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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

Barva je nekaj, kar nas ves čas obdaja in nas spremlja na vsakem koraku. Na popotovanjih po 

Indiji sem še dodatno osupnila nad uporabo barv in njihovih kombinacij. Zato sem želela v 

diplomskem delu raziskati likovno vlogo barve v indijski umetnosti, v povezavi s slikovnim 

formatom. V teoretičnem delu naloge sem se zato posvetila sedmim barvnim kontrastom in 

simboliki barve v indijski kulturi ter jo primerjala z evropsko kulturo. Podrobno sem proučila 

likovni format in nato še analizirala odnos med barvo in likovnim formatom v indijski umetnosti. 

Bolj podrobno so predstavljene miniaturne slike in pa ljudska talna umetnost vzorcev kolam, 

rangoli in mandana.  

Na osnovi teoretične raziskave o odnosu med barvo in likovnim formatom sem na podlagi 

učnega načrta za osnovno šolo formulirala likovno nalogo. Otrokom sem predstavila indijsko 

umetnost, natančneje miniaturno slikarstvo in rangoli. Izpopolnili smo znanje o uporabi 

primarnih in sekundarnih barv ter uporabi različnih likovnih formatov. 

 

 

 

Ključne besede: 

likovno snovanje, barva, svetloba, simbolni pomen barv, slikovni format, središčna 

kompozicija 

  



 

  



 

SUMMARY AND KEY WORDS 

Colour is something which surrounds us all the time. My travels to India have made a lasting 

effect on me in terms of colours and its combinations. For this reason, in this thesis I have 

researched the role of colour in Indian art in connection with the pictorial composition format. 

Theoretical part deals with seven colour contrasts and symbolism of colour in Indian culture. I 

also covered pictorial composition format and made an analysis of relationship between colour 

and pictorial composition format in Indian art. I have covered more in detail miniature paintings 

and folk art of kolam, rangoli and mandana. 

On the basis of theoretical research of relationship between colour and pictorial composition 

format, I have prepared an art assignment for the students of primary school, based on my 

predefined curriculum. I presented Indian miniature painting and rangoli art to the students. I 

have also covered and improved their knowledge of the usage of primary and secondary colours 

and the usage of different pictorial composition format. 
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1.  UVOD 

Barvni odtenki v eksotični Indiji posameznika pritegnejo tako močno, da pustijo čutni vtis, ki 

traja še dolgo časa. Prvo odločilno popotovanje v Indijo je vplivalo na moje umetniško izražanje 

in na trenutno raziskovalno delo, ki ga bom predstavila pod naslovom »Odnos med barvo in 

likovni formatom v indijski umetnosti.« 

V diplomskem delu se nameravam ukvarjati z uporabo barve glede na likovni format v 

indijskem slikarstvu do 19. st. kot tudi z ljudsko talno umetnostjo, ki se uporablja vsak dan. V 

likovnem teoretičnem delu, v prvem sklopu diplomske naloge, bom razložila pojem barve, 

bistvene in nebistvene barvne dimenzije, sedem barvnik kontrastov po Ittnu, ter barvno 

harmonijo. V drugem delu se bom posvetila obravnavi slikovnega formata, izpostavila bom 

analizo slikovnega formata po teoretičnih spisih slikarja Kandinskega in psihologa Arnheima. 

V svoji analizi slikovnega formata sta zajela najbolj »objektiven« prototip oblike formata - 

kvadratni format. 

Po začetnem likovno teoretičnem delu o barvi in likovnem prostoru se bom osredotočila na 

Indijo in njeno umetnost in analizo odnosa med barvo in likovnim formatom. Da pa bi indijsko 

umetnost razumeli, se je treba vrniti v njeno preteklost.  

Skozi zgodovino so v Indijo vdirala razna ljudstva, to pa je posledično vplivalo na nadaljnji 

razvoj njene kulture in umetnosti. Osvajalci tega prostora so bili Arijci, Dravidi, Grki, Huni, 

Turki, Afganistanci, Mongoli in še bi jih lahko našteli. Na slog kulture in življenja ljudi v 

posameznih regijah je vplival tudi sam geografski prostor, ki je bogat tako z naravno kot z 

materialno lepoto (Münsterberg, 1971). Država (Slika 1) je zelo velika, saj je po površini na 

sedmem, po številu prebivalcev pa na drugem mestu na svetu. Indijo sestavlja 28 zveznih držav. 

Kot za vsako veliko državo, je tudi zanjo značilno, da je raznolika. Vsaka regija ima svoje 

značilnosti v jeziku, pri hrani, oblačilih in ljudeh, kot tudi v umetnosti. 

V Indiji sta se skozi stoletja razvijali tako klasična kot ljudska umetnost. Na umetnost in 

življenje ljudi sta, poleg že naštetega, vplivali tudi dve veliki religiji tega področja, in sicer 

budizem in hinduizem. Pozneje se pojavijo tudi druge religije, vendar ti dve ostajata 

najpomembnejši (Münsterberg, 1971). 

Indija, kot zelo religiozna in poduhovljena država, ima bogato kulturo praznikov in tradicij, ki 

so vplivali na njeno umetnost. Umetnost je bogata z različnimi oblikami, vzorci in motivi. 

Zanimive in lepe oblike in stvaritve so vidne na slikah, pri keramiki in raznih vrstah tekstila, v 
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umetnosti sakralne kot tudi posvetne arhitekture, v tempeljski umetnosti, obredni umetnosti, 

kaligrafiji in še bi lahko naštevali. Več kot razvidno je, da indijska umetnost premore širok opus 

bogatih in lepih umetnin, z neskončnim številom oblik, ki so prepletene z brezčasno tradicijo.  

V pedagoškem delu moje naloge bom prenesla delček te nepojmljive indijske kulture in 

umetnosti med otroke, kot vir idej za njihovo ustvarjanje z manjšim likovnim formatom in 

uporabo primarnih in sekundarnih barv. 

 

 

Slika 1: zemljevid Indije 
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2.  LIKOVNOTEORETIČNI DEL 

2.1.  Barva 

»Barve so praideje, so otrok prvotne brezbarvne svetlobe in njene nasprotne skrajnosti, 

brezbarvne teme. Tako kot plamen ustvarja svetlobo, tako tudi svetloba ustvarja barve. Barve 

so otrok svetlobe, svetloba pa mati barv. Svetloba, ta prvobitni pojav sveta, nam v barvah 

razkriva duha in živahno dušo tega sveta.« (Itten, 1999, str. 8) 

Barva je nekaj, kar nas spremlja na vsakem koraku. Kamorkoli se ozremo okoli sebe – v 

prometne znake na cesti, v izdelke na policah trgovin, med sprehodom po gozdni poti ali v 

lastnem domu –, nas ves čas obdaja paleta barvnih odtenkov. Nekateri barvni odtenki so zelo 

intenzivni, odbijajoči in moteči za oko, spet drugi so zelo nevsiljivi, umirjeni in zato delujejo 

blagodejno. Ne glede na to, ali se tega zavedamo ali ne, barva vpliva na nas. Človek doživlja 

barve osebno, subjektivno; v njem prebujajo domišljijo, občutek za lepoto, željo po ustvarjanju 

itd. Poznani so nam tudi izrazi, ki obarvajo človekovo čustvo, na primer 'zelen od zavisti' ali 

'rdeč od jeze'. 

Barva je glavni element likovnih del in učinkuje na gledalca, ne da bi se ta tega zavedal. 

Čustveno in subjektivno deluje barva takrat, ko se umetnik odloča za nanos izbrane barve na 

likovno podlago pri snovanju likovne umetnine. Vincent van Gogh, kot postimpresionist, je pri 

ustvarjanju svojih slik namenoma izbiral barve glede na njihovo čustveno vrednost, ne pa glede 

na pripadnost barve določenemu predmetu (Fischner-Rathus, 1998). Ob tem pa likovna 

umetnina prav tako vzbuja močne čustvene odzive v opazovalcu. V indijski umetnosti, 

natančneje okoli 17. stoletja, ko so nastajale miniaturne slike, je barva prisotna v simbolnem 

pomenu. V tistem času je bilo to neobhodno. Umetnik ni mogel izbirati barv kakor Vincent Van 

Gogh in drugi umetniki v poznejših dobah. 

Barva ima tudi objektivno noto. To so predvsem fizikalna dejstva, neodvisna od človeka in 

vsega živega (fizikalni barvni pojavi, spekter elektromagnetnega valovanja). Sem spadajo tudi 

tri glavne kvalitete barve, kot so barvnost, barvna svetlost in nasičenost barve. 

Zgodovina uporabe barve sega daleč nazaj na časovni premici. »Na Kitajskem so živeli veliki 

slikarji že v predkrščanski dobi. Neki cesar iz dinastije Han je imel leta 80 pr. n. št. poseben 

prostor, nekakšen muzej, v katerem je hranil slike, ki jih je sam zbiral in so bile baje zelo 

razkošno in lepo obarvane.« (Itten, 1999, str. 8) Na Kitajskem sta bila razvita tudi stensko in 
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tabelno slikarstvo, prav tako so uporabljali bogato paleto glazur za keramiko. V zgodovinskem 

pregledu indijske umetnosti lahko zasledimo prve barve že na stenskih jamskih poslikavah pred 

našim štetjem (Itten, 1999). 

Nekaterim ljudstvom je barva v različnih zgodovinskih obdobjih služila tudi kot simbol. »Z 

njimi so bodisi označevala različne socialne sloje ali kaste, ali pa simbolično ponazarjala 

mitološke oziroma verske ideje.« (Itten, 1999, str. 13) 

V Indiji pride barva še posebej do izraza. Barva je vsepovsod, odseva v arhitekturnih objektih, 

v umetniških delih in oblekah, na reklamnih panojih, v začimbah, hrani in celo v prazniku, ki 

ga slavijo tako, da se obmetavajo z barvami. Ta praznik se imenuje Holi. 

Barva ima pomembno vlogo v človekovem življenju. Skozi različne znanstvene teorije služi 

človeku in njegovi uporabi. Je torej subjektivna predelava fizikalne objektivnosti. Kot pravi 

Trstenjak (1996, str. 5): »Barve /…/ kot pojav, ki napolnjuje ves vidni svet, ne sodijo samo v 

svet fizike in kemije, tudi ne samo v fiziologijo in psihologijo, marveč tudi v svet umetnosti in 

tehnike, prek vsega tega pa danes obenem že v ekologijo in sociologijo.« 

 Kaj je barva 

Barve so psihična stvarnost, ki obstaja le v nas, z zaznavo v naših možganih. Gre za popolnoma 

subjektivno izkušnjo posameznika. Kljub temu da barve vidimo, v naravi ne obstaja ne rdeča, 

ne modra ne rumena in ne zelena (Pečjak, 2006). S fizikalnega stališča torej barv ni, te so 

posledica elektromagnetnega valovanja (Trstenjak, 1978). Barve nastanejo kot posledica 

svetlobnega valovanja z različnimi valovnimi dolžinami, ki se odbijajo od površin, nato pa jih 

skozi vidni organ, oko, zaznajo naši možgani. Pri tem poteka prevajanje fizikalnih dogodkov v 

psihične.  

Butina (1995) še omenja, da za vsakdanje gledanje direktna sončna svetloba ni tako pomembna, 

ker nam ne more pripovedovati o ničemer drugem kot o soncu samem. Po Gibsonu Butina prav 

tako omenja, da samo delček svetlobe prihaja od sonca in svetil. Nadaljuje, da je večina svetlobe 

difuzna svetloba z neba in pa tudi svetloba, ki jo odbijajo površine zemlje in stvari na njej, še 

zlasti v zaprtih prostorih. Takšno svetlobo imenujemo ambientna svetloba in je pomembnejša, 

saj obkroža človeka. Ta svetloba se odbija od površin v okolju in nam s svojo ureditvijo prinaša 

informacije o stvareh in dogodkih v okolju. Prav tako so za slikarje pomembne lastnosti od 

snovi odbite svetlobe. »Slikanje v ožjem smislu je namreč urejanje barvastih snovi, slikarskih 
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barv, ki en del nanje padle svetlobe vpijejo, en del pa odbijajo.« (prav tam, str. 58) Zaključimo 

lahko, da vsako snov vidimo v tisti barvi, ki jo odbija in je ostanek nanjo vpadle svetlobe.  

Fizik Isaac Newton je v 17. stoletju eksperimentalno dokazal, da se dnevna svetloba ob vpadu 

skozi tristrano prizmo lahko razlomi v barvni spekter. Sončno svetlobo je usmeril skozi režo na 

tristrano prizmo. V njej se je žarek svetlobe razlomil v spektralne barve, ki so se pokazale pri 

projiciranju na zaslon. Te barve so bile rdeča, oranžna, rumena, zelena, modra, indigo in 

vijolična. Te barve bi lahko ponovno prestregli z zbiralno lečo in pri projekciji na drugem 

zaslonu bi ponovno nastala bela svetloba (zaradi aditivnega mešanja) (Itten, 1999). 

Valovna dolžina spektralnih barv je lahko daljša ali krajša. Z našimi očmi lahko zaznamo 

svetlobno valovanje z valovno dolžino od 400 do 700 nanometrov. Zunaj teh valovnih dolžin 

so infrardeča in ultravijolična valovanja, ki so za naše oko nevidna.  

Sočna svetloba je sestavljena iz različnih svetlobnih dolžin in ji pravimo bela svetloba. Če telesa 

odsevajo vso svetlobo, ki pada na njihovo površino, se nam prikaže kot bela barva. Kadar se 

žarki odbijajo le deloma, nastane siva barva; in kadar površina ne odbija nobenih žarkov, 

nastane črna barva. Barve se razlikujejo tudi glede na način barvnega mešanja. Obstajata dva 

načina: aditivno in subtraktivno mešanje.  

Pri prvem, aditivnem ali seštevalnem barvnem mešanju, gre za mešanje barvnih svetlob, pri 

katerem seštevamo posamezne barve svetlobnega spektra. Pri procesu aditivnega mešanja 

svetloba pada direktno v oko brez odbijanja od predmeta. Osnovne barve so pri aditivnem 

mešanju rdeča, zelena in vijolična barva. Mešanice primarnih barv nam dajo sekundarne barve 

(ciansko modro, magento in rumeno). Če zmešamo te tri osnovne barvne svetlobe, nastane bela 

svetloba. Prav tako se komplementarne barvne svetlobe (rumenomodra in zelenordeča) zmešajo 

v belo barvo (Butina, 1995). 

Drugi način mešanja barv se imenuje subtraktivno (odštevalno) mešanje barv. Zakoni 

subtraktivnega mešanja barv veljajo pri snovnih barvah ali pigmentih, ki jih uporabljajo slikarji. 

S tem načinom mešanja slikarji ustvarijo nove barve. »Tudi barve predmetov so večinoma 

subtraktivne. Rdeča posoda je videti rdeča zato, ker iz svetlobe absorbira vse barve razen rdeče, 

le-to pa odseva.« (Itten, 1999, str. 16) Lonec je sam po sebi brezbarven in šele z osvetlitvijo ga 

lahko vidimo v barvah. Iz omenjenega primera je razvidno, da zatem, ko žarek bele sončne 

svetlobe pade na obarvano površino, barvilo odbije tisto barvno svetlobo, ki je očesu vidna, 

druge pa vsrka. Osnovne primarne barve so tukaj rumena, rdeča in modra in jih ni mogoče 
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zmešati iz drugih barvnih snovi. Kadar subtraktivno zmešamo primarne barve, nastane črna 

(temno siva) barva.  

 Ittnov barvni krog  

Raziskovalci, fiziki, psihologi, slikarji in drugi so skušali urediti barve v barvni krog. Slikar 

Johannes Itten je spektralne barve, ki imajo izhodišče v subtraktivnem načinu mešanja, uredil 

v dvanajstdelni barvni krog, v katerem ima vsaka barva nezamenljivo mesto (Slika 2). Krog 

vsebuje iste barve, kot jih vsebujeta spektralni trak in mavrica. Znotraj dvanajstdelnega kroga 

je najprej razvrstil primarne barve v obliki enakostraničnega trikotnika. Rumeno je postavil na 

vrh trikotnika, desno spodaj je postavil rdečo, modro pa levo spodaj. Primarne barve se tako 

imenujejo zato, ker jih ni mogoče zmešati iz drugih barv, toda z njimi lahko zmešamo večino 

drugih barvnih odtenkov v barvnem krogu. Itten je postavil trikotnik v krog, v katerega je 

narisal še šesterokotnik. Preostale tri trikotnike je zapolnil s sekundarnimi barvami (oranžno, 

zeleno, vijolično). Te je dobil tako, da je zmešal dve primarni barvi. Na koncu je z mešanjem 

primarnih in sekundarnih barv dobil še terciarne barve (rumenooranžno, rdečeoranžno, 

rdečevijolično, modrovijolično, modrozeleno in rumenozeleno). Te je nanizal v dvanajstdelni 

barvni krog, zunaj šesterokotnika (Itten, 1999). Danes uporabljamo pri subtraktivnem mešanju 

tele barve: magento, ciansko modro in rumeno. 

 

 

Slika 2: Ittnov barvni krog 
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Vsaka barva ima na obodu kroga sebi nasprotno, komplementarno barvo (rumena-vijolična, 

modra-oranžna, rdeča-zelena). Če med seboj zmešamo komplementarne barve, na primer 

rumeno in vijolično, dobimo sivo. Sivo barvo dobimo tudi z mešanjem vseh treh primarnih barv.  

Prototip slikarskega barvnega kroga sta danes Ittnov in Goethejev krog. Johann Wolfgang 

Goethe je barve razvrstil v barvni trikotnik. Problematiko barvne teorije je usmeril v 

raziskovanje barv, ki niso razložljive zgolj spektralno, pač pa z vnosom črne in bele (Itten, 

1999). 

 Dimenzije barve 

Razlike med barvnimi odtenki najlaže določimo s tremi glavnimi barvnimi kvalitetami. Butina 

(1995) in Trstenjak (1996) sta izpostavila tri bistvene barvne kvalitete/dimenzije: barvnost, 

svetlost in nasičenost. Brez teh bistvenih barvnih kvalitet bi pojem barve izgubil smisel, saj z 

zanikanjem katerekoli posamezne barvne dimenzije zanikamo barve same. 

 Barvnost (barvni ton)  

Barve najprej označuje njihova barvnost, ki jo imenujemo tudi kromatičnost, pestrost ali barvni 

ton. Odvisna je od valovne dolžine vidne svetlobe. »Čiste barve na obhodu kroga označuje 

njihova barvnost, kromatičnost, ki se spreminja po obhodu od ene kromatične kvalitete do druge, 

v zaporedju barvnega spektra.« (Butina, 1995, str. 61) Je tudi lastnost, ki barve ločuje med seboj, 

te pa označujemo z besedo (rumena, zelena, rdeča …). Glede na barvnost delimo barve na 

kromatične (pisane) in nekromatične (nepisane). Bele, sive in črne snovi so nevtralne barve ali 

nekromatične barve. Snovi, ki imajo barvno kvaliteto, rumena, oranžna, zelena in druge, pa so 

kromatične. Kromatične (pestre) barve se med seboj razlikujejo po barvni kvaliteti. Spreminjajo 

se lahko glede na barvno čistost in svetlost. Nekromatične (nepestre) pa se razlikujejo po 

svetlosti (Butina, 1995). 

 Svetlost 

 »Je značilnost neke barve, ki jo povzroča količina odbite svetlobe in se nanaša na svetlost ali 

temnost nekega barvnega odtenka, ne pa na njegovo pestrost.« (Butina, 1995, str. 322) Barvna 

svetlost je odvisna od moči svetlobne energije. Barvni odtenki akromatskih, kot tudi kromatskih 

barv so lahko svetlejši ali temnejši. V barvnem krogu, ki ima izhodišče v subtraktivnem načinu 

mešanja, so barve različno svetle, oziroma ima vsaka svojo naravno svetlostno stopnjo. 
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Najsvetlejša barva v barvnem krogu je rumena in najtemnejša vijolična; ta je tudi njeno barvno 

nasprotje. Ločimo dve barvni svetlosti: absolutno in relativno barvno svetlost. 

Kadar govorimo o absolutni barvni svetlosti, je v ospredju barva. Takrat svetlimo ali temnimo 

barve barvnega kroga med seboj, npr. rdečo z rumeno ali zeleno … Absolutna barvna svetlost 

je tudi barvna kvaliteta, po kateri se barve med seboj ločijo po bližini beli ali črni (na primer 

rumena je svetlejša kot modra). To določimo tako, da ji odvzamemo barvnost in ji poiščemo 

ustrezni svetlostni, tonski odtenek nekromatičnih barv. 

Barvno svetlost lahko spreminjamo tudi z dodajanjem bele, tako da jo osvetlimo, ali z 

dodajanjem črne barve, tako da jo temnimo; takrat govorimo o relativni barvni svetlosti. Pri 

kromatičnih barvah z dodajanjem bele ali črne nastane odtenek, kot sta na primer svetlovijolična 

ali temnovijolična barva. Relativna barvna svetlost je najbolj vidna pri modelaciji (senčenju). 

Ta oblikotvorni postopek dopušča uporabo hitrih ali kontinuiranih prehodov iz svetlega v temno. 

Kontinuirani prehodi iz svetlega v temno (ki je tudi likovna prvina), se uporabljajo tudi za 

upodabljanje tridimenzionalnega prostora in plastičnosti teles ter njihovih površin (Butina, 

2000). 

 Nasičenost 

Nasičenost barv opredelimo kot »razločnost pisane barve« oziroma »oddaljenost pisane barve 

od belo-črne osi«. Govorimo o barvni moči. »Dve barvi imata lahko enak ton in enako svetlost, 

vendar se razlikujeta po nasičenosti.« (Pečjak, 2006, str. 42) Z drugimi besedami, dve rdeči 

barvi imata lahko enako svetlost in ton, vendar se razlikujeta po nasičenosti. Ena je močno 

rdeča, druga pa šibko rdeča. Najbolj čiste, nasičene barve so na obodu barvnega kroga, najmanj 

pa v sredini, ki ni več kromatična (Butina, 1995). Barve, ki ne vsebujejo črne, bele ali sive, so 

torej nasičene ali čiste barve. Čim manj so barve nasičene, tem bolj se zdijo umazane. Črna, 

bela in siva barva (nepestre barve) pa so popolnoma nenasičene. 

 Barvni kontrasti 

Johannes Itten je nadaljeval delo svojih predhodnikov (Goethe, Bezold, Chevreul in Hölz), ki 

so prav tako raziskovali pomen različnih kontrastov. 

J. Itten (1999) razloži barvni kontrast takole: o barvnem kontrastu govorimo, ko med dvema 

barvnima učinkoma, ki ju primerjamo med seboj, opazimo določeno razliko. Z drugimi 

besedami lahko dodamo, da o barvnem kontrastu govorimo takrat, ko sopostavimo dve ali več 
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barv, ki so si različne vsaj v eni od svojih lastnosti. Kontrasti so osnovna oblikotvorna sredstva 

pri delu z barvami.   

J. Itten je v svoji knjigi Umetnost barve (1999) razdelil kontraste na sedem barvnih kontrastov, 

ki pa so si med seboj zelo različni, zato je proučil vsakega posebej. Ti kontrasti so:  

1. kontrast barve v odnosu do barve (ali kontrast barvnega tona) 

2. svetlo-temni barvni kontrast 

3. toplo-hladni kontrast 

4. komplementarni kontrast 

5. simultani (in sukcesivni) kontrast 

6. kontrast barvne kvalitete 

7. kontrast barvne kvantitete 

2.1.3.1.  Kontrast barve v odnosi do barve 

Ta kontrast je najpreprostejši izmed sedmih kontrastov. Upodobimo ga lahko s čistimi, 

nemešanimi barvami v njihovem največjem sijaju. Kontrast barve k barvi sestavljajo najmanj 

tri barve, ki so med seboj jasno razmejene. Delovanje tega kontrasta vedno učinkuje odločno, 

jasno, glasno in barvito. Najmočnejši kontrast ustvarijo rumena, rdeča in modra barva. Manj 

izrazit kontrast je med oranžno, zeleno in vijolično in še manj intenziven je med terciarnimi 

barvami. Njegova moč se zmanjšuje z oddaljevanjem od prve triade. Kontraste lahko ojačamo 

tako, da posamezne barve med seboj ločimo s črno ali belo črto. Tako pridejo posamezne barve 

bolj do izraza. 

S pomočjo kontrasta barve k barvi je mogoče upodobiti marsikatero temo. Njegovo pogosto 

rabo zasledimo v delih primitivnih umetnikov, v likovnem izražanju otrok, v ljudski umetnosti 

in pri tistih umetnikih, ki težijo k primarnosti izraza in kolorizmu (Butina, 2000). V ljudski 

umetnosti najrazličnejših narodov je ta kontrast še posebej izrazit v narodnih nošah, vezeninah, 

keramiki … Ta kontrast je značilen tudi za knjižne ilustracije zgodnjega srednjega veka, kar 

lahko povežemo z knjižnimi ilustracijami ali miniaturnimi slikami v Indiji. Pri teh prav tako 

prevladujejo kontrasti. 

2.1.3.2.  Svetlo-temni barvni kontrast 

Osnova svetlo-temnega kontrasta je v zaznavanju jakosti svetlobe. Svetlo-temni barvni kontrast 

delimo na: a) svetlo-temni svetlostni kontrast in b) svetlo-temni barvni kontrast.  
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a) Pri svetlo-temnem svetlostnem kontrastu gre za nasprotje med belo in črno barvo, med 

njima pa leži kraljestvo sivih tonov. Sivo barvo lahko dobimo z mešanjem črne in bele, 

ali pa z mešanjem vseh treh primarnih barv in poljubnega komplementarnega para barv. 

Siva barva je nevtralna in nekromatična. Najmočnejši kontrast te skupine je kontrast 

med belo in črno barvo, ki sta tudi najmočnejši izrazni sredstvi. V vzhodnoazijski 

umetnosti je veliko takšnih del. Te najdemo v japonskem in kitajskem slikanju s tušem. 

Ta kontrast je še posebej pomemben pri risbi in grafiki. 

b) Vsaka barva ima svojo osnovno absolutno svetlost. Svetlo-temni barvni kontrast poteka 

takrat, ko primerjamo med seboj dve barvi različnih absolutnih svetlosti. Najmočnejši 

kontrast te skupine je kontrast med vijolično in rumeno barvo. Pestre barve so različno 

svetle in vsaki lahko poiščemo ustrezen svetlostni odtenek nepestre barve (sive). Svetlo-

temne vrednosti čistih barv se spreminjajo glede na jakost razsvetljave. Barve, kot so 

rdeča, rumena in oranžna, so pri šibki svetlobi videti temnejše, modra in zelena pa sta 

videti svetlejši. Zato je pomembno izpostaviti, da imajo različne tonske vrednosti 

ustrezni učinek le pri polni dnevni svetlobi.  

2.1.3.3.  Toplo-hladni kontrast  

Toplo-hladni kontrast tvori nasprotja med toplimi in hladnimi barvami (Slika 3). Itten uvršča 

med tople barve rumeno, rumenooranžno, rdečo in rdečevijolično. Med hladne barve pa uvršča 

rumenozeleno, zeleno, modrozeleno, modro, modrovijolično in vijolično barvo. Najmočnejši 

toplo-hladni kontrast je med modrozeleno in rdečeoranžno barvo. Vse ostale barve, ki ležijo 

med njima v barvnem krogu, pa lahko učinkujejo bodisi hladno bodisi toplo, odvisno od tega, 

ob kateri barvi so. Zato pravimo, da je toplo-hladni kontrast relativen, saj je lahko ista barva v 

nekem kontekstu topla, v drugem pa hladna. 

S toplo-hladnim kontrastom lahko ustvarjamo iluzijo prostora v ploskovnem okolju. Tople 

barve se zdijo bližje in imamo občutek, kot da se nam približujejo. Hladne barve delujejo bolj 

oddaljene. To lahko vidimo že v naravi, ko opazujemo pokrajino. Toplo-hladni kontrast je lahko 

tudi sredstvo za artikulacijo volumna in plastičnosti oblik na koloristični način (Muhovič, 2015). 

V tem primeru bi tople odtenke uporabili na osvetljenih delih telesa, hladne pa na zasenčenih 

delih in s tem bi se ustvaril volumen telesa. Impresionisti so zelo radi ustvarjali svoja dela v 

tovrstnem kontrastu. 
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tople barve 

hladne barve 

Slika 3: Dvanajstdelni barvni krog. Črna črta deli barve na tople in hladne. 

2.1.3.4.  Komplementarni kontrast 

Komplementarni kontrast tvorita dve barvi, ki sta si v barvnem krogu diametralno nasproti 

(Slika 4). Ko ti dve barvi zmešamo med seboj, tvorita nevtralno sivočrno barvo. 

Komplementarni pari (kontrasti) iz barvnega kroga so: rumena : vijolična, rumenooranžna : 

modrovijolična, oranžna : modra, rdečeoranžna : modrozelena, rdeča : zelena, rdečevijolična : 

rumenozelena.  

Vsak komplementarni par vsebuje tri osnovne barve (rumeno, rdečo in modro) in ravno to je 

razlog, da se med seboj (enako kot primarne barve) kromatsko nevtralizirajo (nastane sivočrna 

barva) (Muhovič, 2015). Če z mešanjem dveh barv ne dobimo nevtralne sive, je to dokaz, da 

barvi nista komplementarni. Vsaka barva ima samo eno komplementarno barvo; temu pravimo 

polarni kontrast. Komplementarne barve dajejo vtis trdnosti in statičnosti. Hkrati pa določeni 

komplementarni pari tvorijo še druge že omenjene kontraste. Rumeno-vijolični 

komplementarni kontrast pomeni tudi skrajno vrednost svetlo-temnega kontrasta. Rdeče-

oranžni in modro-zeleni komplementarni kontrast predstavljata tudi hladno-topli kontrast. 
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Slika 4: komplementarni barvni pari 

2.1.3.5.  Simultani (in sukcesivni) kontrast 

Simultani kontrast je pojav, ko človeško oko ob neki barvi sočasno teži k njeni komplementarni 

barvi. Če te barve ni, jo oko ustvari samo, torej realno ni prisotna. Barve nastanejo šele v očeh 

in nam dajejo občutek razburjenja ter živahnega trepetanja, ki ves čas spreminja jakost, kar je 

nasprotno kot pri komplementarnem kontrastu. Simultani in komplementarni kontrast imata 

tako nasprotne značilnosti. Simultani kontrast po definiciji ni polaren, lahko pa doseže 

maksimalno izrazitost takrat, ko je dosežena maksimalna barvna vibracija med oranžnordečo 

in zelenomodro barvo (med najtoplejšo in najhladnejšo barvo). 

Simultani kontrast je močnejši, čim dalje gledamo dve barvi. Takrat jakost neke barve pojema, 

vendar se hkrati krepi njen simultani učinek. Če želimo omiliti in oslabiti simultani kontrast, to 

naredimo tako, da izpostavljeni barvi spremenimo svetlost, ali pa s sopostavljanjem barv, ki so 

bliže v barvnem krogu. Vpliv simultanega kontrasta se prav tako zmanjša z dodajanjem 

komplementarnih barv.  

Poznamo dve vrsti simultanega kontrasta. To sta svetlostni in barvni simultani kontrast. 

Svetlostni simultani kontrast je precej izrazitejši od barvnega simultanega kontrasta. Pri prvem 

gre za različne svetlostne odtenke določene barve v odnosu do različne svetlosti sopostavljene 

barve, pri drugem pa za različno barvnost določene barve v odnosu do različne barvnosti 

sopostavljene barve. K barvnemu simultanemu kontrastu je še posebej nagnjena siva (Lesar, 

2015). 
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2.1.3.6.  Kontrast barvne kvalitete 

Kontrast barvne kvalitete je »kontrast med čistimi, intenzivnimi, žarečimi in nečistimi, 

zamolklimi ali zasivljenimi barvnimi odtenki, saj je pojem kvaliteta v najožji zvezi z njihovo 

čistostjo oz. nasičenostjo.« (Muhovič, 2015, str. 375) Najmočnejše barve so barve spektra oz. 

barve barvnega kroga. Nasičenost barve (kvaliteto) lahko spremenimo na štiri načine in s tem 

dobimo zastrte barve: a) z mešanjem čiste barve z belo, b) z mešanjem čiste barve s črno, c) z 

mešanjem čiste barve s sivo, d) z medsebojnim mešanjem dveh komplementarnih barv. 

S temi štirimi načini dobimo zastrte ali umazane barve. Zastrti, še posebej sivi toni, zaživijo ob 

živih barvah, ki jih obdajajo. Kričeče barve pa med sivimi barvami postanejo na videz manj 

nasičene. Lahko rečemo, da kontrast barvne kvalitete še dodatno potencira simultani kontrast. 

Povezuje se tudi s kontrastom kvantitete: čim manjša je nasičenost neke barve, tem večja mora 

biti njena količina za enakovredni učinek  

2.1.3.7.  Kontrast barvne kvantitete/količine  

Ta kontrast se nanaša na razmerje velikosti dveh ali več barvnih površin. Je barvno nasprotje 

med »velikim« in »majhnim« (obseg barvne površine) ter med »enkratnim« in 

»mnogokratnim« pojavljenjem barvnega tona v likovnem kontekstu (Muhovič, 2015, str. 378). 

Učinek barve je odvisen od barvne svetlosti, nasičenosti in velikosti ploskve, ki jo zavzema. 

Rumena barva je od vseh barv v spektru najsvetlejša, zaradi česar njena ploskev deluje največja. 

Če želimo doseči skladnost, harmoničnost med rumeno in drugimi barvami, je treba zmanjšati 

površino rumene barve. Goethe pravi, da »svetlejša ko je barva, manjšo površino potrebuje za 

enak učinek 'moči' kot neka temna barva.« Itten (1999, str. 59) povzame Goethejeve ugotovitve 

o moči posameznih barv (ali njihovi svetlostni vrednosti).   

Rumena : oranžna : rdeča: vijolična : modra : zelena = 9 : 8 : 6 : 3 : 4 : 6 

Nato določi še »harmonična« razmerja oziroma delež neke barve, ki je potreben, da je 

kompozicija barvno uravnovešena: 

rumena : vijolična = ¼ : ¾  

oranžna : modra = ⅓ : ⅔ 

rdeča : zelena = ½ : ½  
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Barve v tem sorazmerju delujejo uravnoteženo, harmonično in statično; kontrasta količine v 

tem primeru ni. Pojavi se, ko začnemo ta harmonična razmerja količin podirati. Takrat 

prevladuje določena barva, slika pa deluje bolj ekspresivno. 

 Harmonija barve  

Barva dobi svojo vrednost šele v zvezi z drugo barvo, bodisi z nekromatično (črno, belo, sivo) 

ali pa z eno ali več kromatičnimi barvami. Takrat v nas sproži psihofizični proces ali barvni 

učinek. Barvni učinek je fizikalni vidik barve, pri katerem gre za psihofizično zaznavo barve. 

Kadar govorimo o barvnih učinkih, o skupnem učinku dveh ali več barv, govorimo tudi o barvni 

harmoniji. 

Na splošno je izraz »harmonično« in »disharmonično« povezan z občutki »prijetno« in 

»neprijetno«, ali pa »simpatično« in »nesimpatično«. V leksikonu je ta izraz razložen kot 

»soglasje, ubranost« ali »pravo razmerje delov do celote« ali »sočasno zvenenje treh tonov.« 

(Leksikon Cankarjeve založbe, 1948) Besede, kot so prijetno, neprijetno, simpatično, izražajo 

občutke ali osebna mnenja, brez objektivne vrednosti. Vsak posameznik lahko interpretira 

harmonijo na sebi lastni subjektivni način, slikar Johannes Itten pa je želel harmonijo opredeliti 

z objektivnega vidika. V knjigi Umetnost barve je zapisal: »Barve so harmonične tedaj, če 

pomešane skupaj dajo nevtralno sivo.« (Itten, 1999, str. 20) Zapisal je še: »Harmonija pomeni 

ravnotežje, simetrijo in moč.« (Itten, 1999, str. 19) Osnovni princip harmonije je izpeljan iz 

zakona komplementarnosti in temelji na fiziologiji. Pomembna je torej medsebojna postavitev 

barv, njihovo količinsko razmerje, čistost in svetlost. 

Kombinacijo barv, ki pomešane med seboj ne dajo sive barve, je Itten poimenoval 

disharmonična in ekspresivna.  

Posplošimo lahko, da so harmonični vsi komplementarni pari in vse barve, ki v dvanajstdelnem 

barvnem krogu stojijo v ogliščih enakostraničnega ali enakokrakega trikotnika in kvadrata ali 

pravokotnika (Slika 5). Na spodnji sliki lahko vidimo primer, ko rumena, rdeča in modra tvorijo 

harmonično trozvočje. V dvanajstdelnem barvnem krogu jih lahko povežemo med seboj v 

enakostranični trikotnik. Z mešanjem vseh treh barv pa dobimo temno sivočrno barvo. Iz slike 

je razvidno tudi harmonično četverozvočje, ki ga sestavljajo rumena, rdečeoranžna, vijolična in 

modrozelena barva, ki so med seboj povezane v kvadrat (Itten, 1999). Te like lahko v krogu 

poljubno obračamo in tako dobimo harmonijo, ki nam ustreza pri ustvarjanju umetniškega 

izdelka. 
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Slika 5: sistematični prikaz harmonije barv v dvanajstdelnem barvnem krogu 

 Simbolika ali pomen barv  

Leksikon likovne teorije (Muhovič, 2015) razlaga simboliko barve takole:  

»Simbolika barve je oblika kulturne rabe barvnih zaznav za simboliziranje družbeno relativnih 

vsebin, pri čemer je ta raba osnovana na intrinzični psihofiziološki dinamiki barvne percepcije 

in na kulturno specifični semantizaciji te dinamike. Tako je npr. na Zahodu črna barva, ki 

teoretično absorbira vso nanjo padlo svetlobo, barva smrti in žalovanja, ker je na Zahodu smrt 

pojmovana kot »absorpcija« življenjske energije, na Kitajskem pa je to bela barva, ki večino 

nanjo padle svetlobne energije remitira, ker je v okviru kitajske kulture in vzhodnjaških religij 

smrt pojmovana kot »remisija« [iz lat. remittere poslati nazaj], tj. kot ponovna združitev duše z 

»vesoljno energijo«. V tem smislu simbolična raba barv variira od kulture do kulture, v 

diahronem razvoju pa lahko tudi znotraj iste kulture.« (prav tam, str. 692) 

V teoriji barvne simbolike gre za dejstvo, da dobivajo iste barve v različnih in celo v istih 

kulturah različne simbolne pomene. Pri proučevanju barvne simbolike lahko pride do težav. 

Težava, ki lahko nastopi pri simboliki barve, je ta, da ima neka barva več barvnih tonov in 

odtenkov in je posledično težko govoriti o simboliki npr. »rdeče barve«, ker obstaja več vrst 

odtenkov rdeče barve, recimo; kadmijevo rdeča, kromrdeča, železooksidnordeča, … Ti se med 

seboj po učinkih razlikujejo zelo subtilno. To pa lahko privede do nenatančnosti pri opisovanju 

barvne simbolike (Muhovič, 2015). 
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V praksi pa obstajajo področja, kjer je barvna simbolika za daljši ali krajši čas standardizirana. 

Takšna področja so heraldika, veksikologija (zastavoslovje), prometna signalizacija in tudi 

razna religiozna okolja (npr. papež Inocenc III. (1160- 1216) je že leta 1200 izdal odredbo o 

barvni simboliki v krščanski liturgiji, ki se je ohranila do današnjih dni) (Muhovič, 2015). 

Kakšen simbolni pomen pa ima barva na Zahodu in v Indiji? Simbolika barv je močno povezana 

s človekovim duhovnim in socialnim življenjem, zaradi česar ima pomembno vlogo v vseh 

oblikah njegove kulturne dejavnosti. Najbolj izrazita pomenska struktura barv je v magiji, mitu, 

ritualu, religiji in umetnosti (Kovačev, 1997). Razumljivo in povsem jasno je, da ima barva v 

različnih kulturah različne pomene in da kljub hitremu razvoju znanstvenega proučevanja ti 

ostajajo relativno nespremenjeni. V Indiji, kjer slavijo praznik Holi z obmetavanjem z barvami, 

ima barva še poseben pomen. V državi, kjer je religija zelo pomembna, izvor simbolike večine 

barv izhaja iz povezave z božanskimi aspekti in mitologijo. Za hindujce ima barva zelo globok 

pomen, ki prevladuje nad zgolj dekorativno uporabo. Hindujski umetniki uporabljajo tiste barve 

na božanstvih in njihovih oblačilih, ki označujejo njihove kvalitete. Primerna uporaba barv 

ustvari okolje, ki je poživljajoče. Nekaj najbolj uporabljanih barv v religioznih obredih so rdeča, 

rumena (kurkuma), zelena (iz listov), bela (iz bele moke) … Najprej bom predstavila splošne 

pojme oziroma simboliko barv, ki je značilna za Zahod, in potem še specifični pomen barv, 

značilen za Indijo. 

Musek (1990) razlaga, kako se simbolika akromatske lestvice belo – sivo – črna močno 

navezuje na simboliko svetlega in temnega. Kromatske barve pa pogostokrat simbolizirajo 

vidni in zaznavni svet. Simbolizirajo predvsem polnost, čutnost, življenje, čustvovanje in 

izraženost. Poleg skupnih značilnosti imajo posamezne barve zelo izrazito lastno simboliko. 

2.1.5.1.  Bela barva 

 Na Zahodu 

Bela barva v fizikalnem smislu ni barva, toda pomeni mnogo več. Je nosilka pozitivnih 

pomenskih implikacij in lahko kot taka obstaja le s svojim nasprotjem (črno barvo) (Kovačev, 

1997). 

»Bela barva je simbol miru, tišine, počitka, je barva miroljubnosti in vdaje, nevtralnosti in 

neopredeljenosti (v pozitivnem smislu, medtem ko je sivina znak negativne neopredeljenosti, 

mešanice, neodločnosti, neizrazitosti).« (Musek, 1990, str. 179) Bela barva deluje lahkotno in 

veselo. Simbolizira popolnost, pozitivnost, dobroto, idealnost … Bela barva je pogosto barva 
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očiščevanja in iniciacije. Simbolizira tudi začetek, izvor, konec in smrt. Bela barva se pojavlja 

kot simbol rojstva, pa tudi smrti. Bela kot simbol smrti predvsem poudarja pozitivne aspekte 

smrti: nov začetek, očiščenje, prehod. Bela barva simbolizira tudi vstajenje. Po krščanskem 

prepričanju naj bi Kristus vstal od mrtvih na veliko noč, posledično Kristusa pogosto 

upodabljajo v beli barvi. Prav tako ob tem prazniku kristjani barvajo jajca (Kovačev, 1997). 

 V Indiji 

Bela barva je najsvetlejša in najlažja med vsemi barvami. Velikokrat zato simbolizira dvig nad 

zemeljske tegobe. Te tegobe so po budističnem prepričanju določene eksistenčne potrebe, ki 

jih mora človek zadovoljevati v svojem življenju, zaradi česar trpi. Postopno preseganje lastne 

zemeljskosti in posvetnosti sovpada s človekovim približevanjem nirvani (stanju, v katerem ni 

treba nič več hoteti in stremeti). To stanje doseže šele, ko je pretrpel vse svoje zemeljske 

inkarnacije (se mu ni treba več roditi). Bela barva predstavlja mir in čistost. Tradicionalno je v 

Aziji bela barva žalna barva (Kovačev, 1997). Simbolizira nesrečo in žalost ob smrti 

družinskega člana. Razen tega je bela edina barva, ki jo vdova sme nositi v času žalovanja 

(Cultural Color, 2016). 

2.1.5.2.  Črna barva 

 Na Zahodu  

»Črna pomeni odsotnost svetlobe, zato jo lahko poimenujemo kot negacijo barve.« (Kovačev, 

1997, str. 98) Ob gledanju črne barve se svetloba pojavi le na njeni površini, ki je skorajda ne 

odbija in je tudi nikoli popolnoma ne vsrka (Kovačev, 1997). 

Črno barvo povezujemo predvsem z negativnimi lastnostmi. Črna, kot simbol smrti, simbolizira 

hudo žalost, obup oziroma stanje, v katerem ni upanja. Izraža pasivnost, apatijo, skrivnostnost, 

mirovanje. Bela barva je simbol vseh vrlin, vsega dobrega, kar je v nasprotju s črno barvo, ki 

je simbol zla (črna magija, črn značaj, črni nameni itd.). W. Kandinsky črno barvo pojmuje kot 

nič, ki ne vključuje več nobenih možnosti, in belo kot nič, v katerem je kot možnost zajeto vse. 

(Kandinsky, 1912, v Kovačev, 1997) Bela in črna barva sta barvi obredov, slovesnosti in 

ceremonialov. Črna barva je barva meniških redov (tudi bela in siva), kar lahko pomeni 

odrekanje ali v nekem smislu »smrt« posameznika za posvetno okolje. Večkrat nastopi tudi kot 

puščavniška barva (prav tam, 1990). V slovenskem jeziku so s to barvo povezani tudi izrazi, 

kot so črna ovca, črnogledost ipd. Lahko simbolizira tudi rodnost in plodnost, ali pa 
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neuničljivost in preko te večnost (barva nesmrtnega Krišne v Bhagavad Giti je črna) (Musek, 

1990). 

 V Indiji 

Črna barva v Indiji, podobno kot na Zahodu, simbolizira temo, zlobo, negativnost. Za zaščito 

pred negativnimi energijami se poslužujejo prav tako črnih predmetov, ki jih obesijo nad hišni 

vhod, da bi preprečili vstop nezaželenim energijam. Prav tako nosijo črne zapestnice kot zaščito 

pred negativnimi, temnimi energijami. Značilna za Indijo je tudi črna pika, ki jo narišejo na 

brado ali za uho, kot zaščito pred zlobnimi pogledi (Smith, India | A Country of Symbolic 

Colors, 2016; Significance of colours in India, 2016). 

2.1.5.3.  Siva barva 

 Na Zahodu 

Siva barva, mešanica črne in bele, je v formalnem smislu najbolj naturalna barva. Je barva, ki 

je pogosto slikarsko izhodišče, barva slikarske podlage (Muhovič, 2015). Kot kombinacija črne 

in bele barve vsebuje predvsem njune negativne lastnosti (Kovačev, 1997). V negativnem 

pomenu izraža neopredeljenost, neodločnost, nejasnost, neizraženost, pustost, brezčutnost … 

V pozitivnem pomenu simbolizira umirjenost, uravnoteženost (Musek, 1990). 

 V Indiji 

Opisa in razlage za sivo barvo nisem zasledila, zato lahko sklepamo, da ta barva ni priljubljena, 

oziroma nima posebne barvne simbolike. 

2.1.5.4.  Rumena 

 Na Zahodu 

Barva, ki nas med vsemi barvami najbolj zbode v oči, je izrazita svetla in topla barva. Poleg 

rdeče barve je najbolj živahna in opazna. Na človeka deluje prijetno in stimulativno. Barva, ki 

je najbližja sončni svetlobi in svetlobi nasploh, ima tako pozitivne kot negativne aspekte barvne 

simbolike. Pozitivni aspekti rumene in zlatorumene barve, ki simbolizirata svetlobo, božji sij, 

avreolo, božansko glorijo, so simbol večnosti (kot barva sonca in zlata, ki sta prav tako simbola 

večnosti). V skladu z omenjeno simboliko so v slikarstvu zelo pogosto uporabljali zlato barvo 

(zlate kupole v bizantinski mozaični umetnosti, ozadja na slikah starih mojstrov in zlati sij 

svetnikov) (Itten, 1999). Je tudi barva, ki v svoji čistosti in neuničljivosti kaže na modrost in 
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premišljenost (Musek, 1990, str. 180). V dvanajstdelnem Ittnovem krogu je rumena najsvetlejša 

od vseh čistih barv, vendar to značilnost izgubi takoj, ko jo zmešamo z sivo, črno ali vijolično 

barvo. V kontrastu s temnimi odtenki deluje veselo in žareče (Itten, 1999). 

Ko rumeni barvi dodamo hladnejše tone (npr. zelenkasti odtenek), ta izraža negativni aspekt: 

vpadljivost, pretiravanje, razdražljivost in ekstravertnost, domišljavost in nedostopnost (Musek, 

1990). 

 V Indiji 

Rumena barva ima v Aziji, zaradi rumene polti aziatov, visok položaj. V Indiji je bila rumena 

barva vladarjev in bogov, tako kot na Kitajskem, saj so imeli politično in religiozno simboliko 

identično (Kovačev, 1997). V Indiji simbolizira tudi svetost in čistost. Rumena barva je barva 

znanja, modrosti in učenja. Simbolizira srečo, mir, meditacijo in mentalni razvoj. Je barva 

pomladi in aktivira um. Barva oblačila hindujskega božanstva Višnuja je rumena in simbolizira 

znanje. Hindujski božanstvi Krišna in Ganeša prav tako nosita rumeni oblačili. V času 

pomladnih praznovanj Indijci nosijo rumena oblačila in uživajo jedi rumene barve. Neporočena 

ženska nosi rumeno obleko, da bi pritegnila ženina. Začimba, ki predstavlja rumeno barvo, je 

kurkuma, ki jo uporabljajo tako za kuhanje kot za svete obrede. Indijske žene jo nanašajo na 

telo in obraz zaradi njenih posebnih zdravilnih in lepotnih učinkov (Smith, India | A Country 

of Symbolic Colors, 2016; Color Symbolism in Hinduism, 2016). 

Najbolj poznana rastlina, ki so jo uporabljali za pridobivanje rumene barve, je bil dragoceni 

spomladanski žafran, iz katerega so pridobivali oranžnorumeno barvilo. To barvilo je bilo zelo 

obstojno, postopek pridobivanja pa je bil zelo zamuden in naporen. Za kilogram žafrana so 

morali imeti zasejana cela polja. Zato je bil v Evropi zelo drag in so ga posledično le redkokdaj 

uporabljali za obarvanje tkanin. V starih indijskih zdravniških knjigah je žafran označen kot 

zdravilna rastlina. Prav tako je svetovno znana začimba, ki jo še danes uvažamo iz Indije in 

Kitajske. V Indiji uporabljajo žafran tudi za obarvanje riževih jedi ob različnih praznikih 

(Kovačev, 1997). 

Proizvodnja indijske rumene (peori) barve je še posebej zanimiva. V ta namen so hranili krave 

z mangovimi listi, ker so ti povzročali močnejšo rumeno barvo njihovega urina, ki so ga potem 

zbrali, posušili, prečistili, zmleli in zmešali z vezljivo snovjo. Ta postopek je omogočil 

pridobivanje živo rumene barve, ki je značilna za številne indijske slike. Zaradi tega so krave 

prej umirale, zato so nehali s takšnim postopkom pridobivanja barve (Asher, 2003).  
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2.1.5.5.  Rdeča 

 Na Zahodu 

Rdeča je bila prva barva, ki jo je človek poimenoval in je tudi najstarejša barvna oznaka v vseh 

jezikih sveta (Kovačev, 1997). V mnogih kulturah je zelo pomembna barva. Adam v 

hebrejskem jeziku pomeni 'biti rdeč'. V antiki je rdeča barva predstavljala moški princip in 

povezovali so jo z bogom Aresom, bogom grške vojne mitologije, v rimski mitologiji pa z 

bogom Marsom. Rdeča je poleg oranžne in rumene barve najbolj opazna. Ima mogočno in 

neustavljivo žarečo moč, ki je ni mogoče zlahka zatreti. Je zelo prilagodljiva barva in obsega 

najrazličnejše značaje. 

Žareča rdečeoranžna barva izraža strastno telesno ljubezen, medtem ko čista rdeča simbolizira 

poduhovljeno ljubezen. Škrlatnordeča barva združuje posvetno in duhovno oblast (Itten, 1999). 

Rdeča barva je barva ognja in krvi in simbolizira princip življenja (Musek, 1990). V barvni 

simboliki obstajata dve diametralni podobi rdeče: rdeča z introvertno usmerjenostjo in rdeča z 

ekstravertno usmerjenostjo. Prva, introvertna usmerjenost, predstavlja žensko naravo, dušo, 

srce, libido in ezoterična spoznanja. Rdeča z ekstravertno usmerjenostjo predstavlja moško 

naravo, je bojevita, radikalna, solarna. Rdeča barva v obeh omenjenih pomenih je pogosto 

uporabljena v ikonografiji figuralnih slik (Muhovič, 2015). 

 V Indiji  

Zahodni svet je mnenja, da rdeča barva predstavlja strast in romantiko. Toda v Indiji ima 

plemenitejši pomen. V hindujski religiji je rdeča zelo pomembna in je pogosto uporabljena za 

pomembne dogodke, kot so poroka, rojstvo otroka, praznovanja … Je tudi barva moči. 

Božanstva, ki izražajo neustrašnost, zaščito in imajo moč za uničenja zla, so prav tako oblečena 

v oblačila rdeče barve. Tako kot na Zahodu rdeča barva simbolizira planet Mars in je ujeta v 

svet vojn in demonov, je v Indiji značilna za boginjo Durgo, eno najbolj čaščenih boginj v 

hindujski mitologiji, ki je tudi prava bojevnica. Boginja Durga je velikokrat povezana z rdečo 

barvo, saj je oblečena v rdeč sari. Njena strašna podoba je še bolj poudarjena z rdečim jezikom 

in skoraj rdečimi očmi.  

Rdeča simbolizira tako čutnost kot čistost, lepoto, plodnost in bogastvo. Predstavlja plodnost 

in razkošje. Rdeča pika (ali tudi rdeči prah – sindur) je med obredi in pomembnimi dogodki 

nanesena na sredino čela. Znak poročene ženske je rdeč puder na prečki lasišča. Rdeč puder 

pogosto nanesejo tudi na božanstva med obredi in molitvami. V Indiji imajo tudi navado, da ob 
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smrti žene njeno telo zavijejo v rdeče oblačilo za sežig (Smith, India | A Country of Symbolic 

Colors, 2016; Color Symbolism in Hinduism, 2016). 

2.1.5.6.  Modra 

 Na Zahodu 

»Čista modra je barva, ki nima ne rumenkastega ne rdečkastega nadiha.« (Itten, 1999) Gledano 

z materialno prostorskega stališča je modra vedno pasivna barva, medtem ko je rdeča vedno 

aktivna. Z duhovno materialnega stališča je njuna simbolika ravno obratna: modra je aktivna in 

rdeča pasivna (Itten, 1999). Modra je najgloblja barva, hladna, nestvarna in najbolj 

prostorninska. V naravi je modro le nebo, ocean pa dobiva modrino od neba, zatorej je modra 

prava redkost in je tudi zelo cenjena, kar velja predvsem pri cvetovih in draguljih. Modra 

simbolizira nevsakdanje, oddaljeno, ustvarjalnost, umetnost, resnost, mirnost, vzvišenost, 

distanciranost. V nasprotju s toplimi in kričečimi barvami, je simbol ponotranjenosti in 

poduhovljenosti (Musek, 1990). 

Lahko tudi rečemo, da glede na njeno absolutno in relativno barvno svetlost lahko spodbuja 

tako introvertno kot ekstravertno doživljanje. Modre barve temnejših odtenkov (npr. ultramarin, 

pariško modra) delujejo na človeka introvertno, pomirjevalno in kontemplativno, posledično 

lahko simbolizirajo odličnost, razumnost in čast, ki pripadata vladarjem. Odtenki svetlejše 

modre barve (npr. kobaltno modra, azurit) pa so – po Kandinskem – barve z ekstravertno 

doživljajsko usmeritvijo. V človeku budijo željo po čistosti, nadnaravnem in neskončnosti 

(Muhovič, 2015). 

 V Indiji  

Z modro barvo označujemo in doživljamo vodo in zrak, čeprav v realnosti nista taka. Prav tako 

modro povezujemo z daljavo in neskončnostjo. Z oddaljevanjem večina predmetov dobi 

modrikast odtenek, ker jih postopno prekrijejo zračne plasti. Izrazite močne barve se nam zato 

zdijo bližje kot blede barve. Prosojna modrina tudi optično povečuje predmete, zaradi česar 

poleg oddaljenosti simbolizira tudi velikost. Ti dve lastnosti pa se povezujeta z bogovi in 

božanskostjo. Različne kulture uporabljajo nebesno modro barvo kot atribut božanskosti. Poleg 

omenjenega naj bi po tradicionalnem prepričanju bogovi živeli na nebu. Tam so obdani z 

nebesno modrino, zaradi česar so jih pogosto upodabljali kot ljudi z modrikasto kožo, ki 

nakazuje njihovo božanskost (Kovačev, 1997). V Indiji je modra barva prav tako povezana z 

božanskimi aspekti. Božanstvo, ki ima lastnosti neustrašnosti, odločnosti, vztrajnosti, moč 
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spopasti se s težkimi situacijami, pa tudi stabilen um ter globok karakter, je obarvano modro. 

Rama in Krišna (hindujska bogova) sta vse življenje ščitila človeštvo in uničevala zlo, zato sta 

obarvana modro (Color Symbolism in Hinduism, 2016). 

Zanimiva je tudi tradicionalna pridelava modre barve. A. N. Kovačev (1997) navaja, da so v 

zgodovini barv poznali dva temeljna modra tona: rastlinski indigo ter poldragi kamen lapis 

lazuli (lazurni kamen, lazurec, višnjevec). Koren arabskega izraza 'al-nil' (indigo) izvira iz 

sanskrta (nili = indigo, nila = temno modra barva); njegova izpeljanka, anilin, pa je postala 

podlaga za večino petrolejskih barvil.  

Indigo, ki pomeni 'indijski' (lat. color indicus), so izvažali iz Indije. Tam so barvo pridobivali 

iz rastline, imenovane Indigofera tinctoria, saj je v njenih listih zgoščenega več barvila kot v 

drugih barvilnih rastlinah. Ta rastlina raste povsod, kjer je vroče (Kovačev, 1997). 

2.1.5.7.  Zelena  

 Na Zahodu 

Zelena barva je sekundarna barva, ki nastane z mešanjem rumene in modre. Z mešanjem dveh 

primarnih barv lahko dobimo enkrat bolj rumenkasto, drugič bolj modrikasto zeleno. Od tega 

je odvisna tudi njena simbolika (Itten, 1999). Zelo težko govorimo o tipični, harmonični zeleni 

barvi. Je barva, ki ima med vsemi mešanimi barvami najbolj specifično naravo in je tudi barva, 

ki je najbolj nevtralna med kromatskimi barvami (Kovačev, 1997). Zelena je barva rastlinskega 

sveta in narave. Izraža plodnost, zadovoljstvo, mir, združevanje, upanje … Kadar je zelena bolj 

rumenkasta izraža mladostno, pomladansko naravo. Kadar pa se zelena pomika bolj proti modri, 

ob tem raste njen duhovni pomen. Modrozelena ima hladen in agresiven izraz (Itten, 1999). V 

Evropi so mitološka bitja velikokrat upodobljena v zeleni barvi.  

Srednjeveški slikarji so pogosto upodabljali Kristusov križ v zeleni barvi, kot barvi upanja in 

prebujanja novega življenja. Zelena barva pa lahko izraža tudi zlobo in bolečino (zelene oči so 

v srednjem veku simbolizirale norost in demonskost) (Muhovič, 2015). 

 V Indiji 

Zelena barva je barva festivalov, predstavlja življenje in srečo. Iz tega razloga vdova ne nosi 

zelenih oblačil. Simbolizira mir, srečo, upanje, novi začetek in stabilizira um. Za budiste in 

hindujce predstavlja življenje in smrt. Indijska zastava je obarvana z žafranovo, belo in zeleno 

barvo, na sredini pa ima moder krog. Zelena barva simbolizira življenje, vero in viteštvo. Bela 
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predstavlja resnico in čistost (resnico v govoru in čistost v mislih). Žafranova barva simbolizira 

pogum in žrtvovanje. Krog ali kolo na sredini zastave simbolizira hinduistično-budistično kolo 

ali čakro, ki predstavlja pravilno delovanje (dharmo) in tudi gibanje. Gibanje naprej, k razvoju, 

kajti mirovanje ne prinese napredka. 

V Indiji je tudi veliko pripadnikov islamske vere, v kateri je zelena barva še posebej pomembna. 

Zelena je v islamski tradiciji najljubša Mohamedova barva. Alahov prerok je nosil zelen plašč 

in zelen turban, ki so ga pozneje nosili tudi njegovi nasledniki – kalifi. Prav tako je zelena 

najdragocenejša islamska relikvija, sveta zastava (sandžak-šerif); in dolžnost vsakega 

muslimana je, da ji sledi v boju proti nevernikom (Kovačev, 1997). 

2.1.5.8.  Oranžna  

 Na Zahodu 

Oranžna barva je še ena sekundarna barva, ki nastane z mešanjem rumene in rdeče. Simbolizira 

veselje, rast, aktivnost in zrelost in nas spominja na sonce, ogenj in sadje (pomaranče). V 

evropski kulturni tradiciji ima podrejeno vlogo in nima posebno bogatih simboličnih pomenov. 

Zaradi naklonjenosti »čistim« barvam je bila v Evropi manj priljubljena. Na evropskih 

srednjeveških slikah se ne pojavi niti v simbolnih pomenih niti v oblačilih naslikanih oseb 

(Kovačev, 1997). 

Oranžna barva je vmesna barva med rumeno in rdečo in simbolizira ravnovesje med duhom, 

nagoni in zrelostjo. Lahko je simbol odkrite božje ljubezni (barva budističnih menihov) in 

simbol zveze, poroke (oranžna hijacinta je simbol zvestobe). Lahko pa se pojavi v negativnem 

smislu kot simbol nezvestobe in razuzdanosti (Musek, 1990). 

 V Indiji 

Rumena je na Kitajskem barva popolnosti in simbolizira vse plemenite lastnosti. Rdeča je 

simbol sreče in moči. Oranžna pa ni zgolj nekaj med srečo in popolnostjo, temveč ima svoj 

lastni avtonomni pomen. Simbolizira spreminjanje oziroma prehajanje. Oranžna barva je v 

Indiji, v budizmu, barva razsvetljenja – najvišje stopnje človeške popolnosti. Zato je tudi v 

budistični simboliki močno zastopana. Budistični menihi nosijo oranžna oblačila, uporabljajo 

jo tudi pri raznih ceremonijah. Tudi eden najpomembnejših budističnih simbolov je oranžne 

barve. To je zlata ribica, simbol razsvetljenja. Za Indijce so pomembni različni toni oranžne 

barve. Celo nekatere rumene tone naj bi označevali kot oranžne. Eden od pomembnih razlogov 

za takšno priljubljenost oranžne barve v Indiji je verjetno podobna obarvanost kože njenih 
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prebivalcev. Tudi božanstva imajo na indijskih upodobitvah oranžno polt. Ta značilnost 

indijske umetnosti je značilna za celotno azijsko slikarstvo. Slike imajo včasih tudi oranžno 

podlago in oranžna se lahko pojavlja kot barva neba (Kovačev, 1997). 

Oranžna barva je najbolj sveta barva za hindujce. Predstavlja ogenj, ki sežiga vse nečistoče. 

Oranža ponazarja religiozno abstinenco ali odpovedovanje stvarem materialne narave. Je tudi 

barva svetih ljudi in asketov, ki so se odpovedali svetu, zato nošenje te barve simbolizira iskanje 

svetlobe (Color Symbolism in Hinduism, 2016).  

Oranžna barva je povezana z Indijo tudi zato, ker so jo v preteklosti pridobivali iz žafrana, ki 

izvira iz vzhodne Indije. V Evropi je bil žafran zelo drag, zaradi česar so ga le redkokdaj 

uporabljali kot barvilo. Celo v Indiji so le plemiči nosili z žafranom obarvana oblačila. 

Uporaben je za izdelavo zdravil, kot začimba za hrano in pijače ter za izdelavo parfumov. Iz 

žafrana pa so pridobivali tudi barvila, ki so obsegala vse odtenke, od čiste rumene do globoke 

oranžne barve. Kasneje je »dragi žafran« nadomestila cenejša žafranika, z drugim imenom 

barvilni rumenik (osat z oranžnimi cvetovi), katerega barva je bila manj obstojna. Oblačila, ki 

so bila barvana z rumenikom, so bila po večkratnem pranju že rdeča (Kovačev, 1997). 

Temno, skoraj rdečo oranžno barvo je mogoče pridobivati tudi iz kane1 ki so jo uporabljali 

predvsem kot sredstvo za barvanje las in nohtov. Ima rumenkaste cvetove, ki dišijo zelo lepo, 

zaradi tega jih v Indiji imenujejo »rajske rože« (Kovačev, 1997 po Heller, 1989). Ženske v 

Indiji se še danes lepšajo s kano za posebne obrede. Z njo tudi rišejo razne ornamente po dlaneh, 

rokah, stopalih in podplatih. Uporabna je tudi za barvanje oblačil (Kovačev, 1997). 

2.1.5.9.  Vijolična 

 Na Zahodu 

Vijolična barva je barva, ki nastane z mešanjem rdeče in modre, zato nosi kombinacijo njunih 

lastnosti (Muhovič, 2015). Povezujejo jo z inteligentnostjo, znanjem, vzvišenostjo, 

umirjenostjo in tudi z žalostjo in hrepenenjem (Kovačev, 1997). Je tudi komplementarna in 

nasprotna rumeni barvi v dvanajstdelnem barvnem krogu. Rumena predstavlja védenje, 

medtem ko vijolična barva predstavlja vse nezavedno in skrivnostno (Itten, 1999). Lahko 

simbolizira nepristno samoobvladovanje in nezdravo introvertnost, lahko pa simbolizira 

                                                 
1
 kána -e ž (ā) bot. visoka okrasna rastlina z velikimi listi in raznobarvnimi cveti v socvetjih, Canna generalis 

(SSKJ, 2000)  

 



27 

plemenito obvladanost. V krščanstvu je vijolična barva Kristusovih muk, ponižnosti in je 

znamenje škofovske časti (Musek, 1990). 

 V Indiji  

V indijski tradiciji simbolizira preseljevanje duš oziroma reinkarnacijo (Kovačev, 1997). 

 Holi  

Indijski praznik, pri katerem je značilni element praznovanja obmetavanje z barvami, se 

imenuje Holi ali praznik barv (Slika 6). Indijci ga slavijo vsako leto ob koncu zime, okoli 

meseca marca – in naznanja prihod pomladi. V današnjem času praznujejo Holi tudi drugod po 

svetu, saj ga prirejajo indijski izseljenci v Veliki Britaniji, Nepalu in Združenih državah 

Amerike ter velja za najbolj razposajeni praznik na koledarju številnih praznikov Indije. Glede 

na zvezno državo Indije obstajajo variacije praznovanja, ki je nekoč trajalo pet dni, danes pa le 

dva dneva. V tem času se ljudje zabavajo, pojejo, plešejo in pravila spodobnega vedenja se 

opustijo. Navsezadnje za ta praznik velja celo izrek »ne bodi užaljen, saj je Holi« (Štante, 1980). 

Med praznovanjem so tudi kastne ovire pozabljene, saj se vsi sloji udeležijo tega praznika, 

predvsem pa si nižji sloji in študentje lahko dovolijo vse mogoče šale.  

Za praznovanje si namenoma nadenejo stara oblačila, saj je ena od glavnih značilnosti 

praznovanja medsebojno polivanje in obmetavanje z različnimi barvami v tekočem ali suhem 

stanju. 

 

Slika 6: slavljenje praznika Holi v Indiji 
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Legend o izvoru praznika je več, vsem pa je skupno, da je posvečen bogu Krišni. Ena izmed 

legend pravi, da je bil bog Krišna kot otrok zelo nagajive narave in je z barvami obmetaval 

pastirice. Posnemanje njegovega dejanja je pozneje pripeljalo do praznovanja, kakršnega danes 

poznamo kot praznik Holi. 

Na dan praznovanja je zelo zanimivo opazovati ljudi in ulice, ki so obarvane v različne barvne 

odtenke. Mešanica barv leti po prostoru in ljudeh in prinaša sporočilo veselja in ljubezni. Barve 

so suhe in mokre. Suhim barvam, ki spominjajo na barvni pigment, ki ga umetniki mešajo za 

nastanek oljne barve, se reče 'gulal'. Barve, ki so zmešane z vodo, pa se imenujejo 'rang'. Obstaja 

tudi pravilo, da so dovoljene vse barve, razen bele in črne. Trenutno so najbolj moderne barve; 

rumena, modra, rožnata, rdeča, zelena in vijolična. 

Zanimiva je tudi izdelava barv, ki so posebej namenjene temu prazniku (Slika 7). Nekoč so jih 

izdelovali doma. Uporabljali so cvetove drevesa z angleškim imenom flame of the forest (lat. 

Butea monosperma – rod cvetočih rastlin, ki spada v družino graha). Te rožice so posušili in 

suhe zmleli v prah. Barvni prah so nato zmešali z vodo in nastala je lepa oranžnordeča barva. 

Prav tako so uporabljali liste drevesa nim ali kurkume … Danes redkokdo izdeluje barve sam, 

saj jih lahko po zelo ugodnih cenah kupijo na trgu. Na tržišču so primarne barve zamenjale 

barve v bolj metalnih odtenkih, kot je srebrna. Barvni odtenki se skozi zgodovino spreminjajo, 

vendar tradicija ostaja nespremenjena (Smith, India | Holi Festival Of Colors, 2016). 

2.1.6.1.  Priprava mokrih barv za praznik Holi 

 Rdeča 

Za rdečo barvo uporabijo rdečo peso, ki jo narežejo na majhne koščke in prelijejo z vodo. 

S tem dobijo osnovno količino obarvane vode oz. tekoče barve. Za pridobivanje večje 

količine barve je treba narezano rdečo peso oviti v bombažno krpo in vse skupaj 

ponovno namočiti v vodo. 

 Rumena 

Za rumeno barvo je treba uporabiti kurkumo in čičerikino moko. Vse skupaj se zmeša v 

določenih količinah v stekleni posodi in prelije z vodo, tako da je zmes še vedno gosta. 

To gosto zmes se nato ovije v bombažno krpo in namoči v vodo, ki se obarva rumeno. 

Za pridobivanje zadostne količine barve se lahko postopek ponovi. 
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 Rjava 

Za rjavi odtenek je treba uporabiti suhi črni čaj v zrnih in kavo. Vse skupaj se zmeša v 

stekleni posodi z vodo, tako da nastane gosta snov. To gosto obarvano snov se zavije v 

bombažno krpo in namoči v vodo, ki se obarva v želeni odtenek. Zadnji del postopka se 

lahko ponovi.  

 Zelena 

Za zeleno barvo je treba uporabiti liste drevesa nil. Liste se zdrobi na majhne kose in v 

stekleni posodi zmeša z vodo. Obarvano vodo se nato precedi, ostale liste pa zavije v 

bombažno krpo, ki jo ponovno namočijo v vodo. 

 Oranžna 

Za pridobivanje oranžne barve uporabijo žafran. Postopek je podoben že prej 

omenjenim postopkom. Žafran se namoči v vodo v stekleni posodi, odcedi, zavije v 

bombažno krpo in ponovno namoči. 

 Modra 

Modra barva se pridobi z mešanjem vode, čičerikine moke in modre barve iz tube (iz 

opisa ni razvidno, ali je to akrilna barva ali barva za živila), s čimer nastane gosta zmes. 

To precedijo, nanesejo na bombažno krpo, zavijejo in ponovno namočijo v vodo (Arts, 

2014). 

2.1.6.2.  Priprava suhih barv za praznik Holi 

Pri vseh suhih barvah in barvnem prašku Holi je postopek enak in malo daljši od priprave 

mokrih barv. Poteka takole: 

- V plastično ali stekleno posodo se natre 3 jušne žlice bele (tudi čičerikine ali riževe) 

moke. 

- V to osnovo se doda želeno barvo za živila in takoj zatem še 7 jušnih žlic vode. Vse 

skupaj se zmeša tako, da nastane gosta snov. 

- Ko je vse skupaj dobro premešano, je treba nastalo zmes zliti na prozorno folijo in 

počakati en dan, da se vse skupaj posuši. 

- Posušeno snov se nato ponovno položi na prozorno folijo, prikrije še z drugo in 

povalja z valjčkom za testo. Snov oz. barva se zdrobi. 
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- Barva je po zadnjem postopku pripravljena za uporabo in njen končen videz je 

podoben pigmentu, ki ga uporabljajo slikarji pri oljnih slikah (Arts, DIY How To 

Make Colour Powder For Holi, 2014). 

 

 

Slika 7: barve za praznovanje praznika Holi v Indiji 
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2.2.  Slikovni prostor 

 Likovni prostor  

»Gozd ni katedrala in katedrala ni gozd. V katedrali stojijo arhitekturni znaki tam, kjer jih je 

določil arhitekt, ki je z določeno razmestitvijo teh znakov izrazil svoje razumevanje sveta in 

človeka, v gozdu pa zrase drevo tam, kjer so za to dani pogoji. Mogoče je torej reči, da je 

prostor likovnih umetnosti duhovni prostor, in to kljub dejstvu, da je uresničen v snovi.« 

(Butina, 2000, str. 100) 

Vizualni prostor zaznamo samo po tistem, kar ga napolnjuje. To pomeni, da predmeti niso 

nikdar ločeni od svojega okolja ali prostora, ki ga napolnjujejo. James Gibsona pravi, da se 

»svet razprostira v daljavo in modelira v globino, je pokončen, stabilen in brez meja, je obarvan, 

osenčen, osvetljen in teksturiran, sestavljen je iz površin, robov, oblik in medprostorov.« 

(Butina, 1997, str. 177) Najpomembnejše pri vsem naštetem je to, da je napolnjen s stvarmi, ki 

imajo svoj smisel. Vse našteto povzroča čutne občutke in zaznave stvari in pojavov v prostoru. 

Ko torej likovni umetnik organizira te občutke, pravzaprav gradi likovni prostor. Likovni 

prostor pa ureja prostorski križ s svojimi razsežnostmi, smermi in položaji (Butina, 1997). 

Osnovna pojma prostorskega križa (Slika 8) sta navpičnica in vodoravnica. Prva je zaradi 

odnosa do smeri sile teže izhodišče prostorskega križa. Prav tako sovpada tudi s pokončno osjo 

telesa. Prostorski križ sestavljajo tri ravnine: frontalna, medialna in očesna. Prva, frontalna 

ravnina, je navpična in gre skozi sredino našega telesa, tako da poteka skozi ušesa in boke ter 

razdeli telo in prostor na sprednji in zadnji del. Druga, medialna ravnina, je prav tako navpična 

in stoji pravokotno na prvo frontalno ravnino. Ta poteka skozi sredino telesa, skozi nos in popek, 

telo in prostor pa deli na levo in desno stran. Tretja, očesna ravnina, leži pravokotno na obe 

prejšnji ravnini, vodoravno in vzporedno s površino tal in v višini oči. Prostor deli na zgoraj in 

spodaj, in sicer, kar leži nad to ravnino, občutimo kot zgoraj in kar leži pod njo, kot spodaj. 

Podobo prostorskega križa zaključi talna ravnina, kot temeljna ravnina po kateri se gibljemo v 

vse smeri. Prostorski križ ali prostorsko strukturo nosi človek nenehno s seboj, kamorkoli gre 

in kjerkoli je, ter se po njej nezavedno ravna in si oblikuje prostor. Pravzaprav drugim 

predmetom in prostoru vsili prostorsko strukturo lastnega telesa. Pri tem gre za psihološki 

prostor in ne fizični, prvi pa je izhodišče za likovni prostor (prav tam). 
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Slika 8: slikovna ravnina 

Del likovnega prostora je tudi slikovna ravnina (Slika 8). »Slikovna ravnina je naprej 

pomaknjena frontalna ravnina prostorskega križa. Je »dvojčica« frontalne ravnine.« (Muhovič, 

2015, str. 720) Podobno kot frontalna ravnina je v principu neomejena, lahko se širi v vse možne 

smeri in ravnine. Slikovna ravnina pa še ni slikovna ploskev, ker še ni omejena. Slikovna 

ploskev nastane takrat, ko se slikar odloči za format. To naredi tako, da iz potencialne in 

imaginarne slikovne ravnine izreže neko področje, ki ima svojo dolžino, višino, materialnost in 

čutno pojavnost. Iz nje naredi torej končno in omejeno slikovno ploskev, ki je določene 

materialne kvalitete. V njej likovni ustvarjalec z likovnimi znaki artikulira svoje doživljanje in 

pojmovanje sveta. Pri izbiri formata gre za prvi zavestni slikarjev poseg (Butina, 1997). 

Vsaka površina je lahko slikovna ploskev. Skozi zgodovino je bila slikovna ploskev najprej 

jamska stena, šele kasneje je postala slikovna ploskev omejena ravna površina, npr. stene 

prostorov, lesene deske, napeto platno ipd. Meje slikovne ploskve pa niso meje likovnega 

prostora. Ta je duhovni prostor in ni omejen na svoj materialni nosilec, slikovno ploskev.  

Vsa področja likovnega ustvarjanja obravnavajo prostor. Kipar uporablja vse tri razsežnosti 

prostora, prav tako tudi arhitekt, medtem ko ima slikar samo dve dimenziji ploskve, tretjo 

dimenzijo pa ustvari sam. Slikarji so se vedno zavedali, da je slikovna ploskev bolj ali manj 

ravna površina in kot taka izhodišče za njihovo delo. Prostor v sliki ustvari slikar kot z iluzijo, 

z ustrezno organizacijo svojih likovnih sredstev, npr. z barvami, linijami, točkami, z oblikami, 
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z ritmičnim gibanjem, ki nastaja med likovnimi prvinami oz. s pomočjo globinskih vodil 

(Butina, 1997). 

»Vasilij Kandinsky (1866- 1944) je videl v slikovni ploskvi ploskev, polno napetosti, ki lahko 

vse nosi, vendar ne prenese vsega.« (Muhovič, 2015, str. 720) Ta pa zaživi, ko umetnik spoštuje 

njene zakonitosti (Butina, 1997). 

 Lastnosti likovnega formata 

Danes se nam zdi gladka, pravilno omejena površina lista papirja, na katerega rišemo ali samo 

pišemo, samoumevna. Zgodovinsko gledano pa ni tako. Nič ni samo po sebi dano in 

samoumevno, kajti to gladko in pravilno omejeno polje ne ustreza ničemur v naravi in ničemur 

v človekovem mentalnem svetu (Muhovič, 2015, po Meyer Schapiro, 1994, str. 1-32). 

Butina (1997) omeni dve likovni lastnosti, ki sta za format najpomembnejši.  

 Velikost (prostorska razsežnost) 

V slikarstvu je izbira formata ključna pri oblikovanju slike. Način, kako umetnik doživlja sliko 

glede na velikost formata, pa je odvisen od prostorskega križa in velikosti človeka. 

Slike manjših dimenzij imajo to prednost, da jih lahko držimo v rokah oziroma jih lahko 

»obvladamo«. To pomeni, da med opazovanjem slike s telesom mirujemo, gibajo se samo oči 

in po likovnem prostoru se sprehajamo samo v duhu. Ta majhni prostor prav tako ne deluje 

agresivno in nas ne vsrkava s takšno silo, da bi se mu ne mogli upreti, tudi če je vsebina slike 

takšne narave. Možna je mirna kontemplacija, saj nas mali format ne sili h gibanju, temveč k 

mirovanju. Pri manjših formatih je roka pogosto naslonjena na slikovno ploskev, gib je zaradi 

tega bolj omejen in krotek.  

Slike večjih dimenzij imajo težnjo, da nas vsrkajo v svoj prostor. Treba se je premikati s celim 

telesom, včasih se je treba oddaljiti od slike, da bi lahko s pogledom zajeli celo sliko; spet drugič 

se je treba približati sliki, da bi mogli videti detajle na njej. »Ogledovanje se tako spremeni v 

telesno gibanje v skladu z likovnim prostorom slike.« (Butina, 1997, str. 185) Pri velikih 

formatih poteze izhajajo iz komolca in so posledično tudi bolj nabite z energijo. 

 Oblika slikovne ploskve (način prostorske omejitve) 

Prve poslikave so bile naslikane na jamske stene, na neobdelano in nezamejeno površino skal, 

šele pozneje se razvije omejen, obdelan likovni format in posledično tudi dimenzija prostora v 
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sami sliki ter iluzija, gibanje ... Danes poznamo kar nekaj oblik likovnih formatov. V zahodno-

evropski tradiciji so se v likovni umetnosti uporabljale najrazličnejše oblike, večinoma so bile 

to pravilne geometrijske oblike. Najbolj razširjena oblika v našem kulturnem prostoru je 

pravokotnik, uporabljali pa so tudi kvadrat, krog, oval (Slika 9) in tudi kakšne nepravilne oblike. 

Te so bile predvsem del arhitekturne dekoracije, ki se je morala podrediti njenim zahtevam. 

Najbolj običajna in najpogostejša slikarska oblika je pravokotniška oblika. V indijski umetnosti 

do sredine 18. stoletja so prav tako uporabljali pravilne geometrijske oblike, večinoma 

pravokotniške oblike majhnih dimenzij. Izjema so talne poslikave okrogle oblike. 

 

Slika 9: format pravilnih slikovnih oblik 

Pri prehajanju kvadratnega formata v drugačne pravokotne ploskve se lahko kot zveča ali 

zmanjša (Slika 10). Nagibanje poševnice lahko narašča k navpičnici ali vodoravnici. To deli 

formate na visoke (stoječe) in dolge (ležeče). Visoki format služi v »predmetnem slikarstvu« 

za risanje in slikanje portretov, medtem ko dolgi format služi za risanje krajin. Pri kvadratu in 

krogu pa ne prevladuje nobena smer (Kandinsky, 1985).  

 

 

Slika 10: poševnica pravokotnega formata 
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Dober primer analize slikovnega polja najdemo v teoretičnih spisih slikarja Kandinskega in 

psihologa Arnheima. Po Kandinskem in Arnheimu je najbolj »objektivna« prototipna oblika 

formata kvadratni format, saj je mogoče vse druge oblike formatov, vključno s krožnimi in 

nepravilnimi, poenostaviti in obvladati z njegovo pomočjo. Na njem se lahko nazorno prikaže, 

kako vpliva oblika lastne omejitve na likovno delovanje in zaznavanje (Muhovič, 2015). 

Kandinsky (Butina, 1997) v svoji analizi pravokotnega formata (kot najbolj običajne oblike) 

imenuje slikovno ploskev temeljna ploskev. Ta je omejena z dvema vodoravnima in dvema 

navpičnima linijama. S tem je orisana kot samostojno bitje na območju svoje okolice. Navpične 

linije delujejo bolj aktivno in toplo, vodoravne linije pa hladno in pasivno. Prevladovanje enega 

ali drugega para (prevladovanje višine oz. širine formata) povzroči prevladovanje hladne ali 

tople zvočnosti. Pri kvadratu je ta zvočnost relativno uravnovešena, saj nobena linija ne 

prevladuje.  

Vsaka shematična temeljna ploskev, ki jo oblikujejo dve vodoravni in dve navpični liniji, ima 

štiri strani. Položaj vodoravnih linij je »zgoraj« in »spodaj«, položaj navpičnih linij pa »desno« 

in »levo«.  

»Zgoraj« vzbuja občutek lahkotnosti, osvobajanja in svobode. Vsaka težka oblika postane na 

zgornjih legah še težja. »Spodaj« deluje povsem nasprotno, daje občutek teže, pritiska in 

zgostitve. Bliže ko smo spodnji meji, gostejša je atmosfera, majhni delčki so vedno bolj tesno 

skupaj in tako tudi laže podpirajo večje in težje oblike. Položaj zgoraj in spodaj zaradi asociacij 

povezujemo tudi z nebom in zemljo (Kandinsky, 1985, str. 189). 

»Leva«, podobno kot »zgoraj«, vzbuja občutek lahkosti, osvobajanja in končne svobode. 

Sproščenost »zgoraj« kaže večjo stopnjo sproščanja od »leve«. Smer proti »levi« je gibanje v 

daljavo (iti na prosto), smer proti »desni« pa je gibanje proti domu (iti noter). Za »desno« je še 

značilno, da je bolj podobna »spodaj« in daje občutek zgostitve, teže in upora.  

»Glede na te ugotovitve lahko po Kandinskem kvadrat razdelimo na štiri kvadrante, ki imajo 

specifične napetosti. Najmanjšo nosi kvadrant levo zgoraj, največjo kvadrant desno spodaj, oba 

ostala pa sta si po napetosti podobna (Muhovič, 2015, str. 196). Kvadrant levo spodaj in desno 

zgoraj povezuje t.i. harmonična poševnica (»lirična napetost«). Kvadrant levo zgoraj in desno 

spodaj pa povezuje disharmonična poševnica (»dramatična napetost«) (Muhovič, 2015).  

Torej, že sama oblika formata slikovne ploskve bistveno vpliva na kompozicijo slike in na to, 

kako bomo likovne elemente razvrstili in uredili v formatu.  
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R. Arnheim je bil prvi, ki je v znanstveno-analitičnem smislu opozoril na izrazno moč formata. 

Format združi v dve zaznavni shemi: doživljajsko strukturo likovnega prostora, osnovano na 

prostorskem križu (razlike v doživljanju zgoraj-spodaj, levo-desno, spredaj-zadaj) ter 

inducirano strukturo formata. 

Arnheim (2004) je v svoji analizi pravokotnega slikovnega polja, katerega idealni predstavnik 

je kvadrat, razložil format kot polje strukturalnih sil.  

Ko opazujemo katerokoli obliko, se naš pogled ustavi na njenih robovih in linijah. Oko, ki drsi 

po ravnem robu kvadrata, pride do vogala, kjer se gibanje zaustavi in preusmeri. Oko pa lahko, 

ker ga vogalne točke kot mesta radikalnih prostorskih sprememb privlačijo, opravi tudi 

virtualno pot v diagonalni smeri. Kot presek gibanja diagonalnih linij se v sredini kvadrata tvori 

center polja. To je nova točkovna tvorba, ki je centralno žarišče celotnega polja. V nadaljevanju 

središčna točka omogoči gibanje očesa vzporedno s stranicami v horizontalni in vertikalni smeri, 

ker se tudi ta gibanja srečujejo v njej. Najmočnejše točke v formatu so predvsem tam, kjer se 

silnice križajo (Slika 11). Vsak likovni poseg v referenčni okvir kvadrata je neizbežno podvržen 

tej nevidni strukturi (Muhovič, 2015; Butina, 1995). Torej lahko povzamemo, da ima kvadrat 

vidni del (robovi in koti) in nevidni del (simetrale in diagonale). Nevidni del strukture formata 

postane zaznaven, ko format poselimo z oblikami. 

 

 

Slika 11: polje sil v kvadratnem formatu po Rudolfu Arnheimu 

Kljub temu da na videz prazen format deluje prazno, ni tako. Napolnjen je s potencialnim 

poljem silnic, ki vplivajo na obliko, ki se v njej pojavi. Struktura nevidnih silnic v formatu je 

odvisna od oblike formata oz. od načina opazovanja oblike formata. 



37 

Če postavljamo krog na različna mesta v formatu, je moč opaziti, da se na nekaterih položajih 

zdi stabilen, na drugih pa ne, in da izkazuje težnjo k pomikanju v neko smer. Najbolj stabilen 

je, kadar je v kvadratnem formatu nameščen v središče, ki je določeno s presečiščem njegovih 

diagonal in simetral. Kamorkoli položimo krog, vselej vplivajo nanj skrite strukturalne sile, ki 

jih povzroči način omejitve prostora. Relativno stabilen je vsak položaj, ki se pokriva s kakšnim 

položajem na strukturalnem skeletu formata; položaji, ki ležijo vmes, pa so nestabilni in to 

nestabilnost prenašajo tudi na oblike, ki so v njih. To velja predvsem za prazen format; če je v 

njem več oblikovnih elementov, pa ti vplivajo drug na drugega. Če krogu v središču dodamo 

enak krog na diagonali, se ravnovesje poruši. Ravnovesje vzpostavimo tako, da oba kroga 

postavimo na isto diagonalo in ju pomaknemo na svojo stran središča (Muhovič, 2015). 

Torej, pri urejanju kompozicijskih elementov moramo računati s strukturo polja sil v formatu, 

ki je definirana z obliko omejitve. Poudarjena oblika take omejitve je okvir, ki preprečuje vdor 

zunanjih vizualnih sil v prostor, navznoter pa diktira strukturalni skelet sil, ki vladajo v formatu. 

»Tak strukturalni skelet utemeljuje okvir odnosov in pomaga, da umetnik in gledalec določita 

ravnotežno vrednost vsakega elementa v kompoziciji.« (Muhovič, 2015, str. 197) 
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2.3.  Analiza odnosa med barvo in slikovnim formatom skozi zgodovinska 

obdobja indijske umetnosti  

»Vse, kar se lahko naučimo iz knjig ali od učiteljev, je podobno vozu.  

Voz pa je uporaben le, dokler smo na cesti. Ko pridemo do konca ceste, voz zapustimo in 

odidemo naprej peš.«  

iz Ved 

 Prazgodovina 

Srednja Azija je bila v času od leta 5000 pr. n. št. pa vse do leta 500 pr. n. št. v obdobju, ko je 

čez njena tla potekalo veliko gibanja – od trgovine, blaga in ljudi, do idej in stilov –, kar je 

seveda vplivalo na umetnost in kulturo tega področja. 

Zgodovina umetnosti in slikarstva se začne s prazgodovinskimi poslikavami. Te najdemo v 

raznih skalnih zavetiščih, njihov nastanek pa sega v čas okrog leta 5500 pr. n. št. V Indiji je 

mnogo takšnih jamskih poslikav, vendar še vedno manj kot v Španiji in Franciji, kjer te segajo 

v čas med letoma 20.000 in 10.000 pr. n. št. 

Največ jamskih poslikav v Indiji najdemo v okolici mesta Bhopal, v osrednjem delu države. 

Med zelo poznanimi jamskimi poslikavami je skalno zavetišče Bhimbetka (Slika 12). Je tudi 

del Unescove svetovne kulturne dediščine. 

 

 

Slika 12: jamska poslikava, Bhimbetka 
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V tem skalnem zavetišču so zelo impresivne poslikave iz raznih zgodovinskih obdobij. V 

skalnem zavetišču so upodobljene človeške figure in živali v prizorih ceremonialnih praznovanj, 

vsakodnevnega življenja, obredov, lova in tako naprej. Upodabljali so jih z linijami in barvami, 

ki so naravne, izdelane iz preprostih vrst gline in kamnov, ki so bili pogosto najdeni v okolici. 

Nekatere slike naj bi bile narisane s prsti, druge pa s pripomočkom, podobnim čopiču. Občasno 

so za pigment uporabljali tudi drevesa, rastline in njihove poganjke. Te so zmleli v fino pasto 

in tako dobili želeni pigment. Najpogosteje uporabljene barve v teh skalnih zavetiščih so bela, 

rdeča, zelena, rumena in oranžna (Bhimbetka rock shelters). Risba na sliki 12 je narisana z 

rdeča barvo, trup figur je sestavljen iz trikotnika, glava pa je narisana v obliki kroga in 

»prilepljena« na trup. Na sliki prevladujejo linije različnih debelin. Na risbi lahko še opazimo, 

da je le najpomembnejša figura pobarvana – in v primerjavi z ostalimi figurami narisana v 

največji velikosti. Slikovna ploskev je tukaj groba skalnata struktura, ki je še neomejena. Prav 

ta groba neravna površina pa daje barvi posebno teksturo. Kompozicija je nevezana, saj ni bila 

ustvarjena v vnaprej določenem formatu. Skala sama po sebi ni omejena.  

 Indo-sumersko obdobje 

Zgodovina indijskega podkontinenta se začne z razvojem prve velike kulture v dolini reke Ind, 

leta 2500 pr. n. št. To je bila ena izmed velikih civilizacij antike, ki je imela visoko razvito 

kulturo, velika mestna središča in razvito umetnost. V tem obdobju najbolj izstopajo njihovi 

značilni pečati, veliko je tudi pristne keramike in pa rezbarij. Primer poslikanega lonca in ostali 

artefakti iz tega obdobja razkrivajo izjemno razvito umetnost estetične vrednosti, z domiselno 

močjo oblikovanja in kreativnosti pri upodobitvi človeka in narave. »Kulturo najstarejših 

indijskih mest je mogoče primerjati s kulturo drugih staro vzhodnih ljudstev in držav, zlasti 

Mezopotamije.« (Potočnik, 2006, str. 83) Razvoj risbe ali slike v tem obdobju ni zaznan 

(Münsterberg, 1971; Nevile, 2007). 

 Vedsko obdobje 

Po koncu tako imenovane indo-sumerske kulture je sledilo obdobje Ved, ki se imenuje po štirih 

glavnih Vedah (Rig, Sama, Jadžur in Atharva). To so najstarejši sveti spisi na svetu, ki so jih 

starodavni modreci slišali v globokem meditativnem stanju. Oboževali in častili so bogove v 

obliki sonca, vetra, vode in še posebej ognja. Vede so zapisane v sanskrtskem jeziku, ki je 
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kasneje postal podlaga za ostale indijske. Danes ga aktivno uporablja le redko kateri Indijec, 

saj se uporablja se le za pisanje in branje svetih spisov. 

Indijo je v tistem obdobju zasedlo arijsko ljudstvo iz severovzhodnega Irana in območja blizu 

Kaspijskega morja. Zgodovinarji ocenjujejo, da so prišli v Indijo okoli leta 1500 pr. n. št. To je 

bilo ljudstvo, ki je bilo zelo razvito na verskem, filozofskem in literarnem področju. V tistem 

času se prvikrat izoblikuje kastni sistem, ki naj bi ga Arijci vzpostavili bolj zaradi ohranitve 

svoje kulture kot zaradi razdelitve družbe. Originalni izvor besede kasta je varna, kar v sanskrtu 

pomeni 'barva'. Pozneje se je ta oblikovala v štiri glavne kaste, ki so se delile glede na vrsto 

dela. Prebivalstvo je bilo razdeljeno na duhovnike, učenjake in učitelje (brahmin), vladarje, 

vojščake in upravitelje (kšatrija), kmete, obrtnike in trgovce (vajšja) ter fizične delavce in 

služabnike (šudra). Skozi čas se je kastni sistem spreminjal in danes kaste niso več povezane z 

delom, ki ga posameznik opravlja, temveč z družinskim poreklom. Prav tako se je v tistem času 

začel oblikovati hinduizem (Höfer, 1992; Münsterberg, 1971). 

Iz vedskega obdobja se je ohranila obsežna literatura, v kateri se lahko seznanimo z razvojem 

in likovne umetnosti. Stari sanskrtski teksti pričajo o razvoju različnih vizualnih umetnosti, 

slikarstva, kiparstva in arhitekture, za katero je bila značilna skrajna prefinjenost in perfekcija. 

Slikarstvo je bilo v domeni takratnega plemstva. Starodavna razprava o umetnosti in znanosti 

kiparstva in slikarstva iz 2. stoletja, Višnudharmotara, razkriva legendo o modrecu Višvamitri 

in izvoru slikarstva. »Nekoč je bog Indra napotil božanske vile, naj zapeljejo modreca 

Višvamitro z erotičnim plesom in glasbo. Ko jih je modrec zagledal, je vzel vejico mangovega 

drevesa in s sokom (rasa v sanskrtu), ki je iztekal iz nje, narisal žensko na svojem stegnu. Vile, 

očarane nad izjemno lepoto narisane figure, so odletele nazaj v nebesa in obvestile vse bogove 

o tem izjemnem dogodku. Bogovi so se nato spustili iz nebes, izrezali figuro iz modrečevega 

stegna in ji vdihnili življenje. Imenovali so jo Urvaši, ker se je rodila iz stegna (uru v sanskrtu).« 

(Nevile, 2007, str. 11)  

Sporočilo legende je, da nobeno delo visoke slikarske umetnosti ne more biti narejeno brez rase 

(čustev – eden od prevodov besede iz sanskrta). To pa zato, ker je bila prva slika v univerzumu 

prav tako naslikana z mangovo raso (sokom – igra besed, prav tako eden od pomenov besede 

v sanskrtu). Vzbuditi čustva pri gledalcu umetniških del je bil glavni cilj vsakega umetnika 

(Nevile, 2007). 

Ohranjenih del iz tega obdobja ni. Nekateri viri omenjajo, da naj bi obstajala slikarska dela v 

tem obdobju, spet drugi pravijo, da je umetnost mirovala. 
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 Obdobje budizma 

»Razumevanje sveta, ki so ga prinesla arijska plemena, so začeli preplavljati številni novi 

miselni tokovi, ki so se lotili osnovnih problemov človeške eksistence na nov, svež in radikalen 

način.« (Potočnik, 2006 po Krmpotič, 1965, str. 76-87) 

Razvije se budizem, in sicer med 6. in 5. stoletjem pr. n. št. V naslednjih letih, okoli 3. stoletja 

pr. n. št., je umetnost nastajala pod vplivom budizma. Razvoj je potekal predvsem v kiparstvu 

in arhitekturi pod vladavino indijskega kralja Ašoke (269-232 pr. n. št.), ki je bil velik 

pospeševalec budistične umetnosti in tudi sam pobožen budist. Na tem področju so bili doseženi 

izredni uspehi.  

Pod vladavino Kušanov (50-300 pr. n. št.) sta delovala dva umetniška centra. Prvi je bil v mestu 

Mathura, v osrednjem delu severne Indije, drugi pa v pokrajini Gandhara, v severovzhodni 

Indiji. V tem obdobju prvikrat upodobijo Budo v človeški podobi (Slika 13) (Münsterberg, 

1971). 

 

Slika 13: Budova glava iz mavca, 4. stoletje 

Sledi umetnost Guptov (300-600), ki je pravzaprav združen slog umetnosti iz Mathure in 

Gandhare. Začne se t.i. klasično obdobje, ki doživi razcvet na področju kiparstva, gledališča, 

plesa, pantomime in slikarstva. V kiparstvu Budova podoba dobi svojo klasično obliko, 

budistična umetnost pa doseže vrh. To je tudi čas, ko je ideal budizma najbolj popolno izražen 

(Münsterberg, 1971; Potočnik, 2006).  
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V tem obdobju je cvetela tudi zelo poznana oblika stenskega slikarstva, z imenom bhitičitra 

(bhiti – stena, čitra – slika). Budistična, hinduistična in džainistična svetišča so bila velikokrat 

okrašena z vklesanimi in naslikanimi figurami. Ta svetišča so vsebovala tudi religiozne tekste, 

ki so bili razkošno prikazani s stenskimi poslikavami. Najstarejši primeri, ki so preživeli 

stoletno zgodovino, so stenske poslikave (freske) v templju v Adžanti, izklesanem v skalo. 

Medtem ko nekatere spadajo v 1. stoletje pr. n. št., jih velika večina izvira iz 5. in 6. stoletja, 

zlate dobe kraljeve vladavine Gupta. V omenjenem obdobju je umetnost fresk doživela svoj 

polni razcvet. Te freske upodabljajo predvsem religiozne legende v enostavni, razumljivi obliki, 

pri čemer umetniki uporabljajo kostume, okolje in metode, primerne svojemu času. Veliko teh 

slik vzbuja tudi trodimenzionali efekt, kar je prepoznavni znak indijskega kiparstva. Številne 

slike, ki krasijo zidove in strope, upodabljajo pomembne zgodbe Budovega življenja. 

Uporabljali so barve v odtenkih svetlozelene, rdeče, rjave, rumene in črne. Indijske freske niso 

pomembne le zaradi njihove umetniške vrednosti, temveč tudi zato, ker razkrivajo dragocene 

informacije o indijskem kulturnem in družbenem življenju daljne preteklosti. Visoka kvaliteta 

fresk v jamah Adžanta dokazuje dolgo, vendar na žalost izgubljeno zgodovino te umetnosti 

(Nevile, 2007).  

Ena izmed ohranjenih poslikav v Adžanti je stenska poslikava hodnika. V tem hodniku je 

upodobljen kraljevi prizor iz 1. stoletja pr. n. št (Slika 14). Na stenski sliki vidimo z leve strani 

kralja s spremstvom, ki se približuje centru, kjer stoji drevo; okoli njega, na desnem delu slike, 

pa so se zbrali pevci in plesalci.  

 

Slika 14: stenska slika »Kralj s spremstvom« iz jame Adžanta, 1. stoletje pr. n. št. 

Posebnost slike je, da je zelo realistična za tisto obdobje. Vsak portret na upodobljeni figuri ima 

svoj značaj, npr. kralj izstopa po drugačni frizuri, brkih in z zlatom okrašenem vratu, dve 

plesalki ob drevesu imata izrazite oči ipd. Zanimiva je likovna površina slike, ki deluje kot dolg 
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trak, saj nakazuje nadaljevanje prizorov in hkrati spominja na kitajske slikarske zvitke. Pozneje 

se je likovna površina razširila na celotno steno jame (Craven, 1976). Elementi na sliki so 

enostavno nanizani, figure pa so naslikane na talni ploskvi ena zraven druge. Takšno 

kompozicijo imenujemo 'pasovno vezana kompozicija' ravno zato, ker se nahaja na ploskvi, ki 

ima obliko traku ali pasu. Na sliki prevladujejo predvsem zemeljski barvni toni: rjava, rdeča in 

zelena. Več pa ni razvidno iz slike, saj je slika slabo ohranjena.  

Podoben primer poslikave celotne stene je dobro ohranjeno delo Bodhisatve, Usmiljeni in 

sočutni, iz poznega 5. stoletja, kjer je Buda naslikan v nekakšni plesni drži, z lotosovim cvetom 

v roki (Slika 15). Na sliki je obdan s kraljico in gospodičnami iz kraljeve palače.  

 

 

Slika 15: Padmapani, stenska jamska poslikava Bodhisatve iz Adžante, pozno 5. stoletje 

Slika je naslikana na grobo podlago jamske stene. Tehnika je podobna freski, skalnata stena je 

prekrita z mešanico gline in drugih materialov, ta pa je bila prevlečena z apnom zato, da se je 

ohranjala vlažnost za absorpcijo pigmenta. Obrisi posameznih elementov so bili najprej 

narejeni z rdečo barvo, ko pa je bila površina zapolnjena z barvo in tako dobila lepo končno 
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obliko, so elemente obrisali še s črno barvo. Barve so bile naravne in vodotopne, v odtenkih 

škrlatne, rjave, rumene, modre, svetlozelene, rdeče in črne. Prevladujejo toplo-hladni barvni 

kontrasti. Obrisi opisujejo obliko z občasno uporabo senc in poudarkov na poslikavi kot 

poudarek modeliranja, ne pa kot poudarek svetlobe. Na sliki prevladuje simetrična kompozicija, 

znotraj kompozicije pa lahko vidimo, da je likovna površina poslikana in zapolnjena do 

zadnjega milimetra. Ta slikovna površina je večjih dimenzij.  

Zanimiv je tudi pogled figure, ki zre naravnost mimo gledalca. To pa zato, ker so se Indijci 

izogibali profilnemu upodabljanju, tako kot so se Grki in Egipčani izogibali polnemu obrazu. 

Na sliki se čutijo emocije, čustva, predvsem v drži roke in pogledu (Craven, 1976; Münsterberg, 

1971). 

 Srednjeveško obdobje, čas hinduizma 

Sledi 7. stoletje, ko hinduizem prevzame vodilno vlogo v umetnosti. Budizem je z razvojem 

hinduizma in s koncem obdobja Guptov prisoten le še v manjših predelih dežele. Umetnost pod 

vplivom hinduizma traja vse do 13. stoletja, ki se končna z vdorom muslimanskih vojakov. V 

tem času se razvije hinduistična srednjeveška umetnost, ki doseže svoj vrh v istem času kot 

zahodna srednjeveška verska umetnost, se pravi med 10. in 13. stoletjem. V srednjeveškem 

obdobju v Indiji so nastali najmogočnejši templji in veliko stenskih poslikav, še posebej na 

severu.  

Srednjeveško slikarstvo vsebuje veliko živosti in izvirnosti, z velikim poudarkom na 

dekorativnih detajlih. Znane so stenske poslikave v templju Ellora, izklesanem v skalo, iz 8. in 

10. stoletja. Zanimivo je, da so v jami v Ellori nastala tako budistična in hindujska, kot tudi 

džainistična svetišča. Prav tako obstajajo primeri slik iz Kerale iz 16. in 19. stoletja. Literarni 

viri pripovedujejo o slikarskih šolah, a ker so bila dela izvedena na stenah, lesu, papirju ali 

palmovih listih, je ohranjenega le malo.  

Snov slikarskih motivov sta bili največkrat dve glavni božanstvi hindujske vere, ki so ju častili 

in upodabljali: Šiva (uničevalec) in Višnu (ohranjevalec). Vsak od njiju je imel tudi svojo šakti 

(žensko plat svojega bistva). Šiva je imel Parvati, boginjo ljubezni in lepote, Višnu pa Lakšmi, 

boginjo sreče in obilja. Ti dve sta bili prav tako obsežno upodabljani (Münsterberg, 1971; 

Nevile, 2007). 
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 Zahodnoindijsko slikarstvo in džainistični rokopisi 

Nekje od sredine 11. stoletja dalje se slikarstvo razvije v večjem obsegu, in sicer v ilustriranih 

svetih rokopisih. Ti so se ohranili v dokaj velikem številu iz centrov v zahodni in vzhodni Indiji. 

Večina ilustriranih in dobro ohranjenih rokopisov je nastalo pod vplivom džainizma 

(zahodnoindijsko slikarstvo), budističnih rokopisov (vzhodnoindijsko slikarstvo iz Biharja in 

Bengala) in hinduizma. Po vdoru muslimanov v poznem 12. stoletju so se budistični rokopisi 

preselili v Nepal in Himalajo, kjer so jih prebivalci tamkajšnjih samostanov ustvarjali še naprej. 

Prav tako se na tem območju pod vplivom budizma razvije slikanje mandal.  

Prve »knjige« so bile narejene na palmovih listih, platnice pa so bile lesene in med seboj 

zvezane z vrvjo. Palmovi listi so bili suhi in občutljivi. Likovna površina je bila majhna, ozka 

in dolga, zato so bile tudi slike majhne. Ko so nastajali rokopisi, sta bila kaligraf in slikar v tesni 

povezavi. Šele ko je kaligraf napisal ves tekst, je lahko slikar naslikal podobe (Asher, 2003; 

Craven, 1976). 

Džainizem2 je vera, ki je vplivala na indijsko umetnost in je bila tretja po številu slednikov. 

Glavni pokrovitelji za nastanek teh del so bili džainistični trgovci in ladjedelci iz Gujarata. Zelo 

veliko del je ohranjenih, saj so jih hranili v svojih knjižnicah. Med pomembnimi ilustriranimi 

deli te vere sta dva teksta. Prvi govori o Kalpasutri, natančneje o učitelju in ustanovitelju te vere, 

Tirthanakara Mahavirju; drugi, Kalakačarjakatha, pa o dogodivščinah džainističnih menihov. 

Te ilustracije rokopisov so nastale v času od 13. do 16. stoletja. 

Najbolj razkošno delo od omenjenih dveh del je Kalpasutra iz leta 1465. Delo je nastalo v 

mestu Jaunpur (na severnovhodnem delu Indije, v bližini Nepala), na kraljevem dvoru 

takratnega sultana Šarkija. Spodnja slika (Slika 16) je primer ilustriranega rokopisa.  

Ilustrirani rokopisi prikazujejo oglate figure, ki nosijo svetle, vzorčaste obleke. Zanimiv je tudi 

obraz upodobljenih, kjer oči še posebej izstopajo. Prav tako sta narisani obe očesi enako, kljub 

temu da je figura narisana iz profila (to lahko zasledimo tudi v 20. stoletju v kubizmu). V slikah 

tega obdobja prevladujejo ploskovite, preproste figure, izrazita uporaba črt in dekorativnost. 

Ozadje slik in ilustracij je pobarvano samo z eno barvo, z namenom, da se gledalec osredotoči 

na naslikane figure. Prav tako so slike bolj enostavno naslikane, ker je bil njihov namen samo 

obogatiti besedilo. Prostor na slikah manuskriptov je nakazan samo na spodnji talni črti, je 

                                                 
2 Vera, ki je nastala v Indiji sočasno z budizmom in ni religija določene skupnosti, rase ali kaste, temveč je religija 

človeškega izvora. Ta vera je precej sorodna budizmu, saj zavrača brahmanske institucije, kot so kaste in 

žrtvovanja. Ustanovitelj džainizma je bil Mahavira (rojen okoli leta 540 pr. n. št.). Ena od petih kreposti pravilnega 

delovanja za džainizem je nenasilje – ahimsa, ter spoštovanje vsega živega (Potočnik, 2006). 



46 

dvorazsežen in brez globine. Uporabljali so le nekaj barv, in sicer rdečo, rumeno, belo, črno, 

zlato in malo modre (Asher, 2003; Craven, 1976; Münsterberg, 1971).  

 

 

Slika 16: Džainistični rokopis Mahavirova iniciacija, 1456. Vodene barve na zlatem papirju 

(11,7 x 29,4 cm). 

Na zgornji sliki (Slika 16) lahko vidimo omenjene značilnosti, ki so se pojavljale v delih tega 

obdobja. Likovni format je izredno majhnih dimenzij, sliko pa uokvirja pravokotni okvir. 

Kompozicija deluje simetrično, saj se elementi ponovijo simetrično tako na levi kot na desni 

polovici kompozicije. Na sliki ni veliko elementov, glavni prizor predstavljata dve figuri, ki sta 

narisani na rdeče obarvano ozadje ali ploskev. Vsaka figura je naslikana kot samostojna in figuri 

se med seboj ne prekrivata. Umetnik je figure naslikal v preprostem slogu, ne da bi uporabljal 

modulacijo. Barva je nanešena v enakomernih nanosih in tako še bolj poudarja ploskoviti slog. 

Edini detajl, ki ga je uporabil, je detajl na figuri, ki ima ovito ogrinjalo okoli pasu. Na sliki 

lahko vidimo še bogatejšo paleto barv kot na nekaterih drugih slikah, na primer pri sliki 17. Na 

zgornji sliki (Slika 16) prevladujejo modra, odtenki rdeče in zelena barva, prav tako sta 

uporabljeni bela in črna. V oči nam takoj pade škrlatno rdeča barva, ki je uporabljena tako na 

ozadju džainističnega rokopisa kot na delih figure v ilustraciji rokopisa in tudi svetlo modra 

barva. Na ilustraciji prevladuje toplo-hladni kontrast med rdečo barvo ozadja in modro barvo 

na posameznih detajlih figur. S toplo-hladnim kontrastom lahko ustvarjamo iluzijo prostora v 

ploskovnem okolju. Tople barve se zdijo bližje in imamo občutek, kot da se nam približujejo, 

kar lahko opazimo tudi na omenjeni sliki. 
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Na spodnji sliki (Slika 17) lahko vidimo še eno delo te zvrsti, in sicer delo iz zahodnega dela 

Indije, iz pokrajine Gudžarat. Tudi na tem delu vidimo, da prevladujejo značilnosti, pomembne 

za dela tistega obdobja: uporaba živih, izrazitih barv, drzne risbe, oči upodobljenih so 

nenavadno izbuljene, linearni slog in ponavljanje. Ti rokopisi hkrati predstavljajo tudi prve 

zametke miniaturnih slik, ki se pozneje na hindujskih dvorih še bolj razvijejo (Münsterberg, 

1971; Asher, 2003; Craven, 1976). Barve oziroma pigmente za slikanje so dobili predvsem od 

Perzijcev, in sicer ultramarin, srebrno, zlato in škrlatno.  

Tudi likovni format spodnje slike (Slika 17) je zelo majhnih dimenzij. Za razliko od prejšnje 

slike je uporabljenih mnogo manj barv. Na sliki lahko vidimo osnovni barvi – rdečo in modro 

– in sekundarno zeleno, terciarno rjavo in črno ter belo barvo. Terciarna svetlorjava barva je 

pravzaprav barva rokopisa, ki je tudi del figur. Figure na sliki naj bi bile prvotno poslikane z 

zlato barvo. Drugi viri omenjajo tudi rumeno barvo za poslikavo figur. V obeh primerih vidimo, 

da so barve na slikah zbledele in samo ugibamo lahko, kaj so uporabili. Za upodobitev figur je 

tudi značilno, da so jih upodabljali po zgledu takratnih kiparskih del. Figure so imele široka 

ramena in ozek pas (Brown, 1930). Na sliki sta nakazani dve talni črti, ker je umetnik tako želel 

nakazati prostor v sliki. Občutek za globino oziroma perspektivo se razvije pozneje, konec 18. 

stoletja. Ilustracija je narisana v pravokotnem formatu. Na slikovni površini so figure 

enakomerno razporejene in lahko opazimo, da prevladuje simetrična kompozicija. Tudi na tej 

sliki prevladuje toplo-hladni kontrast med rdečo in modro barvo. Tople barve se zdijo bližje in 

imamo občutek, kot da se nam približujejo, kar lahko opazimo tudi na omenjeni sliki. 
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Slika 17: Džainistični rokopis Sidharta slavi Mahavirov rojstni dan, 16. stoletje. Barva na 

papirju. Višina 11,5 cm. 

V drugi polovici 14. stoletja je začel palmove liste nadomeščati papir, ki se je počasi uveljavil 

tudi med ustvarjalci ilustriranih rokopisov. Likovni format iz palmovih listov se je v ilustriranih 

knjižnih rokopisih pojavljal še kar nekaj časa, sčasoma pa so se umetniki navadili na novi 

format, ki jim je omogočal več likovne površine. Poznejši rokopisi so bili torej sestavljeni iz 

listov papirja, vmes pa povezani s tršim papirjem ali lesom in zaviti v kos blaga.   

V 16. stoletju se pri slikanju rokopisov spremeni tudi ozadje, in sicer iz močne, stabilne rdeče 

v modro. Z modro so začeli dodajati tudi zeleno barvo. Modri pigment so v Indijo prinesli 

Perzijci, podobno kot papir. S spremembo likovne površine, s palmovega lista na papir, so 

umetniki lahko natančneje slikali in upodabljali besedila (Asher, 2003; Craven, 1976). 

 Miniaturno slikarstvo 

V 16. stoletju je bilo v Indiji precejšnje število slikarskih šol, med katerimi bom izpostavila le 

radžputsko šolo in šolo Pahari, saj so njuna dela med najbolj zanimivimi. Za razumevanje 

razvoja slikarstva v Indiji pa je pomembno tudi razumevanje mogulske vladavine, ki je v 

zgodnjem 16. stoletju prinesla velik vpliv perzijske umetnosti na indijsko slikarstvo. Ta stil 

slikanja je cvetel pod pokroviteljstvom kralja Akbarja, ki je vzpostavil velik atelje in zbral vešče 
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umetnike iz vse Indije. Tudi sam navdušen slikar, je Akbar spodbujal povezovanje perzijskega 

in indijskega stila slikanja, pri čemer je slednji dominiral tako v izvedbi kot v izbiri vsebine. 

Mogulsko slikarstvo je upodabljalo predvsem zgodovinske dogodke in dvorno življenje z vsem 

sijajem in veličastnostjo, medtem ko je bil pri radžputskem slikarstvu poudarek na slikanju 

legend, mitov, predanosti veri in vsakdanjih dogodkov, prepletenih z versko vsebino. Po 

vladavini kralja Akbarja, je v 18. stoletju mogulska šola slikanja začela upadati (Nevile, 2007). 

Miniaturne slike prepoznamo po tem, da so izredno majhne, da so delo neznanih avtorjev in da 

so zelo lepe. Takšen način slikanja so v Indijo prinesli Perzijci. Ključno za razumevanje 

indijskega miniaturnega slikarstva je dejstvo, da medtem ko je mogulska umetnost realistična, 

je miniaturno slikarstvo, podobno kot hindujska literatura, temeljilo na simboliki in poetičnih 

metaforah. To je moč povezati s konceptom maje v budizmu in hinduizmu, kjer je ves svet 

iluzija in je tako tudi umetnost, ki je sama preslikava življenja, le simbolična (Craven, 1976). 

2.3.7.1.  Slikarstvo radžputske šole  

Vdor muslimanov, predvsem na severu Indije, je povzročil, da se je na tem geografskem 

področju končala starodavna sanskrtska tradicija. Ta se je še naprej razvijala na jugu države, 

predvsem v arhitekturi in obli plastiki. Islamska umetnost, temelječa na perzijskih virih, je 

vplivala na nadaljnji razvoj indijskega slikarstva. Z obujanjem staroselske literature v 14. 

stoletju je hinduizem začel doživljati renesanso. Sveti teksti in epi, ki so bili nekoč v pristojnosti 

svečenikov in plemičev, so sedaj postali dosegljivi kot del vsakdanjega življenja. Kult vdanosti 

(bhakti) je postajal vse bolj priljubljen, pri čemer je ključno vlogo poosebljenega Boga prevzela 

manifestacija Višnuja v obliki pastirskega para Radha-Krišna. Religija je doživela nov zagon 

in vsa nadaljnja umetnost je izhajala iz te na novo oživljene pobude.  

Glavni središči ustvarjanja v severnem delu Indije sta bili Radžputana (danes je to območje 

zveznih držav Rajastan, Gujarat, in Madhya Pradesh ter države Pakistan) ter predgorje Himalaje. 

Stil slikarstva, ki je cvetel od 12. do 15. stoletja, je bilo miniaturno slikarstvo, sprva namenjeno 

predvsem ilustriranju spisov na palmovih listih, v 14. stoletju pa tudi na papirju (Asher, 2003; 

Craven, 1976). 

Prvo središče, Radžputana, je imelo najodličnejše šole tovrstnega ustvarjanja predvsem na 

hindujskih radžputanskih dvorih, zato jih imenujejo tudi radžputsko slikarstvo. Radžput 

označuje kraljeve sinove, ki so vladali na tem območju kot fevdalci Mogulov. Pod to ime so 

spadala tudi dela, ki so nastajala v značilno omenjenem slogu, vendar niso bila s tega območja. 
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Ta slog se razvije v poznem 16. in v začetku 17 stoletja. Naročniki del so bili predvsem odličniki 

in princi, ki so poskrbeli za razvoj tovrstnega slikarstva. Te slike so si prislužile pohvale tudi 

na račun njihove živosti, čustvenega izraza in umetniške odlike. Velika večina umetnikov je 

uprizarjala zgodbe številnih utelešenj velikega boga Višnuja, še posebej zgodbe iz Ramajane in 

priljubljene zgodbe iz življenja Krišne in njegove sopotnice Radhe (Asher, 2003; Nevile, 2007).  

Za radžputskega slikarja so vsi ljudje in narava simbolični. Končni cilj umetnika je postal 

pojasniti človekov odnos do Boga, saj je prepoznal, da so narava, vsakdanji dogodki in človeška 

čustva le sredstvo za izražanje plemenitih idej. Barve so tako dobile pomene: rdeča je pomenila 

bes, rumena sijaj, rjava erotičnost itn. Barve so uporabljali tudi za simboliziranje glasbenih not, 

kar nas pripelje do neverjetnih indijskih slikarskih umetnin z imenom ragamala. (Craven, 1976). 

Ragamala, slikarski žanr, priljubljen pri radžputskih kraljih, je slikovit prikaz glasbenih 

razpoloženj (raga). Raga je standardni način glasbene melodije v severnoindijski klasični 

glasbi in dejansko pomeni tisto, kar obarva človeški um z nekim občutkom, strastjo ali čustvom. 

V upodobitvi so bile rage razdeljene na moške in ženske, v skladu z razpoloženjem, ki so ga 

vzbujale pri poslušalcih. Rage (moškega spola) so bile upodobljene kot kraljevski ljubimci, 

ragine (ženskega spola) pa kot očarljive ženske. Celo meseci v letu so dobili vizualno obliko, 

da bi mogli izraziti vpliv letnega časa na razpoloženje človeka.  

Iz tega obdobja so zanimive tudi serije ilustracij, kot je Rasmandžari, ki obravnava ljubezenske 

prizore in različna stanja ljubezni. Od nekdaj je bila dominantna tema v slikarstvu strastna 

ljubezen, kot tudi ženska oblika, ki je bila naslikana z neizmerno očarljivostjo in čarom (Nevile, 

2007). 

Upodabljali so tudi dogodke iz starodavnih hindujskih legend in zgodb. Pozneje so začeli 

upodabljati tudi portrete in prizore iz dvornega življenja (Münsterberg, 1971). 

Prve zgodnje slike so nastale pod vplivom džainistične tradicionalne umetnosti. Od leta 1625 

pa so hindujske miniaturne poslikave izgubile značilnosti zahodnoindijskega stila, predvsem 

zaradi islamskega vpliva, pa tudi zato, ker so se pričeli razvijati različni lokalni stili. Stil 

radžputskega slikarstva je v 17. stoletju vidno napredoval tudi zaradi mogulskega vpliva, kajti 

vladarji posameznih provinc so bili tesno povezani z mogulskimi vladarji. Prav tako so imela 

zgodnja dela več poudarka na močnih, drznih barvah in abstraktnih risbah, poznejše pa težijo k 

večjemu naturalizmu in podrobnostim (Asher, 2003; Münsterberg, 1971). 

Med najlepše iz radžputanske šole, pa tudi najbolj tradicionalne, sodijo miniaturne slike iz 

Malve v osrednji Indiji (danes je to območje zvezne države Madya Pradesh). Te slike so bile 
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prave mojstrovine tistega časa, v primerjavi z velikimi slikami, ki so jih tedanji umetniki prav 

tako ustvarjali (Slika 18, Slika 19). Mesto Malva je bilo pomembno umetnostno središče v 17. 

stoletju. Avtor še navaja: »Ploskovita in dekorativna raba bleščečih barv in močan poudarek 

na vzorcu se dobro ujemata s sodobnim okusom in nič nas ne preseneča, da sta Klee in Matisse 

silno občudovala radžputsko slikarstvo.« (Münsterberg, 1971) 

Na spodnjih slikah (Slika 18, Slika 19) lahko vidimo, da prevladujejo barvne ploskve, nasičene 

barve in močni obrisi ter primarne in sekundarne barve. Posamezni prostori so omejeni z 

barvnimi ploskvami. Figure so narisane iz profila, obrazi pa so polni emocij. Prostori so 

obarvani z rdečo, črno in modro barvo. Odprti prostori so nakazani z upodobitvijo živali, dreves 

ali cvetlic.  

 

 

Slika 18: Pogovor prijateljic, 17. stoletje. Barva na papirju. Višina 20,3 cm. 

Na sliki 18 lahko vidimo, da so v spodnjem delu slike dodali tudi cvetlične vzorce, figuri pa sta 

upodobljeni v paviljonu. V primerjavi s slikami iz džainističnih rokopisov, so te slike barvno 

bogatejše, kar naenkrat se na sliki pojavi več barv. Barve so začeli svetliti, kar tudi vidimo na 

sliki, kjer je naslikana streha. Uporabili so odtenek svetlorožnate barve in rožnato barvo. Figure 

niso naslikane v rumenih ali zlatih odtenkih, temveč v odtenkih rožnate barve in delujejo bolj 
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realistično. Rdeče ozadje v notranjosti hiše, kjer sta narisani mladenki, poudarja glavni prizor. 

Rdeče ozadje poudarja tudi notranji prostor in ga loči od zunanjega. Prostor na sliki je nakazan 

le delno, razviden je predvsem iz stola, na katerem sedi mladenka. Občutek bližine in prostora 

je nakazan tudi z rdečo barvo, ki se nam zdi bližja v primerjavi s črno barvo, ki delujejo bolj 

oddaljeno. Na sliki je poudarjen toplo-hladni kontrast med rdečo in modro barvo in rdečo ter 

zeleno barvo, ki je hkrati tudi komplementarni barvni kontrast. Rožnata barva, uporabljena na 

strehi paviljona, pa je naslikana v svetlo-temnem barvnem kontrastu. Slika je narisana na papir, 

na pravokotnem majhnem formatu, v horizontalni kompoziciji. Figure na sliki so še vedno 

ploskovite, in prevladujejo gladki barvni nanosi. Obrazi figur so naslikani od strani. Likovno 

površino bi lahko razdelili po Kandinskem in njegovi analizi formata. Kandinsky (1985) pravi, 

da desna stran formata deluje težje kot leva stran v likovnem formatu. Zato je zanimivo, da je 

umetnik v najlažjem delu slike naslikal največ elementov, medtem ko je v najtežjem naslikal le 

en element oziroma figuro. Razen tega diagonala poteka od desne proti levi, vse od gospodične, 

ki sedi, do gospodične, ki stoji, in na koncu do pava. Takšna diagonala po Kandinskem tvori 

disharmonično poševnico.  

 

 

Slika 19: Bog Višnu se spremeni v ribo, da bi ubil demona, 17. stoletje. Barva na papirju. 

Višina 22 cm. 
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V primerjavi s prejšnjo sliko, kjer je glavni prizor naslikan v paviljonu, torej v zaprtem prostoru, 

je na sliki 19 glavni prizor naslikan v zunanjem prostoru, v naravi. Figure so naslikane iz profila 

in v ploskovitem slogu. Globina prostora je delno nakazana z morjem, ki tvori še eno talno črto, 

po kateri hodijo figure. Zadnji plan slike je ločen na dva dela, ki sta omejena najprej s temno 

zeleno barvno ploskvijo, nato pa še z modro. Rože, ki skupaj s hladno temno zeleno barvo 

nakazujejo, da se dogajanje na sliki odvija v naravi, so naslikane vertikalno, ena na drugi, in so 

skoraj enako velike kot figure. Proporcionalno je slika naslikana v rahlem nesorazmerju. 

Kompozicija slike je trikotniške oblike, vrh trikotnika pa tvori bog Višnu, ki se je spremenil v 

ribo. Slika 19 je prav tako barvno zanimiva. Na sliki prevladujejo zeleni odtenki in rdeča, 

oranžna, modra ter bela barva. Na sliki imamo več kontrastov. Toplo-hladni kontrast je 

poudarjen z modro in rumeno barvo. Prikazan je tudi komplementarni kontrast med modro in 

oranžno barvo. Barve so tudi med seboj v harmoniji, na sliki tako prevladuje harmonija toplih 

(oranžna in rumena barva) in hladnih barv (modra, modrozelena in temnomodrozelena). 

Še en dober primer motiva z radžputanskega dvora vidimo na spodnji sliki (Slika 20). 

Upodabljali so predvsem hindujske kneze v spremstvu žena, ministrov in služabnikov. Ta dela 

so zanimiva tako umetniško, kot tudi zaradi pričevanja o družbi. Na slikah je moč videti, kakšne 

so bile takratne noše in kakšna je bila ureditev zunanjih in notranjih bivalnih prostorov 

(Münsterberg, 1971). 

 

Slika 20: Maharadža Takhat Singh iz Džajpura, 1850. Barva na papirju. Višina 37  cm. 
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Na sliki 20 je še vedno uporabljen majhen likovni format, v obliki pravokotnika, postavljenega 

vertikalno, tako kot pri prejšnjih slikah. Figure niso več tako ploskovite, tudi prostor je že 

izraziteje nakazan. Na sliki prevladuje več barvnih ploskev, ki so horizontalno nanizane ena na 

drugo in nakazujejo prostor v sliki. Prva barvna ploskev je rumena, na njej so narisane vse 

glavne figure. Rumena barva zaradi svoje nasičenosti in svetlosti ustvarja tudi občutek bližine. 

Druga je zelena, tretja modrozelena in četrta barvna ploskev je obarvana modro. Naštete hladne 

barve ustvarjajo iluzijo oddaljenosti. Prostor pa je nakazan tudi z upodobljenim dvorom na 

zgornjem delu formata. Slika je naslikana v horizontalni kompoziciji. Itten (1999) podarja tudi 

pomembnost lege in smeri barve, npr. rumena barva deluje drugače na zgornjem delu slike, kot 

na spodnjem. Pravi, da deluje »zgoraj lahka in prosta, spodaj pa kot ujeta.« (Itten, 199, str. 91) 

Podobno je z modro barvo: »/…/ spodaj je modra težka, zgoraj je videti lahka.« (Itten, 199, str. 

91) Opazimo lahko, da so na sliki večinoma primarne in sekundarne barve, terciarne barve ni 

zaslediti. Barvnih kontrastov, ki se pojavljajo na sliki, je kar nekaj. Prvi toplo-hladni kontrast 

je izrazit predvsem med barvnimi ploskvami (modra-rumena, rumena-temnozeleno, rdeča-

zelena). Toplo-hladni kontrast, ki je hkrati tudi komplementarni kontrast in kontrast barvne 

količine na obleki tretje gospodične (od leve proti desni), vsebuje rumeno-vijolično barvo. 

Izrazita rumena barva prav tako vpliva na ostale barve, npr. vijolična barva ob rumeni deluje 

toplejša, bolj nasičena, rdeča ob rumeni pa deluje manj nasičena. 

2.3.7.2.  Slikarstvo paharijske šole 

Drugo središče indijske umetnosti tega obdobja je bilo v predgorju Himalaje, natančneje v 

severnem delu Indije, na območju današnje zvezne države Punjab, vključno s predelom, ki je 

danes del Pakistana. Ta šola se je imenovala paharijska (v prevodu: slikarstvo hribov) ali 

pandžabska. Začetki te šole segajo v drugo polovico 17. stoletja. Kult Krišne je bil najbolj 

popularna tema tega slikarstva. Paharijska šola je cvetela do začetka 19. stoletja in je omogočala 

zaposlitev številnim umetnikom, ki so se bili primorani izseliti po vpadu mogulskega mecenstva 

od 17. stoletja dalje (Craven, 1976). 

Paharijski slikarski slog se deli na dva glavna sloga. Prvi vključuje dve šoli, imenovani Bašohli 

in Kulu (današnji Himachal Pradesh). Prepoznavna sta po značilni abstrakciji, močni, energični 

liniji in konservativnih barvah, značilnih za indijsko slikarstvo. Druga skupina vključuje šoli z 

imenom Guler ali gulerska dvorna šola in Kangara ali kangarska šola. Na njen izrazni slog je 

predvsem vplivalo mogulsko slikarstvo. Vpliv se vidi predvsem v uporabi hladnejših barv ter v 

občutku za večjo prefinjenost. Iz te skupine se je ohranilo največ miniaturnih slik, obstajajo pa 
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tudi stenske poslikave, ki se jih je ohranilo le malo. Iz prve veje paharijske šole bom izpostavila 

bašohlijsko šolo (ki je bila prva v tej smeri) in iz druge kangarijsko šolo (zadnja med 

ustanovljenimi) (Asher, 2003). 

 Bašohlijska šola  

Bašohlijska šola se je držala tradicije paharijske šole, bila pa je povezana tudi z radžputskim 

slikarstvom. Na njihov dokončni razcvet v umetnosti je vplivala angleška invazija v Indijo in 

padec mogulske vladavine v Delhiju. Najzgodnejše slike te šole sodijo med najbolj čudovite. 

Med najbolj poznanimi in velikokrat upodobljenimi je bila vrhovna boginja, pod skupnim 

imenom serije slik Devi (Boginja). Ta dela so nastala proti koncu 17. stoletja. Prepoznavna so 

po slikanju figur iz profila in po drzni izvedbi, saj so slikarji uporabljali intenzivne barve. Bašoli 

slike je zelo lahko razlikovati po uporabi primarnih barv, karakterističnih obrazih, zelenih barvi 

in bogatih ornamentih. 

Na spodnji sliki (Slika 21) vidimo eno izmed slik iz serije Devi. Naslikana je ženska figura z 

obilico nakita. Naslikano ima bleščeče krilo z vzorci hroščev – in sklepamo lahko, da so figure 

v svojih oblačilih v tem slogu bolj bogato upodobljene kot v radžputskem. Nakit je poudarjen 

s črno barvo, kar je značilnost tega sloga. Naslikani nakit, ki se pojavi že na radžputskih slikah, 

nakazuje, da so umetniki črpali navdih iz tega sloga (Asher, 2003). Figura je naslikana v samem 

središču likovnega formata, ki je tokrat kvadrataste oblike in še vedno majhnih dimenzij. Lahko 

rečemo, da gre za središčno kompozicijo. 

 

Slika 21: Slika iz serije Devi. Bhadrakali pije vino, Punjab, 1660–70. 
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Figura je naslikana na rumeno ploskovno ozadje, vse skupaj pa uokvirja rdeča barva. Figura je 

naslikana v modri barvi, tako njeno telo kot obleka. Za slikanje indijskih božanstev je še danes 

značilno, da se jih upodablja v modri barvi. Figura ima veliko več volumna, ni več ploskovita. 

Barve, ki so na sliki, pa so v odtenkih rumene, rdeče in modre, so hkrati tudi primarne barve in 

tvorijo kontrast barve k barvi. Ta kontrast je najmočnejši ravno med omenjenimi primarnimi 

barvami. Te tri barve ali harmonične triade pa tvorijo tudi barvno harmonijo po Ittnovem (1999) 

barvnem krogu. Na sliki je prisoten tudi toplo-hladni kontrast med modro in rumeno barvo. Na 

sliki je zanimiv tudi sam barvni nanos, ki je za razliko od prejšnjih slik bolj dinamičen. Vidimo 

lahko sledi čopiča, ki hkrati ustvarjajo v preprosti kompoziciji dodatno živost.  

Spodnja slika (Slika 22) je še en primer, ki lepo predstavlja omenjeni slog. Prizor je iz zelo 

znanega liričnega dela z naslovom Rasmandžari, ki ga je napisal Bhanudatta. Na sliki sta 

junakinja Radha in junak Krišna kraljevsko upodobljena na rdečem ploskovitem ozadju, poleg 

paviljona z mnogimi ornamenti. Ponovno lahko opazimo veliko nakita, ki je poudarjen s črno 

barvo in kristalnim kamnom (Craven, 1976). 

 

 

Slika 22: Krišna na obisku pri Radhi. Slika na papirju, 23,3 x 31,8 cm. 

Kompozicija na sliki je horizontalna, upodobljene so tri figure. Vidimo, da sta leva in desna 

stran v nesorazmerju. Na desni strani sta upodobljeni dve figuri, medtem ko je na levi strani 

upodobljena ena figura znotraj dvora in deluje težja kot leva stran. Format je pravokotne oblike 
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in je položen horizontalno. Na sliki prevladujejo topli barvni odtenki (rumena, oranžna, rdeča), 

ponovno je ozadje naslikano v topli barvni ploskvi (oranžni). Slika v realnosti nima tako 

nasičene barve, kot je videti v diplomskem delu, to pa zato, ker je prišlo med skeniranjem do 

spremembe. Božanstvo Krišna je upodobljeno v modri barvi, vse ostale figure pa v odtenkih 

rožnate. Barve so naslikane v ploskovitem slogu, brez modulacije in modelacije. Modelacija se 

pojavi le delno v strehi dvora, na blazini, na katero se naslanja dekle v sobi in na obleki dame, 

ki se pogovarja s Krišno. Na omenjenih mestih prevladuje rožnata barva, ki je svetljena z belo 

barvo. Globina prostora je nakazana le delno, in sicer figura v dvoru prekriva del sobe, v kateri 

se nahaja. Razen tega pogovor med Krišno in Radho poteka na drugi talni črti, kot je narisano 

dekle v sobi dvora. Na sliki je možno opaziti barvni kontrast na upodobljenem Krišni, in sicer 

toplo-hladni kontrast (med modro in rumeno barvo). Rumena barva je simbolna barva, značilna 

za upodabljanje oblek na indijskih božanstvih. Figura v sobi dvora je oblečena v barve toplo-

hladnega kontrasta, ki je tudi komplementarni kontrast med rdečo in zeleno barvo. Obroba slike 

je rumene barve, medtem ko je ozadje slike oranžne barve. Dve sorodni barvi pa si med seboj 

slabita nasičenost. Barve so naslikane v harmoniji, prevladujejo predvsem topli toni, z rumeno, 

oranžno in rdečo v ospredju. Na drugi strani pa so na sliki hladni toni, ki ležijo skupaj v barvnem 

krogu; to sta zelena in modra barva.  

Oranžna barva je v Indiji zelo pomembna in ima močno simboliko. Predstavlja ogenj, ki sežiga 

vse nečistoče. Posledično je velikokrat upodobljena na slikah, česar za Evropsko umetnost ne 

moremo trditi.  

Še en primer slike iz tega obdobja lahko vidimo na spodnji sliki (Slika 23). Tukaj prevladuje še 

ena značilnost omenjenega sloga iz poznega 17. stoletja, in sicer ornamenti v spodnjem delu 

paviljona v obliki ornamentov, ki spominjajo na stil gargoyle (izrazite, groteskne grimase, 

značilne za srednjeveške skulpture v evropskih katedralah) (Craven, 1976). Slika prikazuje 

modrega Krišno, ki stoji pred paviljonom, kjer ga čaka in zapeljivo gleda Radha. Oblečen je v 

rdeč dhoti, na zgornjem delu telesa pa je le okrašen z dragulji in belo girlando. Nosi krono iz 

lotosovih cvetov, kar je zelo značilno za to slikarsko šolo. Radha, ki je prav tako okrašena z 

dragulji, sedi v paviljonu na rdeči preprogi z lepimi cvetnimi vzorci. Ozek bel trak na vrhu slike 

ponazarja horizont (Dwivedi, 1969). 
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Slika 23: Krišna in Radha, 17. stoletje. Barva na papirju, višina 23,5 cm.  

Slika je narisana v horizontalni kompoziciji. Prav tako je barvno izrazita, enako kot prejšnja. 

Ozadje je naslikano v oranžni barvni ploskvi, sliko pa obroblja rožnata barva. Na sliki 

prevladuje toplo-hladni kontrast med vijolično, modro in oranžno ter rdečo barvo. Modra barva 

na rdečeoranžnem ozadju »obdrži svojo temno moč, žari pa močneje« (Itten, 1999, str 88), saj 

je med njima simultani kontrast. Barvi sta si komplementarni v barvnem krogu in kadar 

nastopata skupaj, si ojačata nasičenost. Rožnat okvir ob oranžnem ozadju deluje manj nasičeno 

kot sicer. Rdeča obleka na oranžnem ozadju deluje tudi manj nasičeno in prav tako tvori 

simultani kontrast. Barvi sta si sorodni med seboj zaradi česar druga na drugo vplivata tako, da 

si slabita nasičenost. Soba dvora je naslikana v hladni barvni harmoniji, kjer prevladujejo toni 

od modre in vijolične do rožnate barve.  

 Kangrska šola 

V državi Kangra ob vznožju Himalaje se je leta 1765 rodil kraljevi patron, ki je ustanovil 

izjemno šolo slikarstva v 18. in 19. stoletju. Med vladavino Sansar Čande (1775–1823), ki je 

postal kralj že v zelo zgodnjem otroštvu in kmalu pokazal velik interes za slikarstvo, je umetnost 

miniaturnega slikarstva doživela razcvet, še posebej v letih od 1780 do 1805 in pa od 1810 do 

1823. Kangrska slikarska šola je imela najbolj značilen slog druge skupine paharijske šole, 

svoje centre pa je imela tudi na območjih zunaj doline. Slog je mešanica radžputanskega sloga 

in vpliva mogulske Indije. Glavna tema upodabljanja sta bila Radha in Krišna in njuna ljubezen 



59 

(tema, ki simbolizira hrepenenje duše po združitvi z božanstvom). Münsterberg lepo povzame 

novo umetniško šolo kot »novo, zelo nežno in romantično umetnost, katere najboljša dela so 

izredno očarljiva.« (prav tam, str. 163)  

Ta tema pa je bila obravnavana tudi z drugega zornega kota, v kontekstu radžputske družbe, 

kjer so bile dogovorjene poroke norma in ljubezenska razmerja v zahodnem smislu neznana. 

Mit Krišnovega spogledovanja s pastiricami in še posebej z njemu najbolj ljubo Radho, 

poročeno žensko, je postal osrednja tema in način izražanja potlačenih čustev tedanje družbe. 

Podoben pojav opazimo v literaturi dvornih ljubezenskih razmerij v zgodnji srednjeveški 

Evropi (Craven, 1976). 

V času svojega delovanja so umetniki ustvarili najbolj zanimive in tudi najboljše slike, z 

obsežnim opusom ilustracij (te so: Bhagavata Purana, Gita Govinda, Nala Damajanti, Ragamala 

…). Ta šola je bila najbolj ustvarjalna v drugi polovici 18. in na začetku 19. stoletja. To pa je 

bilo tudi obdobje, ko je indijska tradicionalna umetnost doživela zadnjo ustvarjalno fazo pred 

svojim propadom (Asher, 2003). 

 

 

Slika 24: Gugalnica, 1790. Slika na papirju (19,6 x 12 cm). 
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Miniaturna slika (Slika 24), ki je nastala okrog leta 1790, upodablja žensko lepoto na gugalnici. 

Elegantna ženska forma je značilna za ta slog. Utelešeni ideal ženske je prikazan z zaobljenimi 

linijami in izraža nekakšno nedolžno in odprto čutnost. Delo v nekem smislu slavi žensko lepoto, 

prisotna pa je tudi simbolika telesne ljubezni. Temni oblaki, ki se zbirajo za marmorno verando, 

nakazujejo hrepenenje dame na gugalnici. Ko bo iz oblakov začela udarjati strela in padati dež, 

bo to končni simbol telesne ljubezni. 

Na sliki prevladujejo toplo-hladni barvni toni, rumena, rdeča, oranžna v kontrastu s 

temnomodrim ozadjem. Na sliki je ponovno uporabljene veliko oranžne barve, kar je značilnost 

indijske umetnosti. Bolj izrazita napram prejšnjim slikam je tudi barvna svetlost. Na sliki so 

različno svetli odtenki rumene in modre barve. Rumena je mešana z belo barvo, medtem ko je 

modra na nekaterih mestih mešana z belo, nekje pa s črno. Temna modra barva pa ob oranžni 

barvi na vrhnjem delu slike in rdeči barvi na spodnjem delu slike pride še bolj do izraza. Ob 

tem pride tudi do toplo-hladnega kontrasta. Toplo-hladni kontrast je tudi med rdečo in zeleno 

barvo, ki je hkrati tudi komplementarni barvni kontrast. Slika je naslikana na pravokotni format, 

položen vertikalno. Kompozicija slike je simetrična, glavna figura na sliki je narisana v sami 

sredini, okrog nje so narisana dekleta. Prostor je naslikan minimalistično, le z enim barvnim 

odtenkom (temnomodrim), ki ga obogatijo valoviti oblaki. Ti delujejo zelo realistično nasproti 

ostalim figuram. Na sliki prevladuje tudi gibanje, kjer dekleta potiskajo gugalnico. V prejšnjih 

opisanih delih so bile figure naslikane bolj statično. 
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Na spodnji sliki (Slika 25) je prikazan še en primer kangrske šole. Slika je naslikana v sorodnih 

barvah, z izjemo rumene barve, ki doda lep toplo-hladni kontrast. Motiv upodobitve sta 

ponovno Radha in Krišna. 

 

 

Slika 25: Krišna objame Radho, 18. stoletje. Barva na papirju. Višina 23 cm. 

Slika 25 je naslikana na pravokotnem formatu, ki ga uokvirja elipsa, znotraj nje pa je naslikana 

simetrična kompozicija. Slika nima več enostavnega ploskovitega ozadja, kot smo ga bili do 

sedaj vajeni pri drugih slikah. V ozadju slike so naslikana vrata, ki nakazujejo, da se prostor 

odvija v globino in se nadaljuje. Na sliki lahko opazimo tudi zlato barvo, ki poudarja naslikane 

elemente. Prav tako prevladujejo vzorci, značilni za indijsko umetnost. Ti se pojavljajo tako na 

slikah, na oblekah in na raznovrstnih tekstilnih izdelkih.  

V poznem obdobju kangrskega slikarstva so začeli, tako kot v radžputskem slikarstvu, 

upodabljati prizore z dvora in iz vsakdanjega življenja (Slika 26, Slika 27). Žanrski prizori z 

dvora so bili na primer dvorni slavnostni prizori, gospe s svojimi ljubimci, gospe pri oblačenju, 
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gostije, lovski prizori in na koncu tudi portreti vladarjev in njihovega spremstva. Sredi 19. 

stoletja tudi ta šola zamre, nakar začne prevladovati vpliv zahodne umetnosti (Münsterberg, 

1971).  

 

 

Slika 26: Princesa pri oblačenju, 19. stoletje. Barva na papirju. Višina 23 cm.  

Na sliki 26 vidimo, kako dve služkinji z raztegnjeno rjuho varujeta princeso pri oblačenju pred 

zunanjim svetom. Rjuha, skupaj s tlemi in nebom, predstavlja razpoloženje slike. Razpoloženje 

lahko predstavimo s številnimi elementi in faktorji, vendar je barva najmočnejše sredstvo za 

prenos razpoloženja (Reiff, 1971-1972). Rjuha se na robovih razprostira navzven, enako kot 

robovi kril služkinj. Oblika rjuhe se ponovi v rahlo spremenjeni obliki sedeža, na katerem sedi 

princesa (Reiff, 1971-1972). Zanimivost slike je njena preprostost. Slika deluje zelo umirjeno 

in ne tako živo kot prejšnje. Ozadje slike je naslikano v topli rumenooranžni barvi, horizont 

slike je poudarjen z modro barvo v zgornjem delu slike. Na tej sliki prevladujejo bolj 

sekundarne barve, z izjemo rumene in modre barve, ki sta primarni barvi. Kompozicija slike je 

simetrična, glavna figura slike je princesa. Vse figure so naslikane iz profila, tako kot pri 

prejšnjih slikah, ki sem jih že opisala. Ta stil prevladuje vse do sodobne umetnosti. Na sliki 
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prevladujejo tudi različno nasičene barve, ki jih je umetnik svetlil z belo barvo (svetlorožnata 

barva) in temnil s črno (temnorjava barva).  

 

 

Slika 27: Poročni prizor, princesa izbere soproga, 1800. Barva na papirju. Višina 28 cm.  

Slika (Slika 27) je zelo dinamična in polna, na sliki je upodobljenih zelo veliko figur, slika pa 

prikazuje poroko na dvoru. Figure so naslikane v ploskovitem slogu. Za kompozicijo slike bi 

lahko rekla, da je svobodna. V spodnjem delu slike sicer prevladuje horizontala, ki pa se v 

srednjem delu, natančneje na desni strani, spremeni. Na tem delu slike se pojavi središče, okrog 

katerega je naslikanih mnogo figur v obliki krožnice. Prostor na sliki je delno nakazan, figure 

so narisane v nepravilnem sorazmerju. Na sliki je uporabljenih kar nekaj barv, ki pa ne pridejo 

do izraza, ker je slika že tako majhna in elementi na sliki prav tako. Edina barva, ki nas zbode 

v oči, je oranžnorjava barva, ki je del obzidja in dvora, na katerem živita princesa in princ. Ta 

slika je zanimiva predvsem zato, ker je umetnik v tako majhnem formatu uspel naslikati številne 

figure in živali različnih velikosti. 
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 Sodobna umetnost  

Sredi 19. stoletja so Britanci ustanovili slikarski šoli v Madrasu (1850) in Kalkuti (1854), z 

namenom, da bi vsilili svoj okus in umetniške vrednote tedanjim indijskim umetnikom. 

Študentom je bilo predstavljeno zahodno akademsko slikarstvo in obrt slikanja na platno, kar 

pomeni precejšen odmik od indijske tradicije. 

Kar nekaj talentiranih indijskih umetnikov je tako sledilo zahodnemu stilu slikanja. Drugi so se 

uprli umetnemu tujemu stilu in so se, motivirani z rastočim nacionalizmom in z željo, da bi 

ustvarili novo indijsko umetnost, začeli ozirati po navdihu v indijsko preteklost. Ob koncu 19. 

stoletja, še posebej v Bengaliji, je skupina umetnikov, katere pripadnik je bil tudi Rabindranath 

Tagore (1861–1941), ponovno odkrivala stenske slike iz jam Adžanta, kot tudi radžputske 

miniaturne slike in združila te podobe z modernim stilom. Njihova dela niso bila povsem brez 

zahodnega vpliva. Precej so uporabljali tudi japonsko motiviko. Za mnoge je ta nenavadni stil 

še danes pravi stil indijskega modernega slikarstva. 

V 20. stoletju so mnoge šole moderne evropske umetnosti, denimo ekspresionizem in kubizem, 

preplavile indijski umetniški prostor, kar je sprožilo pojav številnih posnemalcev Henrija 

Matissa, Pabla Picasa … Ne glede na to se je iz teh živahnih stilov dvignilo nekaj umetnikov, 

ki so podelili vrednost in moč sodobnemu umetniškemu gibanju. 

Od druge svetovne vojne naprej je indijsko umetniško slikarstvo dozorelo z bogatim in 

raznolikim dogajanjem, s številnimi mednarodno priznanimi umetniki. 

 Elementi ljudske umetnosti, rangoli, kolam in mandana 

Indija je dežela raznolikosti in bogate kulture in tako je tudi v ljudski umetnosti. Ta je pestra, 

raznolika in zajema vse od stenskih in talnih poslikav, glinenih izdelkov, pa do vezanih tkanin. 

Izredno zanimive so talne risbe z vzorci, imenovane rangoli in kolam ter talne in stenske risbe 

mandana, predvsem zaradi izbire likovnega formata in nanosa barve. To je večinoma umetnost 

zunanjega likovnega prostora, včasih pa tudi notranjega. V zahodni slikarski tradiciji je mogoče 

zaslediti, da prevladujejo pravilni geometrični formati z ravnimi in zglajenimi površinami. Prav 

tako lahko rečemo, da to velja za indijsko slikarstvo, medtem ko je pri talni risbi ravno obratno. 

Še vedno prevladujejo geometrijski liki, katerih izhodišče je v središču slike, vendar pa površina 

slik ni vedno gladka. Površina je lahko neravna, hrapava ali tudi zglajena, odvisno od likovnega 
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formata. Likovni format ali slikovni prostor so večinoma preprosta prstena tla, stene hiš ali pa 

beton pred hišo.  

Rangoli izhaja iz zvezne države Karnataka, v zvezni državi Tamil Nadu isto umetnost imenujejo 

kolam in v Rajastanu mandana. Ti vzorci so značilni tudi v drugih predelih južne in vzhodne 

Indije, le da imajo drugačno ime. Te različne oblike in kreacije so se razvile skozi različne 

prakse okraševanja in skozi nešteto vzorcev, ki so še danes vidni. Rišejo jih samo ženske, ki 

pripadajo hinduizmu. Glavna značilnost teh vzorcev je, da so narisani kot zaščita pred 

nevidnimi energijami. Znanje o njihovem ustvarjanju se prenaša iz roda v rod in od ust do ust. 

Umetnost risanja na tla oziroma pred hišnim vhodom je zelo stara in naj bi izvirala celo iz časa 

pred vedskim obdobjem (Dehejia, 2010).  

2.3.9.1.  Rangoli 

Nameni risanja rangolija so številni: kot obred čaščenja matere Zemlje, kot prošnja za dober 

pridelek ali zaščito družine, kot dobrodošlica obiskovalcem in ob posebnih praznikih, ob 

porokah, ob rojstvu otroka, upodabljanje čaščenega božanstva, pa do vseh ostalih pomembnih 

dogodkov v življenju indijske družine. Vzorci rangoli so tako odvisni od posameznih 

priložnosti, pa tudi od posameznih družin in njihovih običajev.  

Proces izdelave rangolija je takšen: najprej očistijo tla z vodo pred sončnim vzhodom. Nato 

narišejo na očiščena tla več točk, te pa se nato združijo v linije (Slika 28). V redkih primerih je 

tako, da se rangoli nariše direktno z linijami, brez predhodnega risanja točk. Motivi za vzorce 

rangoli so lahko geometričnih oblik, ki so povezane s točkami med seboj, ali pa med točkami v 

linije in na koncu povezane v razne vzorce ali like. Vzorci so lahko enostavnih ali zapletenih 

oblik. Ženske včasih narišejo svete kvadrate, magične kroge, ki so povezani z ukrivljenimi 

linijami, ali pa več trikotnikov, ki hkrati zapirajo magično talno sliko. Ob posebnih praznikih 

narišejo tudi posebne dobrodejne simbole kot so recimo riba, školjka, kača, različne rože in 

lotosov cvet (Slika 29) (Dehejia, 2010).  

Na slikah 29 in 28 vidimo, da prevladuje simetrična kompozicija. Pri simetrični kompoziciji je 

najpomembnejše središče; vse izhaja iz njega in vse se vanj vrača. Takšno kompozicijo 

najpogosteje srečamo pri ornamentih, v ljudski in religiozni umetnosti (Rački, 2004). Barve, ki 

jih uporabljajo za talne vzorce, imajo v osnovi teksturo, zmlete so na primer iz riža, obarvane 

in direktno nanešene na tla. To daje talnim vzorcem posebni pečat. Na sliki št. 29 vidimo, da je 

dekle uporabilo toplo-hladne kontraste pri obarvanju talnega vzorca (rdeča- modra, rumena-
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modra in modra-zelena). Avtor H. V. Dehejia še doda: »Vzorci, narisani na tleh, imajo magično 

moč in navzočnost. To so v osnovi jantre«. Nato nadaljuje: »Magični diagrami omogočajo 

prisotnost božanske energije v sami jantri in tako se posledično ta energija prenese na tistega, 

ki je narisal diagram, skozi to osebo pa se energija prenese na dom in na ostale družinske člane.« 

(prav tam, str. 54) 

 

 

Slika 28: Risanje vzorca rangoli za bogove 

 

Slika 29: Praznični vzorec rangoli  
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2.3.9.2.  Kolam  

Vzorce kolam – tako kot vzorce rangoli – ženske rišejo na tla pred vhodom v hišo ali pred 

vhodom v tempelj. Edina razlika med vzorci kolam in rangoli je ta, da se vzorci kolam rišejo 

pogosteje kot vzorci rangoli.  

Alfred Gell (2006) v svoji knjigi Umetnost in delovanje zapiše tudi nekaj malega o vzorcih 

kolam. Kolam označi kot dobronamerne vzorce na pragu pred vhodom v hišo. Ti so značilni za 

zvezno državo Tamil Nadu (južna Indija).    

Tradicionalno gledano ima v omenjeni zvezni državi vzorec kolam dve funkciji. »Najprej jih 

povezujejo z zaščitniškim, plodnim in dobronamernim božanstvom kobre (naga), drugič pa 

imajo apotropejsko funkcijo, saj odganjajo demone ali jih lovijo v zanko.« (prav tam, str. 110) 

Kolam izdelujejo ženske ob zori, zlasti v obdobju, ko je naokoli veliko demonov in duhov. Čez 

dan jih stopala mimoidočih zbrišejo, zaradi česar jih naslednjega dne obnovijo. Ženske 

prostoročno narišejo vzorec na apno s praškom iz riža ali kakšnega drugega belega praška, tako 

da ta spolzi skozi njihove prste na prag. Na spodnji sliki (Slika 30) lahko vidimo tipični vzorec 

kolam. Sestavljen je iz vijugastih, simetričnih likov. A. Gell pravi, da jih je težko brati, saj je 

težko videti, kako so bili vzorci narejeni. »Z opazovalcem igrajo topološke igre in so tako 

podobni blodnjakom«. (prav tam, str. 110)  

 

 

Slika 30: Vzorec kolam na pragovih vhodnih vrat 
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Kolam ni sestavljen iz ene vijugaste črte, kot je na prvi pogled videti na zgornji sliki, temveč je 

sestavljen iz štirih nepretrganih nesimetričnih zank, ki so položene ena vrh druge in obrnjene 

za devetdeset stopinj. Preden pa ženske narišejo zanke, najprej narišejo točke, okrog katerih 

zanke potekajo. A. Gell nadaljuje: »Pri vzorcih kolam je najbolj zanimivo to, da čeprav 

(miselno) 'vemo', da je vzorec narejen iz štirih ločenih, a identičnih zank, ki gledajo v različne 

smeri, izjemno težko iz celotnega vzorca abstrahiramo posamezno zanko.« Nadaljuje: »Povsem 

jasno je, da noben demon ne bo zlahka prestopil praga, na katerem so tako sofisticirane 

topološke pasti /…/« in zaključi z stavkom: »Morda ni naključje, da je Tamil Nadu, kjer se 

ženske igrajo te matematične igre, tudi država, iz katere prihaja večina indijskih svetovno 

znanih matematikov in računalniških čarovnikov.« (prav tam, str. 112)  

Vzorci kolam, pa ne služijo samo zaščiti pred demoni, ampak tudi priklicu božanstev. Na 

spodnji sliki (Slika 31) vidimo enostavni vzorec kolam, namenjen priklicu boginj Lakšmi in 

Parvati (boginji obilja in ljubezni) ob prazniku svetlobe (divali). Pri risanju uporabljajo še 

tradicionalne geometrijske like, različne oblike listov, ptiče, podobe božanstev ... (Huyler, 

1994). Kompozicija je središčna, a napram prejšnji talnim slikam ta ni del kroga temveč 

pravokotnika. Zunanji del talnega vzorca je obrobljen z rdečo barvo, medtem ko so točke med 

seboj povezane v linijo z belo barvo v prahu. Med ploskovito rdečo barvo in belo hrapavo 

teksturo v prahu se ustvari lep kontrast, zaradi česar se barvi med seboj oplemenitita.  

 

 

Slika 31: Za praznik luči (divali) ženska nariše pred hišni vhod vzorec kolam.  
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Materiali, s katerimi rišejo talne vzorce, so riževa moka, zmleti beli kamen in morda cvetni listi 

za dodatek. Riž namakajo v vodi, nato ga zmeljejo v pasto, in ga potem uporabijo kot barvo za 

risanje vzorcev. Na samem začetku, ob pojavu risanja vzorcev rangoli in kolam, so uporabljali 

le eno do dve barvi, v današnjem času pa srečujemo bogato izbiro barv, ki poživijo ornamente 

in celoten dizajn (Slika 32). Barve za talne vzorce dobijo tako, da jih kupijo v tekoči obliki in 

potem zmešajo tekočino s suhim belim rižem. Ker so takšne barve med dražjimi, jih ne 

uporabljajo vsak dan. Pri risanju vzorcev se uporabljajo vse barve, razen črne, saj naj bi ta 

prinašala negativne energije v hišo. Rižev prah, ki ga uporabljajo pri risanju vzorcev, ima še 

eno dobro lastnost, saj je hrana za mravlje in ptiče in ti zato ne vstopajo v hišo. Lastniki pa se 

počutijo dobro, ker so delili hrano z drugimi bitji – živalmi, saj jih tako učijo starodavni spisi – 

Vede (Dehejia, 2010). 

 

 

Slika 32: Detajl vzorca kolam, narisanega ob prazniku 

2.3.9.3.  Mandana  

Vzorec mandana je značilen za zvezno državo Rajastan v severnem delu Indije (Slika 33). 

Medtem ko sta vzorca kolam in rangoli značilna za risanje na tleh pred vhodom v dom ali 

tempelj, je mandana lahko narisana bodisi na tla ali na steno hiše (Dehejia, 2010). Večina 

vzorcev mandana je narisanih pred vhodom v hišo, lahko pa so narisani tudi na hišnem dvorišču 

ali v hišnih prostorih – kuhinji, spalnici ali sobi za molitev. Preproste mandane rišejo vsak dan, 

medtem ko se za praznike še posebej potrudijo in jih narišejo bogatejše kot sicer. Za risanje 

uporabljajo poleg bele gline, ki služi kot bel pigment ali prah, tudi zmleto apno. Ob posebnih 
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dnevih dodajo še barve, narejene iz rastlin in mineralov. Priprava za risanje je podobna kot pri 

vzorcih rangoli in kolam. Tla očistijo z vodo nakar začnejo risati vzorce. V nasprotju z vzorci 

kolam in rangoli, tokrat pri risanju uporabljajo čopič, palico ali pa rišejo kar s prsti po steni in 

tleh. Pri omenjenih vzorcih sedaj ne prevladuje dinamika barve v prahu, temveč so barve 

ploskovite. Tekstura, ki jo morda imajo, je del površine, na katero je talni vzorec narisan. Nato 

narišejo magične diagrame in razne simbole, ki še posebej privlačijo poglede nevidnih energij 

(Huyler, 1994). 

 

 

Slika 33: Mandana, vzorec, ki ga ženske skupaj rišejo na tleh 

Mandane rišejo tudi na stene hiš (Slika 34). Postopek predpriprave in risanja je enak kot pri 

talnem risanju. Torej, steno hiše, na katero bodo narisali mandano, najprej očistijo z vodo in z 

rdečim prahom, imenovanim geru. Nato na pripravljeno steno rišejo z belo glino, imenovano 

khadija (Slika 35) (Dehejia, 2010). Tudi na sliki 33, kot na sliki 34, prevladuje središčna 

kompozicija, okrog katere so nato razvrščeni razni liki. Likovni površini stene oziroma tal imata 

neomejen format. Žene, ki rišejo te vzorce, so torej neomejene glede velikosti vzorca. 

Večinoma so vzorci večjih dimenzij, le redkokdaj se zgodi, da so manjši.  

Praviloma se pri risanju na steni uporablja samo ena barva – bela ali temno rdeča. Motivi so 

velikokrat povzeti iz vzorca Šri jantre, ki je sestavljena iz devetih trikotnikov. Pet trikotnikov 

je obrnjenih navzgor, štirje pa so obrnjeni navzdol. Iz te kombinacije nastane kar triinštirideset 
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vidnih trikotnikov. Center jantre je znotraj središčnega trikotnika in predstavlja seme 

univerzuma, ki je onkraj časa in prostora. Okrog trikotnikov sta upodobljena dva kroga – manjši 

z osmimi lotosovimi lističi ter večji s šestnajstimi lističi. Jantra se zaključi s štirimi vhodi 

(Yantra - v čem se razlikuje od mandale?, 2011). Na stene rišejo tudi razne oblike, živali, ljudi, 

geometrijske vzorce ali podobe iz vsakdanjega življenja, ki jih prekrijejo z zapletenimi vzorci, 

da dosežejo poseben videz risbe (Huyler, 1994). 

 

 

Slika 34: Mandana, narisana na steno hiše v Rajastanu 
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Slika 35: Postopek risanja vzorca mandana 
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3.  PEDAGOŠKI DEL 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem se ukvarjala z barvo in slikovnim formatom ter 

odnosom med barvo in slikovnim formatom skozi zgodovinsko obdobje indijske umetnosti. 

Zanimala me je proces nastanka miniaturnih slik in uporaba barve v omenjeni umetnosti. To 

sem želela vključiti v pouk likovne vzgoje, obenem pa tudi seznaniti otroke z drugo kulturo, 

njeno umetnostjo in drugačnim načinom ustvarjanja oz. upodabljanja podob. Cilj pedagoškega 

dela moje naloge je bil prenesti delček indijske kulture in umetnosti med otroke, kot vir idej za 

njihovo ustvarjanje.  

Dela z učenci sem se lotila tako, da so na podlagi prebrane indijske basni izbrali motiv, ga 

najprej narisali z barvico in nato poslikali z uporabo primarnih in sekundarnih barv, podobno 

kot pri indijskih miniaturnih slikah. Na voljo so imeli likovne podlage manjših velikosti in 

različnih oblik, na katere so slikali. 

Na podlagi zastavljene naloge me je zanimalo predvsem, kako se bodo otroci, stari med 9 in 10 

let, odzvali na novo kulturo in ali jih bo navdahnila za ustvarjanje. Zanimalo me je tudi, kako 

učencem približati nalogo in nove možnosti izražanja ter jih tudi navdušiti zanje. Raziskovalni 

cilj in želja sta bila seznaniti učence tako z manjšim likovnim formatom, kot tudi z uporabo 

barv – primarnih in sekundarnih (brez bele in črne barve).  

V nadaljevanju bom predstavila potek učne ure in likovne izdelke.   
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3.1.  Priprava na učno uro 

Učna priprava 

- Izvajalka: Nina Cekuta 

- Datum izvajanja: 18. 5. 2016 

- Šola: Osnovna šola Vrhovci  

- Razred: 4. 

- Starost otrok: 9 oz. 10 let 

- Predmet: likovna vzgoja 

- Število ur: 2 

- Likovno področje: slikanje 

- Likovna naloga: slikanje z mešanimi in nemešanimi barvami 

- Likovna tehnika: tempera, barvice  

- Likovni motiv: figure 

- Medpredmetne povezave: zgodovina, geografija 

- Materiali in pripomočki: likovne podlage različnih oblik, tempere, barvice, čopič, paleta, 

lonček za vodo 

- Učne metode: pogovor, razlaga, opazovanje, primerjanje, praktično delo 

- Učne oblike: skupinska, individualna 

- Učna sredstva in pripomočki: predstavitev likovnih del na prosojnicah (PowerPoint)  

Literatura za učitelja 

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

- Münstberger, H. (1971). Indijski prostor. Ljubljana: Državna založba Slovenije 

- Bradač, F. (1959). Pančatantra, indijske basni in pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga 

- Pahari Miniature Paintings: The Technique. (10. 4. 2016). Pridobljeno z YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vskmx7kncQg 

Viri slikovnega gradiva 

- Münstberger, H. (1971). Indijski prostor. Ljubljana: Državna založba Slovenije 

- Cekuta, N. (2009). Lastne slike s potovanja po Indiji. 

- (10. 4. 2016). Pridobljeno iz Slovenskega etnografskega muzeja: www.etno-muzej.si   

- Deček in slon. (10. 4. 2016). Pridobljeno iz Wikivir: 

https://sl.wikisource.org/wiki/De%C4%8Dek_in_slon  
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- (10. 4. 2016). Pridobljeno iz PeSjanar.Si: http://www.pesjanar.si  

Cilji (učenci) 

- mešajo barve (primarne v sekundarne), 

- spoznajo indijsko umetnost, specifično miniaturno slikarstvo, 

- vrednotijo nastale likovne izdelke, 

- razlikujejo pojma risba in slika, 

- pri oblikovanju na ploskvi uporabljajo podlage različnih velikosti, barv, oblik in 

kakovosti ter negujejo individualni likovni izraz, 

- razvijajo občutljivost do kulturne dediščine in kulturne raznoličnosti. 
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3.2.  Potek učne ure 

Aktivnost učitelja Aktivnost učenca Učna sredstva, pripomočki 

Uvodna motivacija 

Pozdravi učence in se jim 

predstavi. 

 

  

 

Učencem pove, da bodo 

spoznali novo kulturo, iz 

katere bodo črpali navdih za 

ustvarjanje likovne naloge.  

Pokaže jim nekaj predmetov 

iz Indije, nato pa še lastne 

fotografije. Pri tem ne pove, 

za katero državo gre. Učenci 

ugibajo. (Predmeti, ki jih 

pokaže učencem, so: 

začimba kurkuma, dišeče 

palčke, slon, šal, oblačilo 

sari ...). 

Učenci gledajo različne 

predmete in razmišljajo, iz 

katere države bi lahko bili. 

Za uvajanje v učno snov 

predstavi miniaturno 

slikarstvo. Skupaj si ogledajo 

kratki film, v katerem je 

prikazana tehnika nastajanja 

tovrstnih slik. 

https://goo.gl/BVUMtC 

Opazujejo nastanek 

miniaturnih slik. 

Po končanem ogledu 

kratkega filma jih vpraša, 

kako velike so bile te slike. 

Ali so to velike ali majhne 

slike? Vpraša jih tudi, iz 

katerih materialov so lahko 

likovne podlage – ter 

kakšnih oblik. 

Učenci poslušajo in 

odgovarjajo na vprašanja: 

katere oblike slikarskih 

podlag poznamo ter kakšne 

velikosti so lahko. 

Obnovijo še, iz katerih 

materialov so lahko 

slikarske podlage. 

Nato jim pokaže nekaj 

primerov slik indijske 

umetnosti. Pove, da so slike 
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nastale med 13. in 17. 

stoletjem, predvsem v 

severnem delu Indije. 

Razloži, da so bile sprva 

naslikane na palmovih listih, 

pozneje pa na papirju, zaradi 

česar so slike zelo majhne. 

Slike so bile visoke od 16 do 

37 centimetrov. Na slikah 

prevladujejo barve in različni 

vzorci. Sprva so imeli na 

voljo le nekaj osnovnih barv, 

pozneje, z razvojem, pa so 

dodajali vedno več barv. 

  

 

Osrednji del (Spoznavanje novih likovnih pojmov) 

Z učenci nadaljuje pogovor o 

barvah, prosi jih, naj 

naštejejo barve, ki so jih 

videli na slikah. Vpraša jih, 

ali lahko povedo, katere od 

naštetih barv so osnovne ali 

nemešane. Povpraša jih, kaj 

se zgodi z osnovnimi 

barvami, če jih zmešamo 

med seboj, npr. rumeno in 

modro. Kako pa imenujemo 

te barve? 

Opazujejo sliko in obnovijo 

znanje o osnovnih barvah, 

tako da jih naštejejo: 

rumena, rdeča in modra. 

Obnovijo, da so nemešane 

barve tiste, ki jih ne 

moremo zmešati. Z 

mešanjem nemešanih barv 

pa dobimo mešane barve. 

Skupaj obnovimo, katere so 

mešane barve: zelena, 

oranžna, vijolična ... 

 

Z učenci obnovi pojem risbe 

in slike. 

Risbo ustvarjamo predvsem 

s kombinacijami točk in črt, 

slika pa nastaja z nanašanjem 

barv na slikarsko površino 

ter z barvanjem različno 

velikih ploskev. 

Osvojijo pojma risba in 

slika. 

 

Likovna naloga 
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Učence prosi, naj pozorno 

poslušajo indijsko basen (ta 

je opisana v 3.2.2), ker bo 

likovna naloga povezana s 

prebranim delom. 

Otroci pozorno poslušajo 

zgodbo. Pripravijo si 

delovno mizo za 

ustvarjanje. 

 

Po končanem branju 

učencem napove, da bodo 

slikali na podlagi slišane 

zgodbe. Slikali bodo živali, 

figure in naravo, ki se 

pojavljajo v zgodbi. Usmeri 

jih k motivu. Tako izpostavi 

izseke iz zgodbe, ki jih lahko 

izberejo za upodobitev. 

Pove še, da bodo uporabljali 

rdečo ali rjavo barvico, zato 

da bodo izrisali figure in 

živali, nato pa jih bodo 

pobarvali z mešanimi  

tempera barvami, torej 

oranžno, vijolično in zeleno. 

Ozadje slike bodo po lastni 

izbiri pobarvali z nemešano 

tempera barvo, torej rumeno, 

rdečo ali modro. 

  

Učitelj še opozori, naj pri 

delu pazijo na: 

- uporabo mešanih in 

nemešanih barv, 

- doslednost pri mešanju 

barv, 

- doslednost pri upodobitvi 

motiva iz pravljice. 

  

Likovno vrednotenje 

Ko vsi učenci končajo z 

delom, izdelke pritrdimo na 

tablo, si jih skupaj ogledamo 
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ter ovrednotimo glede na 

dane kriterije: 

- uporabo mešanih in 

nemešanih barv, 

- prepoznaven prizor iz 

pravljice. 

 O basni 

Basen, ki sem jo prebrala otrokom, je iz knjige z naslovom Pančatantra. Je najslavnejša zbirka 

starih indijskih basni in pravljic, prevedena v 46 jezikov. Pančatantra je sanskrtski izraz za 

peteroknjižje (pet knjig). Je tudi učbenik splošnega razumevanja sveta, življenja in modrosti. 

Sprva je knjiga služila pouku princev (tako so hitreje prišli do znanja) in šele pozneje je postala 

knjiga za mladino (Bradač, 1959).  

 Basen Slon in miš 

V neki pokrajini, kjer je bilo veliko studencev, polj, hiš in templjev raznih bogov, so bile že od 

starih časov naseljene miši. Plodile in množile so se v sinovih, v otrocih sinov, v hčerkah in 

tako dalje ter so si ustanovile svoje domove v hišah in v zemeljskih rovih. Prebivale so gosto 

naseljene, tako rekoč druga tik druge. In tako so zadovoljno in veselo živele, dobro jedle in pile, 

prirejale obilne gostije in svatbe. Kar iznenada pa je začel neki knez – slon s svojo čredo, ki je 

štela tisoč in tisoč slonov – hoditi k nekemu ribniku pit vodo, ki je je bilo v tem ribniku vedno 

dovolj. In ta knez slon je s svojo čredo, ko je korakala po bivališčih in skozi stanovanja miši, 

teptal in mečkal mišim obraze, oči, glave in vratove. Miši, kolikor si jih je rešilo življenje, so 

se zbrale in na shodu govorile: »Tile hudobni sloni so nas skorajda pokončali, že ko so šli tja k 

ribniku. Če se bodo vračali po isti poti, nas ne bo nič več ostalo živih. Zato moramo misliti na 

to, kako naj si pomagamo.«  

Dolgo so se posvetovale in vse dobro premislile. Nato jih je nekaj šlo k ribniku; tam so se 

priklonile pred knezom slonom ter rekle: »Veličanstvo! Nedaleč od tod je naše bivališče, ki smo 

si ga pridobile po dednem pravu in neposrednem nasledstvu. Tam smo se razmnožile po otrocih 

in vnukih, zdaj pa nas je na tisoče poginilo, ko ste se prišli sem napajat. Če se boste po isti poti 

vračali, potem nas ne bo ostalo niti za seme. Ako se nas hočete usmiliti, krenite po drugi poti 

nazaj, kajti tudi me vam utegnemo koristiti.« Ko je knez slonov to slišal, je v svojem srcu 
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premislil in rekel: »Tako naj se zgodi, kakor prosijo miši, in ne drugače!« in ustregel je njihovi 

želji. 

Ne dolgo potem je neki kralj ukazal svojim lovcem, naj lovijo slone. Lovci so izkopali ob vodi 

globoko jamo in ujeli kneza slona z njegovo čredo vred. Čez tri dni so jih z vrvmi in močnimi 

vzvodi potegnili iz jame ter jih privezali v gozdu k drevesom z debelimi debli. Ko so možje, ki 

so jih privezali, odšli, je knez slonov premišljeval, kako bi jih mogel kdo rešiti. Pa se je domislil: 

»Razen miši ni nikogar in ničesar, kar bi nas moglo rešiti.«  

Nato je dal po neki slonici, ki je stala izven kraja, kjer so bili sloni privezani, in je že od prej 

poznala bivališče miši, sporočiti mišim, kakšna nesreča jih je zadela in kako trpijo v strašnem 

ujetništvu. Ko so miši to slišale, se jih je zbralo na tisoče in so soglasno sklenile, da se bodo 

slonom hvaležno oddolžile. Odšle so k slonom in, ko so videle kneza slona z njegovo čredo 

vred privezanega k deblom, so razglodale vezi, splezale na drevesa ter razgrizle vrvi, s katerimi 

so bili privezani na debla, in jih tako rešili iz ujetništva.  

Zato pravim, pridobivaj si prijatelje – močne, pa tudi slabotne, zakaj miši so rešile celo čredo 

slonov v gozdu (Bradač, 1959, str. 113).  

3.3.  Analiza in predstavitev izvedbe učne ure 

Učno uro sem izvedla v dveh šolskih urah. Imela sem skupino 23 otrok, od tega 9 fantov in 14 

deklic. Pouk je potekal zelo ustvarjalno, ves razred je sodeloval in vsi so izvedli nalogo do 

konca in se v njej osebno izrazili. Vzdušje v razredu je bilo zelo prijetno. Sprva sem jih popeljala 

v značilnosti indijske kulture od živali, oblek, barv, stavb, hrane in nato do umetnosti 

miniaturnega slikarstva v Indiji. Pri predstavitvi Indije je bilo zanimivo, da je ena od učenk že 

bila na Šri Lanki in je povedala nekaj o lastnih izkušnjah. Pokazali so zanimanje in navdušenje 

ob spoznavanju nove kulture. Še posebej jim je bil zanimiv živalski svet v Indiji, pa tudi ljudska 

umetnost rangoli – slikanje geometrijskih vzorcev na tleh, pred vhodom v hišo.    

Ob ogledu kratkega filma o izdelavi miniaturne slike so bili otroci pozorni in navdušeni nad 

ustvarjalnostjo umetnika v filmu. Eden izmed otrok si je zapomnil tudi detajl iz filma in me na 

koncu, ko je že naslikal svoje delo, celo vprašal, ali tudi sam lahko obrobi figure s črno barvo, 

kakor je naredil umetnik v filmu. Prav tako so pozorno poslušali prebrano pravljico in si 

zapomnili posamezne izseke, tako da pri izbiri motiva ni bilo težav. Ti so bili različni. Nekateri 

otroci so upodobili pogovor med slonom in miško, drugi, kako sloni pijejo vodo iz jezera, kjer 



81 

so živele miši, tretji so upodobili samo slona ali pa samo miške, eden od fantov pa je celo 

naslikal lov na slone.   

Naloga je bila sestavljena iz mešanih in nemešanih barv. Večina učencev je znala mešati barve, 

težava je nastala le pri mešanju vijolične. Barvni odtenki temper niso bili kvalitetni, zaradi česar 

je pri mešanju rdeče in modre pri večini otrok nastala temno vijolična barva ali celo rjavkasta. 

V celem razredu sta bila le dva fanta, ki nista želela upoštevati pravila. Namesto mešanja barv 

in njihove uporabe sta hotela barve iz barvne palete le svetliti, kljub temu da to ni bil namen 

naloge. Med samo izvedbo naloge so prav tako nastopile težave. Naloga je zahtevala, da otroci 

v prvem planu rišejo figure in like v sekundarnih barvah, za ozadje pa so lahko uporabili eno 

od primarnih barv. Nekateri so uporabili primarne barve tudi za glavni motiv in ne samo za 

ozadje. Med mešanjem barv so ugotovili, da če zmešajo vse tri osnovne barve, dobijo rjavo 

barvo. Nekateri so me prosili za dovoljenje, da bi smeli uporabiti tudi rjavo barvo. Bila sem 

presenečena, da je bil za otroke dokaj velik izziv slikati z omejeno barvno paleto, saj sem 

sklepala, da jim bo domišljija narekovala ideje kljub omejeni barvni paleti. Vsi so nekako želeli 

slikati like, kakršnih so vajeni iz narave, kljub temu da to ni bil del učne ure.  

Po koncu učne ure sem bila zadovoljna z likovnimi izdelki. Vse sekundarne barve niso bile 

dobro zmešane, so pa otroci pokazali, da lahko obvladajo mali format – eni malo bolje, drugi 

malo slabše. Pričakovati je bilo, da bodo imeli težave s slikanjem manjših elementov ali detajlov 

na sliki, predvsem zato, ker so slikali s tankim čopičem, ki zahteva od otrok nekatere ročne 

spretnosti. Kot zanimivost in iz osebne radovednosti bi ponovila nalogo, če bi imela več časa, 

le da bi sedaj risali z barvnimi flomastri. Potem bi lahko ocenila natančnost otrok in detajle, ki 

v tej nalogi niso prišli do izraza. Nekateri otroci so ves čas spraševali po dodatnih navodilih, 

spet drugi so bili neopazni, delavni. Ob koncu učne ure sem se zahvalila otrokom za sodelovanje 

in jih vprašala, kaj jim je bilo najtežje pri likovni nalogi. Večina jih je izpostavila risanje slona. 

Zanimiv jim je bil tudi likovni format, saj niso bili vajeni različnih formatov. Njihov komentar 

glede uporabe različnih formatov je bil: »Formati so bili smešni.« Prav tako jim je bil izziv 

slikati na različne oblike formata, pri čemer sta samo dva fanta hotela zamenjati likovni format, 

npr. trikotnik za pravokotnik, vsi ostali učenci so se brez obotavljanja lotili dela. 
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3.4.  Analiza likovnih izdelkov 

Za starostno skupino otrok med 9. in 10. letom je značilno, da »rišejo predmete in figure, ki so 

vidne zelo podobnim predmetom in figuram v resničnem okolju, in to z vidika uporabljene 

sheme, sorazmerja in odnosov med narisanimi prvinami.« (Marjanovič Umek, in drugi, 2004, 

str. 402). Odnos do razmerij med posameznimi deli predmetov na sliki še ni popolnoma razvit, 

čeprav nekaterim otrokom že uspe nakazati razlike, ki so vidne tudi v naravi, kot na primer, da 

je drevo večje od človeka. Otrok začne risati ravne črte, vzporednice in kote ter upošteva 

razdalje med posameznimi predmeti. Otroci v tem starostnem obdobju se v risbah spoprimejo 

s prikazovanjem globine prostora, »predmete ali dogajanje rišejo z določene perspektive.« 

(Marjanovič Umek & Zupančič, Razvojna psihologija: izbrane teme, 2001, str. 93) Prostor v 

sliki nekateri nakazujejo s prekrivanjem figure, tako da figura, ki je spredaj, prekriva tiste, ki 

so zadaj, vendar se še vedno vidijo vse figure. Prav tako težijo k temu, da zapolnijo ves likovni 

format. Znajo nakazati gibanje figure, tako da spremenijo trup. Otroci pri tej starosti že rišejo 

detajle, prav tako se zavedajo tridimenzionalnosti oblik in jo skušajo nakazati. Otroci so tudi 

kritični do svojih risarskih in slikarskih izdelkov, saj pogosto dopolnjujejo in popravljajo prvine 

(Marjanovič Umek, in drugi, 2004).  

 Krog (19,5 cm) 

Na spodnjih dveh slikah lahko najprej vidimo motiv iz basni na okroglem likovnem formatu. 

Otroci so imeli nalogo s sekundarnimi barvami naslikati figure, živali in naravo, skratka vse, 

kar je v prvem planu, medtem ko so lahko po lastni odločitvi pobarvali ozadje z eno izmed 

primarnih barv. Zanimivo je bilo videti, da se noben otrok ni odločil za rdečo barvo ozadja, 

temveč so vsi uporabljali modro ali rumeno barvo za ozadje. To je prevladovalo pri vseh oblikah 

likovnega formata. Lahko bi predpostavila, da so se želeli čim bolj približati realističnemu 

slikanju.  
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Učenca sta si na slikah 1 in 2, na okroglem formatu, izbrala isti motiv, in sicer slone med pitjem 

vode iz jezera. Prvo sliko je naslikala deklica, drugo pa fant. Na prvi in drugi sliki vidimo, da 

sta učenka in učenec uporabila modro barvo za ozadje. 

Pri prvi sliki lahko še opazimo, da je deklica dodala tudi detajle na figurah. Tako je izpolnila 

nalogo in uporabila eno izmed primarnih barv za ozadje in sekundarne barve za prvi plan oz. 

figure in naravo. Nakazala je tudi prostor in postavila različne elemente v sorazmerju med seboj, 

recimo drevesa in slona. Sloni so narisani v delnem profilu, kar je značilno za to starostno 

obdobje. Imajo tudi volumen in ustvarjajo realističen vtis.  

Na drugi sliki je opaziti, da so primarne barve tako v prvem planu, kot v drugem. Naloga ni bila 

dosledno izpeljana, je pa zanimiva krožna kompozicija, ki jo je učenec izbral. Medtem ko je 

bila pri učenki kompozicija simetrična in je tako laže razporedila figure po likovni površini in 

prikazala prostor znotraj formata, je učenčeva krožna kompozicija za otroke te starosti mogoče 

zahtevnejša za prikazovanje prostora. Vidimo, da je otrok nanizal slone enega na drugega brez 

prekrivanja. Iz tega lahko sklepamo, da se občutek za globino oziroma perspektivo pri tej 

starosti še razvija (Marjanovič Umek & Zupančič, Razvojna psihologija: izbrane teme, 2001). 

Učenec je v sam center slike postavil vodo, medtem ko je okrog narisal slone, ki pijejo vodo. 

Za krog je značilno, da nas nezavedno sili h krožni kompoziciji, saj je oblika kroga tako močna, 

da se ji težko upremo. Razen tega je frontalno upodobil oči na slonjih glavah, kar vidimo na 

džainističnih slikah indijske srednjeveške umetnosti, kljub temu da je bila figura narisana iz 

profila, zaradi česar enega očesa ne bi smeli videti. Čeprav je imel na risbi izrisane detajle, jih 

s slikanjem s čopičem ni mogel naslikati. To je bilo pričakovati zaradi majhnega formata, ki 
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zahteva več spretnosti za prikaz detajlov, prav tako pa je bilo treba prilagoditi likovne elemente 

v sami sliki glede na likovni format in njegovo velikost.   

 Kvadrat (17 x 17 cm) 

 

Na likovnem formatu kvadratne oblike vidimo dva različna likovna motiva. Prvi predstavlja 

lovce, ki lovijo slone, drugi pa slona, ki pije vodo iz jezera.  

Prvi motiv je naslikal fant in je bil naslikan samo enkrat. Njegova figura deluje zelo ploskovito; 

ne predstavlja volumna, kot pri prejšnjih slikah. Nanos barv je bolj voden, transparenten, 

prostor pa je nakazan le s talno črto. Razmerja je upošteval, kar nakazuje, da je slona narisal 

kot največjega, nato drevo in na koncu človeka kot najmanjšega. Opazimo lahko gibanje slona, 

ki je naslikan tako, da ima prvi dve nogi v zraku. Fant je delno upošteval navodila, ni želel 

slikati samo s primarnimi in sekundarnimi barvami, kar lahko vidimo na sliki. Prav tako ni 

popolnoma zapolnil prostora. 

Pri drugem motivu vidimo, da je deklica prikazala iluzijo prostora, ko je upodobila drevo, ki je 

v daljavi in je temu primerno manjši od slona. Slon ima tudi malo več volumna, ni tako 

ploskovit kot na prvi sliki. Prav tako ji je uspelo naslikati detajl na slonovem rilcu, ker je narisala 

dovolj veliko figuro, da je bilo to mogoče. Tudi ona je med nanašanjem barve uporabila bolj 

vodene, transparentne barve, tako kot učenec na sliki 1. Slika ima še nekaj praznega prostora, 

vendar je deklici zmanjkalo časa za dodatne elemente. 
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 Pravokotnik (20,5 x 15 cm) 

Pri pravokotnem formatu bi rada izpostavila več slik, saj je bilo več takih, ki so bile zanimive. 

To je najbrž posledica dejstva, da so otroci vajeni takšnega likovnega formata in so se zato lažje 

izrazili.  

Motiv na prvi sliki predstavlja slone, ki hodijo po mišjih domovih. To sliko je narisala učenka, 

ki je uporabila modro barvo za ozadje slike, v prvem planu pa je uporabila sekundarne barve. 

Navodil ni popolnoma upoštevala, saj je uporabila sivo barvo za slona, kljub temu da je naloga 

zahtevala le primarne in sekundarne barve. Medtem ko je pokušala narisati male mišje hiške in 

velikega slona, ji je zmanjkalo prostora za slona, zato lahko vidimo le njegove noge in delno 

tudi njegov trup. Nakazala je sorazmerje med velikostjo hišk, mišk in slona. Prostor je nakazala 

tako, da je v prvem in drugem planu narisala hiše ter v zadnjem planu slona. Likovno površino 

je skoraj v celoti poslikala.  

 

 

 

Na sliki št. 2 je učenka naslikala slona, privezanega k drevesu, v tem primeru k palmi, ki je 

značilno indijsko drevo. Zanimivo pri tej sliki je, da je deklica kljub majhnosti likovnega 

formata uspela naslikati še detajle. Na sliki ni upodobila veliko figur. V središču slike je slon, 

ki ga je poudarila z uporabo detajlov. Slon deluje zelo ploskovito, prav tako tudi drevo in ostali 

elementi na sliki. Zanimiva je tudi primerjava nanosa barve med prvo in drugo sliko. Pri sliki 1 

je videti, da učenka slika bolj vodeno in transparentno, medtem ko je na sliki 2 učenka 

uporabljala zelo goste nanose barve. 
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Rada bi izpostavila še dve sliki pravokotnega formata, ki sta ju naslikali dve učenki. Izbrali sta 

isti motiv, in sicer sta naslikali slona ob jezeru.  

 

 

Prva slika zelo lepo nakazuje prostor in upodobitev slonov. Nakazuje že delno perspektivo. 

Slon v drugem planu, pravzaprav bi lahko rekli v zadnjem planu, je naslikan frontalno s celim 

telesom, česar ni bilo zaslediti pri drugih učencih. Slon v prvem planu pa je naslikan iz profila. 

V ozadju so naslikana tudi drevesa oziroma palme. Detajlov na sliki ni. Na slikah 3 in 4 sta 

učenki pobarvali ozadje z rumeno barvo. Slika 4 je še posebej zanimiva, saj je učenka 

pravokotnik obrnila vertikalno, medtem ko so vsi ostali učenci pravokotnik položili 

horizontalno. Na sliki 4 prav tako opazimo zelenega slona, medtem ko so vsi ostali otroci slikali 
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vijoličnega. Kljub temu da sem jih opomnila, naj bo slika domišljijska, in da je slon lahko zelene 

ali oranžne barve, je večina učencev uporabila barve, ki so približek barv v naravnem okolju. 

Učenka je na sliki 4 dosledno uporabila tako primarne barve kot sekundarne, imela je le težavo 

z mešanjem rdeče in modre barve v vijolično, kar posledično daje jezeru videz rjave barve. Na 

sliki 3 lahko še opazimo, da je učenka nanašala barve bolj vodeno in transparentno, medtem ko 

je učenka na sliki 4 uporabljala močnejše, gostejše nanose barve. Učenci niso bili omejeni z 

načinom nanosa barv, izbrali so ga sami. Razlike med enim in drugim nanosom so lahko 

karakterne narave, oziroma so svobodni izraz posameznega otroka.     

 Trikotnik (23 x 23 x 26 cm)  

Za konec bom opisala še dela na trikotnem likovnem formatu. Na spodnjih slikah imamo dve 

sliki učenk, ki sta vsaka po svoje poslikali trikotniški likovni format.  

 

Prva slika je zanimiva, saj se je samo ta učenka spomnila, da bi lahko sliki dodala posebni pečat, 

tako da je sliko obrobila še s črno barvo. To je bilo prikazano tudi na posnetku izdelave 

miniaturnih slik, kar je smiselno uporabila, le da je uporabila barvo, katero v nalogi nismo 

uporabljali. Razen tega je kot glavni motiv naslikala miši in ne slonov. V prvem planu so bile 

sekundarne barve in v zadnjem planu primarna barva. Tudi tukaj lahko vidimo, da je učenka za 

deblo drevesa uporabila rjavo barvo. Prostor je nakazan z ravno talno črto.  

Na sliki 1 učenka ni naslikala detajlov, lahko pa vidimo del detajla na sliki 2. Učenka je sicer 

imela narisane detajle, a ko se je lotila slikanja s tempera barvami, je ugotovila, da so ti detajli 

zelo majhni in da jih ne bo mogla poslikati tako, kot si je želela. Edini detajl, ki ga je ohranila, 

je na sprednjem delu slonjega čela. Figure oziroma elementi na sliki imajo volumen, medtem 
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ko ga na sliki 1 nimajo in prevladuje ploskoviti slog. Prostor na sliki 2 je učenka prikazala tako, 

da je slona narisala največjega, miško in njihov dom pa v manjši velikosti. Elementi na sliki so 

naslikani na različnih ravninah, kar nakazuje na globino prostora. Kot motiv je učenka na sliki 

2 upodobila pogovor med miško in slonom, v katerem miške prosijo slone, naj ne hodijo po 

njihovih hišah. 
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4.  ZAKLJUČEK 

Indijska umetnost si zasluži podrobno obravnavo in večjo prepoznavnost. Kar sem zajela v 

diplomski nalogi, je le delček večjega slikarskega opusa. Kljub temu da so miniaturne slike 

majhnih dimenzij in dajejo videz preprostega sloga v likovni izvedbi, imajo veliko barvno moč 

in izraznost. Predstavljajo barvne odnose, ki so bili specifični, simbolni in v nekem 

zgodovinskem obdobju pomembni. Prav tako od gledalca zahtevajo umirjenost in osredotočen 

pogled, če želi razumeti njihove vsebine. Predvsem pa slike lepo ponazarjajo zgodovino in 

tradicijo indijske države. Ta umetnost je bila že od nekdaj navdih mnogim umetnikom v Evropi 

in po svetu, če omenim le Mattisa, Paula Kleeja in Howarda Hodkina, zaradi česar je obogatila 

njihov umetniški izrazni slog, prav tako pa tudi mojega. 

Za konec bi rada z vami podelila samo eno misel, ki me je spremljala skoraj ves čas mojega 

pisanja diplomske naloge. Vsekakor ni kritika je le lastnost te velike bogate kulture. Kljub 

večkratnim obiskom Indije in večletnemu poglabljanju v indijsko literaturo in umetnost, se s 

trditvijo, ki jo odlično povzame Štante (1980), ne morem bolj strinjati: »Nobena trditev o Indiji 

ne drži popolnoma, karkoli napišeš o tej nenavadni deželi, na koncu spoznaš, da je resnica tudi 

drugačna. Raznolikost Indije je tako velika, da jo je težko izmeriti z našimi merili, da jo je 

nemogoče zajeti v naše pojme in predstave. Dlje ko Indijo proučuješ, globlje ko jo spoznavaš, 

bolj zaideš v nasprotja, ki ti podrejo prepričanja, ki si jih o tej deželi že zgradil. Naj pišeš o 

čemerkoli v Indiji, bodisi o njenem jezikovnem vprašanju ali o verstvih, kastah, umetnosti, 

glasbi ali erotiki, vse se ti na koncu podre in pravi smisel se vedno izmakne. /…/ V Indiji je vse 

drugače in vsega je tudi preveč. Preveč je ljudi, preveč je živali, običajev, preveč bogov, preveč 

jezikov, ver, preveč nasprotij in težko se je v njih znajti. /…/ Težavnost odkrivanja Indije je 

postala tudi narodni pregovor pri Slovencih. 'Vsaka stezica popelje v Rim, pa če še tako je 

izgubljena, tja v Indijo, tja v Koromandijo, pa steza ne pelje nobena'.« (Štante, 1980, str. 5, 6) 

Zato bom še nadaljevala z osebnim in umetniškim raziskovanjem Indije – in znanje, ki ga bom 

na tej poti prejela, uporabila pri svojem umetniškem ustvarjanju in delu z otroki. 
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