplivom impresionizma, Vincenta Van Gogha zaznamovale močne barve in 

silovita čustva, izražana z izrazitimi potezami. V japonskih grafikah, ki so močno vplivale 

na njegovo slikanje, je občudoval enostavnost forme in čistost kompozicije (Brar idr., 2012). 

Eden izmed njegovih akvarelov, »Ribiški čolni na plaži v Saintes-Maries« (glej sliko 41), 

kaže ta vpliv v načinu, kako je obdal območja enovite barve z močnimi konturnimi obrisi.  

 

 

Slika 41: Vincent van Gogh: Ribiški čolni na plaži v Saintes-Maries, 1888, akvarel. 

 

 

Z modernizmom se je začel nov način razmišljanja, v ospredje pridejo formalni elementi 

slikarstva, kot so prostor, svetloba, barva, črta in oblika. Slikarji uživajo v ustvarjanju oblik, 

ki si jih je mogoče razlagati na več načinov. Henri Matisse se je na primer posluževal 

različnih tehnik, od rezanja do lepljenja, in odkrival nove dimenzije obdelave barve ter črte. 

(Gariff, 2009). V ekspresivnih delih najdemo barvna nasprotja in risarske deformacije, ki 
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povzročajo močan izrazno-vsebinski moment. Naturalistične elemente s klasičnim 

iluzijskim prostorom slike zamenja ekspresivni odnos do sveta, grajen na 

dvodimenzionalnosti slikovnega polja (Gorjup, 2010).  

Klee je v svoje akvarele pogosto vnesel ekspresivno linijo. Ostre, prekinjene črte in močne 

barve ustvarjajo v delu »Riba v pristanišču« (glej sliko 42) dramatično napetost z občutkom 

gibanja. 

 

 

Slika 42: Paul Klee: Riba v pristanišču, 1916, akvarel. 

 

Velikokrat je linija v ospredju in nosi zgodbo, barva pa je uporabljena le kot protiutež. 

Obvladovanje čiste linije je včasih še posebej poudarjeno pred rahlim nežnim, toniranem 

ozadjem. To še posebej izstopa v delih, kjer je vključil simbole v obliki črk in številk, ki 

delujejo kot nekakšni hieroglifi. Po Cezannu je prevzel prepričanje, da oblika v resnici izhaja 

iz barve in to potrjeval v svojih slikah. V svojih abstraktnih delih je želel izraziti zunanje 

podobe sveta kot notranja razmišljanja, saj je menil, da je slikarjeva naloga nevidno narediti 

vidno. S stopnjevanjem barve ustvari tridimenzionalni prostor, ga nadgradi s črnimi linijami, 

ki dajejo občutek statičnosti ali pa »gibanja, ki je osnova vsega nastajanja. Ko se pika 

spremeni v gibanje in črto, je vključen čas – umetniško delo se gradi kos za kosom, prav 

tako kot hiša.« (Doeser, 1997, 42). Linija, ki je velikokrat glavni element njegovih del, 

včasih z enostavnimi vijugastimi elementi spominja na otroško. V času hude bolezni, je pri 

Kleeju črta namesto lahkotnosti dobivala izrazito poudarjeno, močno grafično obliko, precej 

podobno arabski pisavi ali notnemu zapisu (Doeser, 1997, 42).  
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Slikar, ki je, podobno kot Klee in Kandinski pritegnil mojo pozornost z uvajanjem linije kot 

samostojnega elementa v akvarelih, je Jože Ciuha. V spodnjem akvarelu (glej sliko 43) črta, 

kot osnovni element, nastaja spontano in slučajno ter gradi nekakšno mrežo linij v 

domišljijsko vsebino. Transparentna barvna polja prihajajo v dialog s črto, svobodno vpisano 

s tankim čopičem. Sredi ostalih elementov ima črta pravzaprav urejajočo vlogo – z njo 

ustvarja mostove in povezave, da bi homogeno povezal barvne elemente v čvrsto strukturo. 

Barvne površine, ki so kljub navidezni spontanosti premišljeno kompozicijsko postavljene, 

se ponekod mešajo, prehajajo ena v drugo in ustvarjajo skupaj z linijami harmonijo (Ciuha, 

2001).  

 

 

Slika 43: Jože Ciuha: Brez naslova, akvarel.  

 

Tanke črte tvorijo v kontrastu z belino papirja, nekakšne organizme s tankimi nožicami, ki 

jih postavlja na zgornji del likovnega polja. Posebno mesto v njegovih akvarelih ima še en 

element – črke. Te, kot osnovni element civilizacije, podobno kot pri Kleeju, izražajo željo 

po komunikaciji. Ciuhi, ki se v akvarelih spopada z muhavostjo naključja, nudi ta tehnika 

sprostitev in odkrivanje svoje identitete, pod vplivom izkušenj z Bližnjega Vzhoda in njemu 

ljubega Pariza. Nepredvidljivost in slučajnost akvarela omogoča izražanje nezavednega, 

primarno spontanega likovnega zapisa. Končno delo je odvisno od hrapavosti površine 

papirja, kvalitete barve, raztopljene v vodi in hitrost njenega sušenja ter reakcija na drugo 

barvo (Ciuha, 1982). 
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Med raziskovanjem tematike na temo akvarela in same linije v njem, je mojo pozornost 

pritegnil in vplival na nastanek avtorskega dela, tudi Robert Hlavaty.  

Robert Hlavaty spada med slikarsko generacijo, ki je ustvarjala po drugi svetovni vojni. 

Njegovi starši so se zaradi službe leta 1884 s Češke preselili v Trst. Hlavaty se je tako pod 

vplivom različnih kulturnih razmer razvijal v pravega poliglota, z znanjem češčine, 

nemščine, italijanščine in slovenščine. Kljub temu, da je že zelo zgodaj začel kazati risarski 

talent z duhovitimi karikaturami in ilustracijami, je namesto slikarske akademije v 

Münchenu, izbral študij medicine. Njegova slikarska pot se je začela komaj v času 

službovanja kot zobozdravnik v Ljubljani, po letu 1931. Zaradi praktičnosti je izbral 

akvarelno tehniko, v kateri je ustvarjal motiviko narave: Ljubljane z okolico in poleti 

dalmatinske marine ter Kornate, podobno kot Alenka Gerlovič (glej sliko 44). S tonskim 

prelivanjem barv, je akvarel postal njegovo samostojno izrazilo in ne samo polnilo risbe 

(Rener v Hlavaty, 1977). 

 

                   

Slika 44: Robert Hlavaty: Brez naslova 

in letnice, akvarel.                          

 

 Slika 45: Robert Hlavaty: Ljubljanica,   

brez letnice, akvarel.  

                                                                                                                                    

V delu »Ljubljanica« (glej sliko 45), z enostavnimi potezami skicozno nakazuje drevo in v 

umirjenih zelenih tonih, s svetlobo, ki se odseva na vodni površini, ustvari harmoničen 

odnos. Selitev v Trst je skupaj z živahnim slikarskim okoljem vzbudila v njem željo po 

risanju. Kot lahko opazimo na sliki 46 in 47, je samo črto počasi stanjšal, se s tem posledično 

omejil le na bežno nakazovanje predmetnosti in se prepustil akvarelni govorici. Barvne 

ploskve nanaša vedno bolj lahkotno in ploskovito ter se, pod vplivom Lojzeta Spacala, vedno 

bolj nagiba k dvodimenzionalnosti. Barvne lise so postajale širše in s tem vedno bolj 

poenostavljale videz predmetov. »Krajinski izrezi so tako postali čista barvna doživetja«, 

pravi Rener (v Hlavaty, 1977, 17). 
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   Slika 46: Robert Hlavaty: 1946, akvarel.                                               Slika 47: Robert Hlavaty: 1970, akvarel. 

 

»V prvi fazi nove usmeritve se slikar še ne more povsem odreči tridimenzionalnosti, pač pa 

jo po svoje »izčiščuje« z odločnim narisovanjem predmeta, kar pripomore k bolj strnjeni 

kompozicijski gradnji; vendar imajo pri vsem tem pomembno vlogo barvni posegi, ki se 

nagibajo v kontrastiranje (glej sliko 48). Po vsebinski plati je Hlavaty še vedno veder in poln 

občutja srečne odmaknjenosti: v njem zveni pravo sožitje morja in neba« (Rener v Hlavaty, 

1977, 17). 

Po letu 1960 se posveti motiviki kraške pokrajine, kjer so rjavkasto umirjene barvne ploskve 

ujete v ogrodje črnih linij. Z bolj ekspresionističnim barvnim navdihom doseže sintezo 

kraške pokrajine. V težnji k poenostavljanju osnovne barvne ploskve, ustvarja z 

nedotakljivostjo beline papirja, nežne obrise in namige predmetov (Rener v Hlavaty, 1977, 

17). 

 

 

Slika 48: Robert Hlavaty, brez naslova in letnice, akvarel.                    
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Čeprav akvarelno tehniko najdemo največkrat, kot smo spoznali, v krajinski motiviki, se za 

kombinacijo akvarela z risbo velikokrat slikarji odločajo pri ustvarjanju figur in portretov, 

kot recimo Henri Matisse, Ivo Kovač, Božidar Kramolc in France Slana. S sproščeno črto 

izrazijo razpoloženje in lepoto, z ekspresivnejšo, prekinjeno linijo pa vnesejo nemir, strast, 

drznost.   

Vodoravne linije delujejo mirno, navpične aktivno, poševne pa dinamično. Z linijami tako 

lahko izrazimo svoja čustva (Butina, 2000). 

5 MATERIALI 

 

Za izdelavo kvalitetnih akvarelov so poleg potrebnih znanj in sposobnosti potrebni tudi 

kvalitetni materiali. Akvarelna tehnika ne zahteva veliko pripomočkov: škatla z barvami, 

nekaj čopičev, papir in voda. Vendar pa moramo biti pazljivi pri izbiri teh pripomočkov, saj 

bo od njih odvisen končni izdelek (Roig, 2004).  

 

5.1 Barve za akvarel 

Za prve jamske poslikave so uporabili pigmente naravnega izvora, kot so glina, minerali in 

zemlja  (Bagnall, 1995, str. 198). Barve so pridobivali iz kamnin okre (rdeča in rumena), 

manganovega dioksida (vijolična in črna) in oglja (črna), ki so jih zdrobili v prah in pomešali 

z živalsko maščobo (Bajželj, 2000).  

V renesansi in baroku so največ uporabljali naravne pigmente, kot so siena, umbra in oker, 

saj so bile te zemeljske barve poceni in obstojne. Do 19. stoletja so imeli umetniki na voljo 

bolj omejen obseg pigmentov. Ob koncu 18. stoletja so z odkritjem večjega izbora stabilnih 

pigmentov, močne, poceni in sintetične barve uporabljali skoraj v vseh medijih – od olj so 

akvarelne tehnike (Brar idr., 2012). V 19. stoletju so uporabljali kromovo rumeno, veridian 

(kromovo zeleno) ter kadmijevo rumeno, oranžno in rdečo. Te barve so omogočale dobre 

možnosti mešanja in kombinacij (Smith, 1994). 

Velik prelom v akvarelnih barvah se je zgodil leta 1784, ko je William Reeves izdelal prve 

akvarelne barve v tabletkah. Kmalu za tem, leta 1841, so izumili še neprodušne tube za barvo 

in prenosna stojala. Ta dosežek je bistveno spremenil način dela umetnikov in slikarstvo 

približal tudi ljubiteljskim slikarjem, saj so sedaj medij zlahka uporabljali tudi na prostem 

pri slikanju krajin (Brar idr., 2012). 
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Akvarelne barve, kot jih poznamo danes, so večinoma sestavljene iz pigmentov, 

gumiarabikuma in glicerina. Gumiarabikum, ki ga pridobivajo iz drevesa afriške akacije, je 

v vodi topno vezivo, ki veže pigmente, medtem, ko so glicerin dodajali za počasnejše sušenje 

barve. Ko pride barva v stik z vodo, se gumiarabikum zmehča in barva postane tekoča 

(Zorec, 2003).  

 

Akvarelne barve so na voljo kot trdne v obliki tablet v posodicah, kremaste v tubah in tekoče 

v stekleničkah. V nadaljevanju bom vsako na kratko razložila. 

 

- Barve v tabletah 

Suhe barve, ki so priročne za slikanje na prostem, se dobijo v priročnih kvadratnih plastičnih 

posodicah in se lahko dokupujejo posamično. Te barve so boljše kvalitete kot šolske vodene 

barve, saj vsebujejo večjo gostoto pigmenta in so zato bolj intenzivne ter kremaste (Roig, 

2008, 8). Ko voda izhlapi, se popolnoma posušijo, vendar se kakovost ne spremeni. 

 

 

Slika 49: Akvarelne barve v tabletkah.  

 

- Barve v tubah 

Kakovostne akvarelne barve v tubi so zelo mehke in kremaste. Ob stiku z vodo se hitro 

raztopijo v homogeno zmes, ker vsebujejo več glicerina, kateri preprečuje, da bi se 

gumiarabikum strdil (Zorec, 2003, 1). Primerne so za slike večjega formata, saj omogočajo 

hitro pripravo večje količine barve.  
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Slika 50: Akvarelne barve v tubi.  

- Tekoče barve 

Tekoče akvarelne barve so sijoče in primerne za ilustracije ter ploskovno slikanje. 

 

5.2 Čopiči 

Lastnosti dobrega in kvalitetnega čopiča je dobro absorbiranje in zadrževanje vode, dlake pa 

morajo biti mehke in obdržati obliko za natančne ter enakomerne poteze na papirju. Čopiče 

izdelujejo iz visokokakovostnih sintetičnih vlaken ali iz naravnih materialov. Med naravnimi 

so najbolj cenjeni čopiči iz soboljevine (dlake sibirske kune) in veveričje dlake, ker zaradi 

nazobčane površine zadržijo več vode. Med umetnimi pa so razširjeni čopiči iz govejih in 

kozjih dlak, ki so primernejši za ploščate čopiče. Širina poteze je odvisna od oblike čopiča 

in dolžine dlak. Pri akvarelu se najpogosteje uporabljajo okrogli čopiči, ki s čvrstimi 

konicami omogočajo natančne poteze in preprosto ustvarjanje detajlov (Zorec, 2003). 

 

 

Slika 51: Različne vrste čopičev iz soboljevine, mungove, goveje in volčje dlake. 
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Slika 52: Od oblike in vrste čopiča je odvisno, kakšna bo poteza. 

 

5.3 Papir 

Podlaga za akvarelno tehniko je kakovosten papir: od njegove zrnatosti (granulacije), teže 

(gramature, ki je izražena v g/m²) in hrapavosti je odvisna kakovost samega akvarela. 

Glede na zrnatost ločimo finozrnat (»vroče stiskan«), srednjezrnat (»hladno stiskan«) in 

grobozrnat papir (glej sliko 53). Finozrnat se hitreje suši in je primeren za manjše formate 

ali skice. Grobozrnat je s počasnejšim sušenjem barve namenjen zahtevnejšim uporabnikom. 

Primerna teža papirja niha med 250 do 300 grami - težji kot je, manj se guba v dotiku z vodo. 

Akvarelni papir nima na obeh straneh enake strukture, kar ponavadi označuje vodni žig, ki 

je hkrati oznaka blagovne znamke (glej sliko 54). Ročno izdelan papir povečini prepoznamo 

po natrganem robu, ki z vidnimi papirnimi vlakni kaže na ročno izdelavo, je brezkislinski in 

vsebuje večji del bombaža (Zorec, 2003). 

 

                     

Slika 53: Različna zrnatost papirja - od zgoraj 

navzdol: vroče stiskan, hladno stiskan in 

grobozrnat.                                                      

                  Slika 54:Vodni žig.  
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Slika 55: Če ne želimo, da se papir naguba, ga najprej zmočimo in nato prilepimo na podlago. 

 

 

 

Slika 56: Natančnost in ostrost potez je odvisna od zrnatosti papirja. 

 

6 AKVARELNE TEHNIKE 

 

6.1 Redčenje barve z vodo z enakomernimi in stopnjevanimi nanosi 

Osnovni postopek in prvi način, s katerim se srečamo pri slikanju z akvarelnimi barvami je 

nanašanje nanosov le-teh, razredčenih z vodo. Omogoča barvni nanos, s katerim v eni potezi 

prekrijemo večjo površino formata in predstavlja najpomembnejši element slike. Več vode 

kot dodamo barvi, bolj bo slika svetla in prosojna (Harrison, 2012). Pomembna lastnost 

akvarelne tehnike je tudi ta, da ne pozna bele barve (kot pri gvašu), temveč pri slikanju 

izkoriščamo belino papirja, ki proseva skozi razredčene barve. Glede na želeni učinek, lahko 

barvo nanašamo v enakomernih nanosih ali pa s tonskim stopnjevanjem (glej sliko 57). Pri 

enakomernem nanosu ni vidnih sledov čopiča, saj je ploskev enakomerno prekrita v enem 

tonu, brez ostrih robov. Pri stopnjevanem načinu pa pri vsaki potezi dodamo več vode in 

manj barve, tako da se spreminja ton od temnejšega intenzivnejšega do svetlejšega, kar 
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ustvari globino in tridimenzionalnost. Kot je nakazano na sliki 58, lahko nanašamo eno ali 

pa več barv, ki se med seboj mešajo in prelivajo v različne odtenke (Roig, 2004).  

 

 

Slika 57: Stopnjevanje tonov dosežemo z dodajanjem vode. 

 

 

 

Slika 58: Z mešanjem in dodajanjem barv dobimo nove odtenke. 

 

6.2 Slikanje na suhi podlagi 

Slikanje na suh papir povzroči hitri vpoj in sušenje barve, poteze čopiča pa povzročijo ostre 

robove ter enotne nanose. Pri suhem akvarelu je barva bolj obvladljiva kot na mokrem, 

vendar je stopnjevanje težje doseči zaradi prekinjenih prehodov. V to tehniko spada tudi 

tehnika suhega čopiča (glej sliki 59 in 60), kjer slikamo z minimalno količino vode. Na 

različnih papirjih se ustvarjajo različni učinki in videz teksture. Zaradi tega je ta tehnika 

primerna za skiciranje in risanje, kjer lahko različne intenzitete nanosov izkoriščamo za 

senčenje (Roig, 2004). 
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Slika 59: Tihožitje s tehniko suhega čopiča.                                              Slika 60: Tehnika suhega čopiča je  

primerna za skice. 

  

6.3 Mokro slikanje na suhi podlagi 

Zaradi prosojne narave akvarelnih barv, je treba slike graditi postopoma po plasteh, od 

svetlih tonov k temnejšim. Za učinek globine moramo barve nanašati s plastenjem, eno na 

drugo, dokler ne dosežemo najtemnejšega želenega odtenka., medtem pa se morajo 

posamezne plasti dobro posušiti. Ta metoda »mokro na suho« je ena od klasičnih akvarelnih 

tehnik, ki temelji na natančnem načrtovanju. Slikar mora predvideti, kakšen bo videz končne 

slike, zato mora že vnaprej načrtovati najsvetlejše dele in svetlobne odseve (glej sliko 61) 

(Harrison, 2012). 

 

 

Slika 61: Nicolas Poussin: Zmaga Galateje, brez letnice. 
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6.4 Tehnika »mokro na mokro« 

Tehnika slikanja na mokri podlagi je povsem drugačna od klasične tehnike na suhi in je tudi 

veliko bolj ekspresivna. Ko pride barva v stik z mokrim papirjem, se nepredvidljivo širi po 

površini in ustvarja mehke, nejasne oblike (glej sliko 62). Barve se med seboj prelivajo, tako 

da se ne ustvarjajo ostri robovi in povzročajo zračen in meglen učinek (Roig, 2004, 26). 

Kako in koliko se bo barva razpršila, je odvisno od več dejavnikov: stopnje navlaženosti in 

vrste papirja (bolj kot je papir moker, bolj velika in nejasna bo barvna lisa) ter razredčenosti 

barve z njenimi pigmentnimi lastnostmi. S temi razpršenimi, kontrastnimi učinki lahko 

ustvarimo mehkobo vzdušja in dramatičnost hkrati, zato je ta tehnika pogosta pri slikanju 

pokrajin ter vremenskih pojavov (Harrison, 2012). 

 

 

Slika 62: Andrej Kosič: Ugašanje. Tehnika mokro na mokro.     

 

6.5 Kombiniranje tehnik in ustvarjanje tekstur 

Pri akvarelni tehniki ne moremo ustvariti otipljive teksture na površini, kot na primer pri 

akrilu, lahko pa s kombinacijo različnih tehnik ustvarimo številne plastične učinke.  

Teksture lahko ustvarimo s posnemanjem naravnih tekstur ali s preprostimi mehanskimi 

učinki, narejenimi s čopičem ali drugim pripomočkom. Tako lahko na primer videz kamna 

ustvarimo z odtiskovanjem gobice, s suhimi grobim čopičem pa travnate elemente. 

Kombiniramo lahko tudi prosojne barve z zelo gosto barvo, kar da sliki globino, izmenoma 

nanašamo poteze in barvne ploskve, pihamo barvo, pršimo barvo s staro zobno ščetko in 

praskamo površino papirja. Zelo zanimivi in atraktivni učinki nastanejo s posipanjem soli na 

sveže poslikano površino. Sol namreč vpije vodo in zgosti barvo, ostanejo pa bledi efekti v 

obliki kristalov. Za izdelovanje reliefov na že poslikani površini, je primerna bela voščenka. 
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Plastične učinke lahko ustvarimo s kapljanjem terpentina, ki razprši barvo po papirju in 

povzroča nenavadne teksture. Primerne so tudi akrilne barve in gvaš, ki se hitro sušijo 

(Zorec, 2003). 

 

                       

 Slika 63: Posipanje s soljo.       Slika 64: Uporaba maskirne    Slika 65: Risanje z belo               Slika 66: Praskanje po 

                                                                  tekočine.                                 voščenko.                                      površini.                                                                              

                                                                     

 

Slika 67: Različni učinki  tekstur  s praskanjem, risanjem s tušem na mokro površino, risanje s     

kemičnim svinčnikom na mokro površino in risanje s tušem na suho površino barve. 
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7 AVTORSKO DELO 

 

Gorjup (2010, 47) pravi, da je ustvarjalni proces »zanimiva in zapletena interakcija vsega 

senzualnega in racionalnega, kar tvori človeka kot posameznika in inteligentno odzivno 

bitje«. 

V naše življenje, pod vplivom okolja in kulture, v kateri živimo, prihajajo različni impulzi, 

ki jih različno doživljamo. V slikarski prostor vnašamo ta dotik, zapis in analizo življenja ter 

z njimi vstopimo v gledalčevo osebno doživetje.  

Akvarelna tehnika me že od nekdaj navdušuje s svojo živahnostjo in preprostostjo uporabe. 

Tako zavestno kot tudi spontano posegam v slikarski prostor z abstraktni zapisi barvnih 

prostorov, ki tvorijo nove likovne odnose. Črta, kot osnovna likovna prvina, mi predstavlja 

sredstvo za ustvarjanje strukture in prostorskih tvorb v interakciji s ploskovitostjo barvnih 

lis.  

Motive sem nezavedno najprej iskala v domači pokrajini, ki ponuja s svojo barvitostjo - 

naravo, ki se neuklonljivo upira vipavski burji in arhitekturno razgibanostjo pod kraškim 

vplivom, nešteto pobud za likovni izraz, ter je tako postala vsebinska zasnova mojega dela. 

V iskanju abstraktnega izraza se je pred mano razkrivala krajina, z vsemi njenimi plastmi in 

prihajala v dialog z izpovedno močjo barve in svetlobe. Z občutljivostjo in ekspresivnim 

pristopom sem želela vzpostaviti ravnovesje in vez med senzualnim in racionalnim, 

domišljijskim in realnim, analitičnim in spontanim. Lesena palčka, ki je zamenjala čopič in 

pomočena v črn tuš, mi omogoča intuitivno potovanje po beli površini in ustvarjenje 

različnih karakteristik črt. S spontanimi potezami gradim neposredne prostorske odnose s 

ploskovitimi barvnimi polji, med katerimi sem se osredotočila bolj na modre, oker in zelene 

odtenke, ponekod tudi rdeče, ki povzročajo v kombinaciji s črnimi linijami napetost in 

energijo. 

V prvih delih iščem ekspresiven izraz brez realnih prostorov, a kljub temu, da je osnova iz 

slučajnih razporeditev linije in barve, vodoravni in navpični elementi asociirajo na krajinske 

izreze z drevesi, koreninami, vzpetinami in vodo. Črna barva, ki se s križanjem črt na 

določenih delih gosti, povzroča optično težnost, moč in dinamično ravnovesje. Že ena sama 

točka kontrastne barve povzroči vizualno uravnoteženost. 
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Slika 68: Vesna Ferjančič: I., 2016, akvarel.                   Slika 69: Vesna Ferjančič: II., 2016, akvarel. 

                    Velikost: 20 X 30 cm.                                                    Velikost: 20 X 30 cm. 

 

 

 

Slika 70: Vesna Ferjančič: III., 2016, akvarel. 

Velikost: 20 X 30 cm. 
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Slika 71: Vesna Ferjančič: IV., 2016, akvarel. Velikost: 20 X 30 cm. 

 

 

 

Slika 72: Vesna Ferjančič: V., 2016, akvarel. Velikost: 20 X 30 cm. 
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Slika 73: Vesna Ferjančič: VI., 2016, akvarel.                 Slika 74: Vesna Ferjančič: VII, 2016, akvarel. 

                Velikost: 20 X 30 cm.                                                   Velikost: 20 X 30 cm. 

 

Pod vplivom raziskovanja del predvsem Slane in Hlavatya, sem želela poiskati tudi bolj 

predmetni izraz, realistično osnovo, ki izhaja iz arhitekture in se hkrati prepustiti akvarelni 

govorici. Kljub razpoznavnim elementom, kot so grad, most in reka, sem ohranila 

ekspresivni način podajanja črte, saj sem s tem bolj emocionalno doživljala izbrani motiv. S 

skicoznimi silhuetami prepoznavne krajine, tehniko suhega čopiča, ki ustvarja teksturo in 

naravnimi odtenki, sem iskala harmonične odnose.  

Belina papirja okoli motiva omogoča in daje vtis svobode in gibanja. Zaradi središčne 

kompozicije, zabrisanih robov, ki povzročijo vtis lebdeče forme in preprostosti motiva, 

delujejo dela kot nekakšne predloge za razglednice in podoben propagandni material.  

In če še enkrat citiram Hlavatya (Hlavaty, 1977, 17): »Krajinski izrezi so tako postali čista 

barvna doživetja«. 
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Slika 75: Vesna Ferjančič: VIII., 2016, akvarel. Velikost: 20 X 30 cm. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 76: Vesna Ferjančič: IX., 2016, akvarel. Velikost: 20 X 30 cm 
 

 

. 

 

Slika 77: Vesna Ferjančič: X., 2016, akvarel. Velikost: 20 X 30 cm. 
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Slika 78: Vesna Ferjančič: XI., 2016, akvarel. 

Velikost: 20 X 30 cm. 
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8 PEDAGOŠKI DEL 

 

Osnovni namen pedagoškega dela je pomagati razvijati ustvarjalnost ter učence pravilno 

usmerjati. Pri vzpodbujanju ustvarjalnosti imajo veliko vlogo tudi različni likovni materiali 

in tehnike. 

Akvarelna tehnika spada med zahtevnejše likovne tehnike, ker s svojo prosojnostjo ne nudi 

popravkov, a vendar je zaradi preprostosti uporabe zelo popularna tudi pri likovni vzgoji. 

Ko učenci dosežejo stopnjo nadzorovanja transparentnih nanosov barv in tonskega 

stopnjevanja, postane tehnika sproščujoč način ustvarjanja in iskanja likovnega izraza, kar 

je bil tudi namen likovne delavnice. Še posebej hitro se lahko učenci izrazijo v tehniki 

»mokro na mokro«, kjer se barve nenadzorovano prelivajo in povzročajo zanimive učinke. 

Ker se bele barve ne dodaja, ampak izkorišča belino papirja, učenci razvijajo občutek za 

globino in svetlenje. V likovni delavnici sem želela raziskati, kako učenci obvladujejo 

razredčene nanose barve in razvijajo občutek za svetlo-temne kontraste. Ker sem se v 

teoretičnem delu diplomske naloge posvetila sintezi linije in akvarela, sem izbrala isto 

tematiko tudi za učno uro pri likovni delavnici. 

 

8.1 Učna priprava na likovno delavnico 

 

Avtorica: Vesna Ferjančič 

Predmet: Likovna vzgoja 

Datum: 2.6.2016 

Skupina: Starostna skupina: 11–14 let 

Število ur: 2 

Likovno področje: Risanje in slikanje 

Likovna naloga: Preoblikovanje motiva po opazovanju in domišljiji 

Likovna tehnika: Risanje s flomastrom, slikanje z akvarelnimi barvami 

Likovni motiv: Razglednica – motiv iz domačega kraja 

Likovni materiali: Akvarelni papir, svinčnik, črn flomaster, akvarelne barve, posodica za  

                              vodo, (okrogli) čopič, goba. 
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Učna sredstva in pripomočki: Slikovni prikaz likovnih del (reprodukcije), knjige. 

Metode dela:  

- Pogovor; 

- Opazovanje;  

- Demonstracija likovne tehnike; 

- Razlaga. 

Oblike dela: 

- Frontalna; 

- Individualna; 

- Skupinska. 

Vrsta učne ure: Kombinirana – teoretični in praktični del. 

 

Cilji učencev: 

- Opredelijo pojme točka, linija, risba; 

- Ločijo med trdimi in tekočimi risarskimi materiali; 

- Spoznajo tehniko slikanja »mokro na mokro«; 

- Na primerih reprodukcij likovnih del ugotavljajo uporabo črt ter svetlostnih in 

barvnih odtenkov v akvarelni tehniki; 

- Razvijajo občutek za različne karakteristike črt in iščejo primere le-teh v naravi; 

- Razvijajo sposobnosti opazovanja in občutka za tonsko stopnjevanje; 

- Kritično ovrednotijo nastale likovne izdelke. 

 

Viri in literatura: 

- Bagnall, B. (1995). Risanje in slikanje. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. 

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

- Harrison, H. (2012). Risanje in slikanje: risanje, akvareli, olja in akrili, pasteli. 

Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. 

- Hlavaty, R. (1977). Robert Hlavaty. Trst: Založništvo tržaškega tiska. 

- Roig, M. (2008). Akvarel: kako slikati po enostavni in zabavni metodi. Radovljica: 

Didakta 

- Tacol, T. in Tomšič Čerkez B. (2006). Likovno izražanje 6. Ljubljana: Debora. 

- Turner, J. (1995). Turner: življenje in delo. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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8.2 Potek učne ure po korakih 

 

UČITELJ 

 

UČENCI 

 

UČNA 

SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI 

 

UČNE OBLIKE 

IN METODE 

DELA 

UVODNI DEL 

- Uvodna motivacija: 

 

Pozdravim učence in se 

predstavim.  

Pokažem jim dve deli slikarja Iva 

Kovača ter vprašam v čem sta si 

različni.  

Skupaj z učenci ugotovimo, da je 

prvo delo risba, saj je motiv 

prikazan s pomočjo črt in točk. 

Drugo delo je slika, saj so 

upodobljene tudi barvne ploskve. 

 

OSREDNJI DEL 

- Posredovanje likovnih 

pojmov 

 

Učence vprašam, kakšne črte 

poznamo. Pojasnim in 

demonstriram s flomastrom na 

papirju, da črte ločimo po dolžini 

(kratke, dolge), obliki (sklenjene, 

prekinjene, vijugaste), legi 

(poševne, navpične, vodoravne) in 

debelini (tanke, debele) (Šušteršič, 

2011). Vprašam, kaj nas v naravi 

spominja na črte. Skupaj 

naštejemo primere, kot so veje 

dreves, trava, strehe, ograje… 

 

Pogovor usmerim na risarske 

materiale kakšni so suhi in tekoči 

materiali. Suhi slikarski materiali 

so: barvni svinčniki, krede, 

voščenke, pasteli. Med tekoče 

slikarske materiale spadajo 

tempere, akril, flomastri, barvni 

tuši in akvareli (Tacol, Tomšič 

Čerkez, 2006). 

 

Kakšne posebnosti izražajo črte, 

ustvarjene s flomastrom? 

 

 

 

Učenci 

poslušajo, 

opazujejo  

Prikazan 

slikovni 

material, 

primerjajo 

in 

ugotavljajo 

razlike. 

 

 

 

 

 

 

Učenci 

odgovarjajo 

na 

vprašanja, 

ki jih 

postavljam 

v zvezi z 

likovnimi 

pojmi. 

 

 

 

Učenci 

ugotavljajo 

vrsto 

likovne 

tehnike na 

danem 

primeru. 

Naštejejo 

različne 

risarske 

materiale. 

 

 

 

 

 

 

Ivo Kovač: 

Tabor nad 

Ravnami, 

Omišalj, 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slikovni prikaz 

različnih vrst črt 

(slika 81). 

Vasilij 

Kandinski: 

Rumena, rdeča, 

modra, 1925. 

 

Paul Klee: 

Motiv iz 

Hammameta, 

1914. 

 

Slika 85: 

Laviran tuš na 

mokri podlagi. 

 

Pierre Bonnard: 

Trg Clichy, 

1923. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Frontalna; 

- Razlaga; 

- Pogovor; 

- Opazovanje; 

- Demonstriranje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Frontalna; 

- Razlaga; 

- Pogovor; 

- Demonstracija 

likovne tehnike. 

 

 

 

 

 

 

 

- Frontalna; 

- Razlaga; 

- Pogovor; 

- Opazovanje. 
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Ugotovimo, da so črte 

enakomerne, enako močne in jih ne 

moremo popravljati.  

Flomastri, ki so topni v vodi, 

puščajo na mokri površini 

drugačno, mehko sled. 

 

 

Nato pokažem delo Paula Kleeja: 

Riba v pristanišču in ostale 

reprodukcije likovnih del. 

Vprašam, na kakšen način je slikar 

prikazal motiv. Skupaj ugotovimo, 

da je risal in slikal.  

 

Nato vprašam, na kakšen način je 

slikar uporabil barvo. Pojasnim, da 

je uporabil tehniko akvarela. Ta 

beseda izhaja iz latinske besede 

»aqua«, ki pomeni vodo. Za 

akvarelno tehniko je značilna 

prosojnost ali lazurnost barv. 

Opozorim, da bele barve ne 

uporabljamo, pač pa pustimo papir 

bel.  

Pojasnim, da slikamo od 

najsvetlejših tonov k temnejšim, 

da dosežemo učinek globine. 

 

Na dveh primerih pojasnim, da 

lahko slikamo na suho ali mokro 

slikarsko podlago. Na suhi podlagi 

so črte ostrejše, na mokri pa 

zabrisane in nejasne, saj se barve 

prelivajo ena v drugo.  

 

- Posredovanje likovne 

naloge 

 

Učencem pojasnim, da bodo danes 

preoblikovali motiv iz razglednice 

tako, da bodo narisali pokrajino s 

flomastrom, z akvarelnimi 

barvami pa zapolnili ploskve, na 

mokri podlagi. 

 

Na kratko ob slikovnem materialu 

ponovimo značilnosti črt in 

uporabe barv. Pojasnim, da bodo 

črte, narejene s flomastrom, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci 

poslušajo in 

opazujejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci 

opazujejo in 

primerjajo 

razlike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci 

sodelujejo 

ob 

ponovitvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Klee: Riba 

v pristanišču, 

1916. 

France Slana: 

Potres v Skopju, 

1963. 

 

Andrej Kosič: 

Pred domom, 

1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Klee: Slika 

severnega 

jezera, 1923. 

Slika 19: 

Albrecht Dürer: 

'Prestrašeni 

zajček', 1502. 

 

 

 

 

Fotografije 

mesta Vipave z 

različnimi 

znamenitostmi. 

 

 

 

 

 

 

 

- Frontalna; 

- Razlaga; 

- Pogovor; 

- Opazovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Frontalna; 

- Razlaga; 

- Pogovor; 

- Opazovanje; 

- Demonstriranje. 

 

 

 

 

 

- Frontalna; 

- Pogovor; 

- Opazovanje. 
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zabrisane ob dotiku z vodo, saj je 

flomaster topen v vodi. 

Po potrebi dodatno pojasnim 

navodila. 

 

- Posredovanje motiva 

 

Pogovorimo se o mestu Vipava. 

Katere so njegove znamenitosti? 

Kateri motivi bi lahko bili na 

razglednici? Po fotografijah 

najdemo stari grad nad Vipavo, 

most čez reko Vipavo, vodnjak, 

stara vrata ali 'portone', strehe s 

kamni... 

 

- Posredovanje likovne 

tehnike in orodja 

 

Format, na katerega bodo risali in 

slikali, je akvarelni papir v 

velikosti risalnega lista.  

Predlagam jim, da izkoristijo 

različen karakter črt (vijugaste, 

prekinjene) in naj uporabijo 

različne vzorce, pike. Spomnim 

jih, naj bodo nanosi barv prosojni 

in na puščanje neposlikane bele 

barve papirja. 

 

- Izvedba likovne naloge 

 

Učencem naročim pripravo 

delovne površine. Razdelim jim 

razglednice z motivi mesta. 

Med praktičnim delom sproti 

preverjam njihovo delo ter kako 

uporabljajo tehniko. Opazujem, 

pomagam in individualno 

svetujem. Vmes tudi opozarjam, 

naj imajo vodo v lončku vedno 

čisto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci 

naštejejo 

motive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci 

poslušajo 

navodila. 

 

 

 

 

 

 

Učenci 

pripravijo 

prostor, 

zaščitijo 

mizo s 

časopisnim 

papirjem, 

pripravijo 

materiale: 

lonček z 

vodo, 

vodene 

barve, 

čopiče, 

flomaster. 

Izberejo si 

željen 

motiv. 

Rišejo in 

slikajo po 

 

- Frontalna; 

- Razlaga. 

 

 

 

 

 

 

- Individualna 

razlaga; 

- Pogovor. 
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opazovanju 

ter 

preoblikujej

o motiv po 

domišljiji. 

SKLEPNI DEL 

- Razstava izdelkov 

 

Izdelke razporedimo po mizi in se 

z učenci pogovorimo. 

 

- Oblikovanje meril za 

vrednotenje 

 

- Preoblikovanje izbranega 

motiva 

- Smiselna uporaba likovne 

tehnike in izkoriščanje možnosti 

le-te (izvedba risbe s 

flomastrom, črtno zapolnjevanje 

površine z različnimi karakterji 

črt, mehki prehodi barv). 

 

- Vrednotenje izdelkov 

 

Pohvalim njihov trud, upoštevanje 

likovne naloge in se jim zahvalim. 

 

Dokončajo 

delo in 

pospravijo 

likovne 

materiale. 

 

 

 

 

 

Učenci 

opazujejo, 

odgovarjajo 

 

 

 

Učenci 

sodelujejo 

pri 

oblikovanju 

kriterijev za 

vrednotenje 

lastnih 

izdelkov. 

Vrednotijo 

lastne in 

druge 

izdelke. 

  

 

 

- Pogovor; 

- Opazovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pogovor; 

- Opazovanje. 

 

 

Slikovni material: 

       
    Slika 79: Ivo Kovač:Tabor nad Ravnami.                      Slika 80: Ivo Kovač: Omišalj, 1959. 
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ČRTA:  

      -    Debelina 

 

- Lega   

 

 

- Dolžina 

 

- Oblika       

                                                           

                                          

 

Slika 81: Prikaz različnih črt. 

                                        
   Slika 82: Vasilij Kandinski: Rumena, rdeča, modra, 1925.         Slika 83: Paul Klee: Motiv iz   

                                                                                                                   Hammameta, 1914. 

                               

                              
 Slika 84:  Laviran tuš na mokri podlagi.                   Slika 85: Pierre Bonnard: Trg Clichy, 1923.                          
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Slika 42: Paul Klee: Riba v pristanišču, 1916.                Slika 32: France Slana: Potres v Skopju,                  

                                                                                                            1963. 
                                                                                 
 

         

                                          
   Slika 86: Andrej Kosič: Pred domom, 1994.     Slika 87: Paul Klee: Slika severnega jezera, 1923.                                                                                                                                                                        

 

 

8.3 Analiza likovnih del učencev 

Učenci so na uro k likovni delavnici prišli motivirani in dobre volje. S predstavitvijo in 

uvodno motivacijo, ki je potekala približno petnajst minut, sem pritegnila njihovo pozornost. 

Ob opazovanju posebnosti reprodukcij likovnih del slikarja Iva Kovača so vneto poslušali, 

aktivno sodelovali v pogovoru in iskanju razlik. V povezavi z risbo sem izpostavila pojme 

črta in točka ter njune značilnosti. Pojme so večinoma že poznali, tako da smo jih ob 

demonstraciji in ogledu reprodukcij le še utrdili. Tudi v nadaljnji razlagi so aktivno 

sodelovali in odgovarjali na vprašanja. Učenci so opisali še značilnosti akvarelnih barv, 

tonsko stopnjevanje in spoznali pomembnost uravnoteženega razporejanja narisanih 

elementov po likovni površini ter umeščanja v format risarske podlage. Na podlagi 

slikovnega materiala so ugotavljali, kakšne risarske materiale poznamo in posebnosti črt na 

suhi ali mokri podlagi. Učna sredstva so bila primerna, saj so si fotografije reprodukcij lahko 
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natančneje pogledali in se ob njih pogovarjali. Oblike dela so se izkazale za uspešne: 

frontalna oblika in razlaga ob primerih ter individualno delo učencev je bilo primerno likovni 

tehniki in nalogi. Predvideni izobraževalni smotri so bili realizirani, saj so učenci opredelili 

in opisali pojme risbe in akvarel ter poiskali primere različnih linij v domačem kraju in 

posredovanem motivu. Pri sami izvedbi likovne naloge so nekateri učenci potrebovali 

individualno razlago in usmeritev. Preden so se lotili risanja s flomastrom, so si skicirali 

motiv s svinčnikom. Ves čas sem jih spodbujala k razmišljanju in upodabljanju različnih 

oblik črt, izkoriščanje topnosti flomastra ter uporabo čim bolj transparentnih nanosov, tudi s 

puščanjem bele površine. Pri svojem delu so bili natančni in dosledni ter smiselno uporabljali 

dano tehniko. Razpoloženje je bilo tako med razlago in opazovanjem kot tudi med samim 

likovnim izražanjem, sproščeno, ustvarjalno in delavno. Dobro vzdušje, pripravljenost za 

delo in sodelovanje učencev so pripomogli tudi k moji sprostitvi in uživanju v podajanju 

učne snovi in novih informacij. 

 

 

Slika 88: Delo učenca 1. 

Učenka si je izbrala razglednico z motivom mostu čez reko Vipavo s stolpom v ozadju, jo 

smiselno preoblikovala ter umestila v format likovne površine. Kompozicija deluje 

uravnoteženo, zaradi smiselnega prikaza linearne perspektive ter različnih detajlov (kamen, 

trava, prikaz sence). S sklenjenimi črtami je ponazorila detajle (npr. kamen, okna), ki se 

ritmično ponavljajo. Izogibala se je močnim kontrastom ter pravilno uporabila 

transparentnost barv in topnost flomastra. S poševnimi, tekočimi nanosi je upodobila reko, 

jo pod mostom naslikala temnejše, določene dela pa pustila nepobarvane, ter tako ustvarila 

iluzijo prostora.  Za delo je bila ves čas zelo motivirana in spraševala za nasvete. 
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Slika 89: Delo učenca 2. 

Druga učenka je izbrala razglednico z motivom vodnjaka v parku. Motiv je smiselno 

preoblikovala tako, da je vodnjak postavila izven središča ter ga na desni uravnotežila s 

klopco. V ozadju je z enostavnimi prikazi ukrivljenih črt upodobila drevesa in krošnje, ki se 

med seboj ne razlikujejo. Zakonitosti prikaza prostora je pravilno upoštevala pri upodobitvi 

vodnjaka in v prekrivanju dreves. Upoštevala je posebnosti prikaza različnih črt in pik: pike 

tako ponazarjajo pesek, valovite črte v vodnjaku vodo, nazobčane črte travo, listje idr. 

Učenka je nekatere posebnosti likovne tehnike uspela realizirati (npr. lazurnost), zaznati pa 

je manjkanje barvnega kontrasta za doseganje iluzije prostora.  

 

 

Slika 90: Delo učenca 3. 

Učenec je bil motiviran pri spoznavanju posebnosti likovnih pojmov in materialov. Pri 

preoblikovanju razglednice z motivom  starega gradu nad mestom, je upošteval upodobitve 

različne posebnosti črt: npr. z valovitimi črtami je prikazal travo, s sklenjenimi črtami pa 

skale, drevesa in arhitekturno dediščino. Risba je enostavna, z nizanjem črt v prikazu trave, 
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pa je učenec v likovno delo vnesel razgibanost. Močnim barvnim odtenkom se je izogibal, 

smiselno pa je kombiniral likovni tehniki in ustvaril prepričljiv prostorski prikaz. 

 

 

Slika 91: Delo učenca 4. 

Učenka je k reševanju naloge pristopila samozavestno, s hitrim pristopom in tako v likovno 

delo vnesla sproščeno vzdušje. Upoštevala je, da so strešniki v sprednjem planu večji, kot v 

ozadju ter tako prikazala globino prostora. Uporabila je kontrastne barve: streha v rdečkasto 

– oker barvi, ozadje v zeleni. S stopnjevanjem zelene je prikazala globino in senco. 

Izkoristila je uporabnost bele barve papirja, saj je z gobo 'popivnala' površino in z modro 

barvo nakazala oblake. 

 

 

Slika 92: Delo učenca 5. 

Učenec, ki se je prav tako odločil za razglednico z motivom ruševin gradu, je motiv tehtno  

preoblikoval. Z nizanjem kratkih črt je nakazal senco ter upodobil travo. V primerjavi s 

sošolcem, je njegova risba enostavnejša. Skala v prednjem delu je poudarjena, v zadnjem 

delu pa začutimo pomanjkanje v prikazu prostora.  V primerjavi z desnim, barvno bolj 
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poudarjenim delom, je na levi strani začutiti pomanjkanje oziroma občutek, da je likovno 

delo nedokončano. Izogibal se je močnejšemu barvnemu kontrastu, pri risbi pa je smiselno 

izrabil možnosti likovne tehnike. 

 

 

Slika 93: Delo učenca 6. 

Učenka je izbrala motiv vipavskega kamnitega portala z lesenimi vrati ter ga smiselno 

preoblikovala.  Kamniti portal je prikazala v sredini formata, pravilno je vkomponirala 

navpični element na desni strani risbe. Uporabila je precej ploskovit pristop prikaza prostora, 

saj ni v zadostni meri zaznati globine. S sklenjenimi črtami, ki ponazarjajo kamen v zidu, je 

zapolnila površino lista, medtem ko so detajli na vratih nekakšno središče likovnega dela. 

Uporabila je nežne, naravne, rjavkaste tone: rjava vrata in sivo-oker zid. Izkoristila je belo 

barvo papirja – kamniti portal. 
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9 ZAKLJUČEK 

 

V diplomski nalogi sem raziskovala tehniko akvarela, ki vzbuja pozornost s svojimi 

spontanimi, prosojnimi učinki in z naključnim prelivanjem barv omogoča tvorjenje 

lahkotnih kompozicij. Zaradi transparentnosti daje največkrat strukturo likovnemu delu črta, 

bodisi kot obmejna kontura bodisi kot aktivni nosilec izraza, zato sem pobliže spoznala 

razvoj risbe in njeno vpletenost ter možnosti vkomponiranja le–te v akvarel.  

Akvarel kot izrazni medij je služil kot emocionalno izpovedno sredstvo za izražanje 

nezavednega, duhovnega občutja, pa tudi za ilustriranje knjig in karikatur, kot na primer pri 

»vesnanih«. Spoznala sem, da so skozi različna umetnostna obdobja različno vpeljevali črto 

v akvarel. Cezanne jo je na primer uporabljal za konturo pri slikanju tihožitij in tako zarisal 

točno določene meje predmetnosti. Klee je z aktivno in pogosto ekspresivno linijo, kot 

grafičnim sredstvom, izražal svoja občutja in s primitivnimi potezami, ki spominjajo na 

otroško risbo, ter simboli ustvarjal dramatično napetost z občutkom gibanja. Ta pride še 

posebej do izraza pred nežno obarvanim ozadjem. Z modernizmom tridimenzionalni prostor 

zamenja izkušnja ploskovitosti slikovnega polja, s popačenimi strukturami in barvnimi 

kontrasti. 

V svojem delu sem raziskala tako spontano eksperimentiranje s črto in intuitivno dodajanje 

barve s prvinskimi občutji, kot tudi ekspresiven izraz, izhajajoč iz narave in arhitekture. 

Iskanje odnosa med linijo in barvo mi je pomenilo sprostitev v samodejnem zapisu 

lahkotnosti, ki jo ponuja akvarelna tehnika in risba ter mi dalo dobro izhodišče za mojo 

nadaljnjo slikarsko pot. 

V pedagoškem delu me je zanimal pristop učencev k akvarelni tehniki in njihovem načinu 

vpeljevanja črte. Dosegli so predvidene cilje in kriterije likovne naloge z upoštevanjem 

transparentnosti lazurnih nanosov s kombinacijo risbe in s svojo motiviranostjo ter 

pozitivnim pristopom realizirali dani motiv. Spoznala sem, da je akvarelna tehnika primeren 

likovni medij za razvijanje njihove ustvarjalnosti in domišljije. Strinjala bi se s Francetom 

Slano, ki pravi (Slana, 2001, 12): »Vemo, da talent sam po sebi ni dovolj dobra popotnica v 

polnokrvno ustvarjalnost. Močna volja, ljubezen do dela in življenja, domišljija in strast – te 

so ustvarile velika dela.« 
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