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POVZETEK 

 
V diplomskem delu Barva v prostorskem oblikovanju sem se  osredotočila na dva ključna 

problema v likovni umetnosti, barvo in prostor. Najprej sem predstavila barve kot fizikalni pojav 

ter raziskala barvo skozi teorijo likovne umetnosti. V teoriji barv sem si ogledala dva načina 

barvnih mešanj ter v nadaljevanju govorila o barvnem krogu in različnih barvnih kontrastih.  V 

teoretičnem delu sem si ogledala barvo skozi tri področja likovne umetnosti in njeno povezavo s 

prostorom ter motive uporabe barv. Predstavila sem dela iz področja slikarstva, kiparstva in 

arhitekture, v katerih so avtorji na različne načine reševali to problematiko. Predstavila sem tudi 

svoje poskuse uporabe barv v prostorskem oblikovanju. V praktično-pedagoškem delu sem to 

tematiko preizkusila tudi z učenci osnovne šole skozi izdelavo makete. Učenci so pridobili novo 

izkušnjo povezave prostora z barvo in ob poglobljenem delu spoznavali, kako lahko barva sama 

vpliva na prostor. 

 

  Ključne besede: barva, prostorsko oblikovanje, arhitektura, kiparstvo, slikarstvo. 
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SUMMARY 

 
In my diploma thesis Colour in spatial design I focused on two key issues in art, colour and 

space. First, I introduced colour as a physical phenomenon and explored the use of colour in art. 

In the theory of colour I looked at two ways of mixing colour and later talked about the colour 

wheel and different contrasts. In the theoretical part I followed colour through three areas of art 

where I studied its relationship with space and different motives for use of colour in design. I 

presented specific art works in the field of painting, sculpture and architecture, where the authors 

have approached this issue from various angles. I have also presented some of my own attempts 

to use colour in spatial design. In the practical-pedagogical work I examined this subject with 

elementary school students through making models. Through their individual work students have 

gained a new experience in connection with spatial design and colour. 

 

Keywords: colour, spatial design, architecture, sculpture, painting.  
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UVOD 
 
 
Umetnost je ena najprodornejših človeških aktivnosti, ki nas spremlja na vsakem koraku.  Lahko 

rečemo, da je umetnost tista, ki nas dela človeške. Izkušnja likovnega dela in opazovanje le-tega 

sta lahko zelo analitična in pa tudi globoko duhovna. Nedvomno pa v obeh primerih zaznavamo 

svet skozi barve. Misel o tem, da predmeti in okolje sami po sebi nimajo barve, ampak jih 

vidimo zaradi svetlobe, ki jo odbijajo, je v meni vzbudilo zanimanje za globlje razumevanje 

barve v prostoru. 

Kadar govorimo o slikarstvu, je barva nepogrešljiva asociacija s tem področjem likovne 

umetnosti. In čeprav intuitivno vemo, da je barva nedvomno eden ključnih faktorjev v 

umetniškem izražanju, ko govorimo o kiparstvu in arhitekturi je lahko barva občutljiva tema. V 

tem diplomskem delu raziskujem dimenzije barve na  različnih likovnih področjih. Zanima me, 

kako prehaja pomen in uporaba barve od dvodimenzionalnega izražanja pri slikarstvu v volumen 

kiparstva in v arhitekturni prostor. 

Skozi nalogo raziskujem dimenzije barve in njeno prehajanje od dvodimenzionalnega izražanja 

pri slikarstvu v volumen kiparstva in v arhitekturni prostor. V nalogi se najprej posvetim teoriji 

barve in prostorskega oblikovanja, predvsem z vidika človeka kot centra takega oblikovanja. 

Jasno je, da se, tako ali drugače, barvi kot taki ne da izogniti, zato bi v tej nalogi rada predstavila  

tiste umetnike in arhitekte, ki so se problema pogumno in uspešno lotili. Ogledala si bom dela 

tujih umetnikov in arhitektov kot tudi slovenskih. Zanimajo me dela ljudi, ki so s svojo značilno 

uporabo barv v svojih stvaritvah, tako v volumnu kot v prostoru, dali barvi pomembno mesto na 

področjih, kjer se je velikokrat skoraj ne zavedamo. 
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1 TEORETIČNI DEL 
 

V tem prvem delu naloge bomo skozi teorijo barv in fizike, ki stoji za barvo poglobili  

razumevanje tega pojava, ki je ne samo vseprisoten, ne samo v likovni umetnosti ampak tudi v 

vsakodnevni interakciji z okoljem. V nadaljevanju teoretičnega dela si bomo ogledali  prostorsko 

oblikovanje in kako idejno in fizično prehajamo iz dveh dimenzij v tri dimenzije. 

 

1.1 BARVE 

 

Barve vplivajo na delovanje našega uma in na naša čustva. Pomembno je poznavanje vloge 

barve v likovni teoriji, vsekakor pa smo tudi skozi zgodovino in s kulturnim vplivom prišli do 

relativno globoko zakoreninjene simbolike barv, ki se odraža v uporabi barv v vsakdanjem 

življenju. 

 

1.1.1 Kaj je barva 

 

Barva je bila vedno prisotna v našem okolju. Dobro opazovanje barv je bilo tudi v preteklosti 

ključnega pomena, kot na primer zaznavanje nevarnosti v naravi, kot tudi za estetske namene pri 

okraševanju ter nenazadnje tudi pri likovnem ustvarjanju. Aristotel je že v stari Grčiji ugotavljal, 

da človeško oko ne more zaznati barve, če ni prisotna svetloba. V svojih razmišljanjih je bil na 

pravi poti. Kljub raznoliki rabi in pomembnosti barve pa se je njena natančna znanstvena 

obravnava začela relativno pozno. Najbolj pomembne spremembe v opazovanju in razumevanju 

barve kot fizikalnega fenomena so se zgodile šele v 17. stoletju (Gage, 2009, str. 153). Tako je z 

razvojem fizike in zahvaljujoč Isaacu Newtonu, razumevanje barve dobilo novo dimenzijo: barva 

je fizikalen pojav. S svojim poskusom nam Newton s pomočjo fizike ponudi  razlago o tem, kako 

iz sončne svetlobe, ali tako imenovane bele svetlobe, dobimo barve. S pomočjo tristrane prizme 

lahko belo sončno svetlobo razlomimo na barvni spekter, v katerem najdemo vijolično modro, 

zeleno, rumeno, oranžno in rdečo svetlobo. Ne dobimo pa škrlatne ali purpurno rdeče (oz. 

magente). Če to sončno svetlobo, ki se lomi v prizmi, prestrežemo, lahko opazimo pas 



3 
 

spektralnih barv. Te barve iz lomljene svetlobe lahko na drugi strani zopet zberemo in s pomočjo 

zbiralne prizme zopet dobimo belo svetlobo (Itten, 1999, str. 15). 

 

 
       Slika 1: Skica Newtonovega eksperimenta 

 

 

 

 
                    Slika 2: Barve vidnega spektra 

 

Svetloba je valovanje posebne vrste elektromagnetne energije in barva je le posledica tega 

valovanja. Vsak odtenek ima tako svojo valovno dolžino. Človeške čutne celice za svetlobo na 

očesni mrežnici, imenovane čepki, zaznavajo samo tri od teh barv: rdečo, zeleno in modro, te 

barve imenujemo primarne barve. Ostale barve naši možgani razumejo kot mešanico teh treh 

svetlob. Te različne valovne dolžine barv so za naš vidni aparat dražljaji. Reagiranje človeškega 

vidnega sistema na omenjene dražljaje pa ni nič drugega kot naravno prevajanje teh dražljajev v 

barvne občutke in zaznave – gre torej za prevajanje fizikalnih dogodkov v psihične (Butina, 

1995, str. 57). Svetloba, oziroma svetlobno valovanje, je tako v resnici brezbarvno, ampak kadar 

trči ob določen predmet, takrat se po zaznavi dražljaja zgodi interpretacija le-tega v možganih in 

naša interpretacija oziroma občutek barve. 

Vidimo torej tiste barve, ki jih predmeti odbijajo. Tekst, ki ga sedaj berete na papirju, je sam po 

sebi brezbarven, kot je tudi brezbarven papir sam in vsi objekti v okolici. Objekt se za našo 

zaznavo obarva šele takrat, ko je osvetljen in naš vidni aparat zazna svetlobo, ki jo površina tega 

objekta odbije v naše oko. Itten razlaga, da kadar rečemo, da je predmet rdeč, to v resnici 

pomeni, da površina lonca vsrka vse svetlobne žarke, razen rdečih  (Itten, 1999, str. 16). 

 

1.1.2 Teorija barv in barvna mešanja 

 

V času pred dvajsetim stoletjem so bili temelji teorije barve zgrajeni bolj na bazi čutnih zaznav 

barv, kot pa na sami znanstveni razlagi fizičnega sveta. To je pripeljalo do dveh načinov 
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možnega opazovanja mešanja barv. Mešanje z dodajanjem svetlobnih barv,  imenujemo aditivno 

(ali seštevno) barvno mešanje.  Zelo različni so rezultati mešanja barvnih pigmentov, kot na 

primer mešanje s pomočjo barvnih filtrov. Taki filtri selektivno prepuščajo svetlobo, kar pomeni, 

da se določen del svetlobe absorbira.  Takšno mešanje barvnih pigmentov, kjer dejansko 

odvzemamo svetlobo  imenujemo substraktivno (ali odštevalno) barvno mešanje. Presek 

takšnega mešanja bi bil z vsakim dodatnim mešanjem temnejši, medtem ko se presek pri 

aditivnem mešanju postopno spremeni nazaj v belo. Kot je bilo omenjeno prej, spektralni trak 

vsebuje vse razen škrlatne ali purpurno rdeče (oz. magente). Začne se na enem koncu z vijolično 

in na drugem konča z rdečo. Manjkajočo škrlatno dobimo le z mešanjem teh dveh barv. Nastala 

barva linijo svetlobnega spektra logično sklene v zaključeno celoto (Butina, 1995, str. 59). 

 

 

 

Slika 3: Aditivno barvno mešanje in subtraktivno barvno  mešanje 

 

1.1.3 Barvni krog in kontrasti 

 

Filozofi in umetniki so imeli že od nekdaj močna mnenja o barvah, vendar so prvi poskusi 

sistematskega organiziranja barv prišli relativno pozno. Leonardo da Vinci je začel razmišljati o 

parih barv in njihovimi odnosi: rumena-modra, rdeča-zelena kot polarni pari na eni strani in 

črna-bela kot dva nasprotna konca na pravokotni osi. V devetnajstem in dvajsetem stoletju 

beležimo prvi večji napredek v sistematizaciji barv. Poleg Goethejeve študije narave, ki je 

pripeljala do njegove teorije barv Zur Farbenlehre, objavljene leta 1810, so se v evropskem 

prostoru razvijale številne teorije sistematizirane razvrstitve barv (Merwin, 2007, str. 33). Barvni 

sistemi so redi, ki stremijo h končnemu številu barvnih nians, katere so razvrščene v prepoznavni 

asociativni vrstni red. Mogoče si je zamisliti veliko sistemov, ki ustrezajo temu opisu, zato so 
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barvni standardi odločilni element pri barvnih sistemih. To so vidni in uporabni barvni vzroki, ki 

kot taki omogočajo postavitev in identifikacijo v sistemu. Sistem mora nuditi hiter in kvaliteten 

pregled barvnih nians znotraj prikazanega barvnega spektra. Barvni sistemi temeljijo predvsem 

na krožni obliki, katera že sama po sebi predstavlja določen red in celoto. Število in izbrano 

zaporedje barvnih odtenkov so lahko zelo različni. 

Za študijo barv in njihovih medsebojnih odnosov je danes najverjetneje najbolj razširjena 

uporaba barvnega kroga, ki ga je oblikoval Nemec Johannes Itten. 

 

 

Slika 4: Ittnov barvni krog 

 

Znanje o barvnih kontrastih je ključno za napovedovanje barvnega efekta in doseganja 

oblikovnega cilja. Kadar kombiniramo barve, je uporaba različnih kontrastov pogosto zelo 

učinkovita. Obstajajo kontrastni učinki med objektivnimi barvnimi lastnostni in tudi med 

subjektivnimi barvnimi efekti. 

Svetlo-temni kontrast je tisti, ki se pojavi v različnosti dveh barv glede na stopnjo njune svetlosti. 

To je najbolj jasno vidno pri akromatskih barvah črni, beli, sivi. Svetlo-temni kontrast je možen 

tudi med kromatskimi barvami. Kontrasti v svetlobi so idealni za ustvarjanje prostorske 

diferenciacije. Dolgotrajna izpostavljenost vidnega polja dvema zelo močnima ali pa zelo 

šibkima svetlobnima razlikama je lahko zelo naporna za oko in ima tako utrujajoč učinek. 
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Svetlo-temni kontrasti srednje intenzivnosti  imajo prijeten učinek na oko in človeka, zato se tudi 

velikokrat priporočajo v psihologiji (Merwin, 2007, str. 36). 

Komplementarni kontrasti so odnosi med dvema barvama, ki sta si kar se da različni. Vsaka 

barva ima samo en komplementarni kontrast. Odnos med komplementarnimi barvami je mogoče 

najbolj jasno zaznati med dvema čistima in zelo nasičenima barvama. V Ittnovem barvnem 

krogu jih najdemo na nasprotnih polih kroga. Kadar jih mešamo, proizvedeta taki dve barvi 

nevtralno sivo. Vsak komplementarni par ima določene posebnosti. Vijolično-rumen par na 

primer, ni samo komplementarni par, ampak je tudi najmočnejši svetlo-temni kontrast. Oranžno-

modri par je tudi najbolj izrazit toplo-hladen kontrast. Komplementarni kontrast je v znižanih 

niansah primeren za uravnoteženo notranje opremljanje, ker nasprotuje monotonim prostorskim 

efektom (Merwin, 2007, str. 37). 

Količinski barvni kontrast se nanaša na proporcionalni odnos barv in njihovo interakcijo. S 

spreminjanjem količinskega razmerja med barvama dobimo zelo različne učinke. Barvna 

razmerja v prostor prispevajo k splošnemu vtisu prostora in percepcijo le-tega. 

 

 

Slika 5: Vizualni primer količinskih barvnih nasprotij 
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1.2 PODROČJA LIKOVNE UMETNOSTI IN BARVA 

 

1.2.1 Od slike do objekta skozi barvo 

 

V likovni umetnosti je bila uporaba barve v slikarstvu tradicionalno del realistične vizualne 

reprezentacije. Skupina slikarjev, navdušenci Cezanna, Van Gogha in Gauguina, se je oddaljila 

od te tradicionalne uporabe barve. Pod vodstvom Matissa so se ti slikarji imenovali fauvisti. 

Njihova uporaba močnih odtenkov v likovnih delih se močno oddaljuje od barve kot imitacije 

realnosti. Medtem ko so drugi umetniki uporabljani barvo kot deskripcijo objekta, so fauvisti 

dovolili barvi, da sama postane subjekt slike. Slikarsko delo v fauvističnem slogu povezuje sliko 

v enoto z barvnimi oblikami in ne le več z linijo. Kompozicije tega stila iščejo izraznost tako v 

razmerjih kot celoti. Ta premik v uporabi barve je barvi sami prinesel veliko mero samostojnosti 

in barva tako postaja vedno bolj sama sebi zadostna. Fauvizem je tako končal dolgo obdobje 

zmedenosti okoli semantike, ki so ga sprožile ideje, kot na primer, da se ne slika objekta samega, 

ampak efekt  ki ga le-ta ustvari. Če je bil cilj posnemanja naravnega že dosežen, zakaj ne bi torej 

slikali objekta samega in mu dovolili, da nastane sam (Gowing, 1989, str. 51). 

 

Slika 6: Henri Mattisse, Madame Matisse, 1905 
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Matisse je sprva razlikoval med dvema nasprotnima metodama uporabe barv, prva je 

razmišljanje o barvi kot topli in hladni na impresionističen način. Druga pa je iskanje svetlobe 

skozi barvna nasprotja. Slednjemu načinu oziroma metodi je sledil skoraj neprekinjeno skozi vse 

življenje. Nizal je barve eno poleg druge in tako iskal njihovo njihove odnose (Gowing, 1989, 

str. 55). Tako na portretu svoje žene uporabi močno zeleno ploskev po sredini njenega obraza. 

To vsekakor ni tradicionalni portret, v reakciji zelene in rumenega desnega dela obraza gledalcu 

nudi drugačno interpretacijo prostora, kot bi jo nudil tradicionalni portret. Kljub temu da sta 

rumena in zelena dokaj blizu ena druge v vidnem spektru barv, zelena linija oziroma ploskev 

obraz grobo razdelili na dva dela, na levi strani imamo toplo rumeno na drugi strani pa odtenke 

oker in rožnate. Zaradi sorodnosti teh dveh barv na levem in desnem licu obraza je efekt zelene 

ploskve, ki vsebuje hladno modro tako dramatičen.  

 

Cilji slikarstva so se skozi leta spreminjali, tako zaradi vpliva napredka tehnologije in z 

odkritjem postopka fotografije, slikarstvo nima več namembnosti v tem, da zajame v podrobnosti 

vse detajle realnega sveta. Slikarstvo na ta način odvrže breme kopiranja stvarnosti in se 

osvobodi v uporabi barv. Oboje posledično in kavzalno odpira filozofska razmišljanja o estetiki 

in barvi.  Vse našteto je predpogoj, da se je slikarjeva domišljija in percepcija barv lahko 

osvobodila do takšne mere, kot jo lahko vidimo skozi dela slikarja, kiparja, fotografa in 

grafičnega oblikovalca Güntherja Förga (1952–2013). Njegova geometrična abstrakcija in 

drzne poteze barve dajejo njegovim slikarskim delom močan karakter. Njegove stvaritve, 

imenovane Gitterbildervali ali grid paintings, so slike in druga dela na papirju. Večinoma 

vertikalne in horizontalne črte se med seboj križajo in tako tvorijo mrežo, ki je neke vrste  okvir 

v prostoru in sliki. Moč slik in njihov edinstveni značaj izhaja iz barve. Njihova abstraktna 

kompozicija je osupljiva, vendar še zmeraj tradicionalna. Dejstvo je, da konec koncev sliko 

posreduje barva. To je neizbežno bistvo barve, ki se obrača k svetlobi na površini slike (Fuchs, 

2011, str. 55).  Umetnik, ki je s tekočo snovjo razdeljeval prostor na platnu, je obenem seveda 

nanašal tudi barvo. Prav barve pa so tiste, ki določajo prostor. Slikar ne uporabi nobene črte 

ločnice. Slika dobi resnično enigmatično razsežnost prav z barvami (Fuchs, 2011, str. 13). 
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Slika 7: Günther Förg, brez naslova, 2006 

 

 

Slika 8: Günther Förg, Closer, 2012 

  

 

Nemški umetnik Blinky Palermo (1943–1977) je kljub svoji prezgodnji smrti pustil močan 

pečat v svetu moderne likovne umetnosti. Günther Förg je bil ob njegovi smrti globoko 

pretresen, saj nista bila samo sodobnika, ampak tudi prijatelja. Leta umetniškega ustvarjanja 

Palerma so bila kratka ampak zelo produktivna. Glavni točki vsega njegovega dela sta barva in 

oblika (Blinky Palermo: Retrospective, 2016) 
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Slika 9: Blinky Palermo, Mirror object, 1973 

 

Slika 10: Blinky Palermo, Coney Island II,  1975 

 

Imi Knoebel (1940) je prav tako Palermov sodobnik. V svojih delih Knoebel raziskuje podobne 

likovne probleme kot Palermo. Začel je sicer bolj iz pozicij kiparja konstruktivista in se kasneje 

veliko bolj nagnil k slikarstvu. Kot slikar se je soočal s problemi barve in oblike. Kot zanimivost 

naj omenim, da sta oba, tako Palermo kot Knoebel, študirala na Düsseldorfski likovni akademiji 

pri profesorju Joyceu. 
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Slika 11: Imi Knoebel: Figurbild, 2010 

 

Slika 12: Imi Knoebel: Figur 52, 2010 

 

Predstavljeno delo Knoebela je iz serije slik, imenovanih Figur ali Figurbild. To so slikarska dela 
velikih dimenzij, ki skoraj niso več slike. Že samo s svojo veličino namreč iz slike skoraj 
prerastejo v prostor.  Knoebel v teh delih izstopa iz zgolj ploskovne dimenzije.  

 

 

 



12 
 

1.2.2 Kiparstvo 

Dela nekaterih avtorjev nas lepo popeljejo iz slikarskega na kiparsko področje ter obratno. Tako 

lahko tudi v delih Imija Knoebela vidimo premik iz dvodimenzionalnega v tridimenzionalno. V 

seriji del, ki jih Knoebel imenuje Latinists, se soočimo s tridimenzionalnimi objekti, ki lahko 

visijo s stene  ali celo sedijo postavljeni na tleh. V teh delih, ki predstavljajo kiparski aspekt dela, 

umetnik uporablja les in le-tega pušča po večini neobdelanega, oziroma, bolje rečeno, 

nepobarvanega. Popolnoma nasprotna pa je reakcija umetnika Güntherja Förga, ki je prav tako 

prehajal iz slikarstva v kiparstvo. Za razliko od Knoebla pa Förg svoja dela barva. Njegova dela 

so monokromi. 

 

Slika 13: Imi Knoebel, Latinists: Vivimus, 1987 



13 
 

 

Slika 14: Günther Förg, L'Horrible, 2007 

 

Ko govorimo o slikarskem delu, tradicionalno govorimo o dveh dimenzijah, a kot opažamo je v 

moderni umetnosti lahko mejna linija med ploskovitim in oblikovnim izražanjem včasih zelo 

zabrisana. Slikarsko delo ne rabi nujno vedno viseti na steni, enako kot kiparsko delo ne 

potrebuje vedno podstavka. Na abstrakcijo del lahko gledamo kot silo z dveh vidikov, tako iz 

stališča kiparstva kot iz področja slikarstva, kar lahko vidimo v prehodu umetnikov kot sta 

Knoebel in Förg v zgoraj navedenih primerih. 

V slovenskem prostoru je kar nekaj umetnikov, ki se v svojem delu med drugim zavedno 

ukvarjajo s temo barve kot problema  v prostoru.  Od slovenskih umetnikov bi rada izpostavila 

dela Lojzeta Spacala, Dušana Tršarja in Luja Vodopivca. Ogledali si bomo primere del s 

posebno pozornostjo temu, kako dosegajo želeni barvni učinek. 

Delo naslovljeno Zatišje I, kiparja Dušana Tršarja (1937), je nastalo dve leti po tem, ko je 

zaključil specialistični študij na ALU leta 1966. Izdelano je iz varjenega železa in polizdelanih 

železnih palic, katerim je kipar s svojim posegom določil obliko. Skulptura se osvobaja sledi 

človeške prisotnosti in stremi k ustvarjanju izkušnje čistega predmeta. Ravna vertikala z 

zaobljenim zaključkom spominja na človeško figuro, kljub temu da objekt na videz noče 
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posnemati pojavne oblike. Dve telesi, ki si stojita nasproti, imata tudi nasprotni značilnosti. Na 

eni strani imamo enovito, masivno in sklenjeno telo, na drugi strani pa vrsto posamičnih linij, ki 

šele kot skupina tvorijo volumen, kot odgovor na obliko nasproti stoječe forme.  Seriji teh del so 

sledile skulpture v pleksi steklu. 

 

 

        Slika 15: Dušan Tršar, Zatišje I (Odmevi II), 1968 

 

                            Slika 16: Dušan Tršar, SO IV, 1970 

 

Tršar nedvomno opozori nase, ko se v svoji fazi uporabe novih umetnih materialov nadalje sooča 

s podobno problematiko kot v predhodnih delih. Svoje delo nadgrajuje z uporabo pleksi stekla in 

v tem išče drugačne učinke svetlobe. Njegovo delo imenovano SO IV, iz leta 1970, je objekt, ki 

omogoča prosevanje svetlobe. Ob primerjavi tega dela in prosojnega materiala z zgodnejšim 

delom Zatišje I lahko argumentiramo, da gre med tema dvema skulpturama za vzporednico v 

temi prosevanja svetlobe, vendar z razliko, da v zgodnejšem delu svetloba potuje okoli, oziroma 

med deli objekta medtem ko materialne karakteristike kasnejšega dela dovoljujejo svetlobi, da 

potuje skozi sam objekt. 

Ob analizi dveh del dveh različnih slovenskih kiparjev lahko opazujemo dva različna pristopa 

barvnega efekta v skulpturi. Lojze Spacal in Luko Vodopivec si časovno sicer nista tako zelo 
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oddaljena, ampak zanimivo je opazovati, kako rešujeta problem barve na različne načine. Morda 

so razlike v njunih pristopih tudi odraz dveh zelo različnih življenjskih izkušenj. Spacal je po 

vrnitvi iz zapora študiral na umetniškem liceju v Benetkah, in do leta 1937 študiral v Milanu. 

Vodopivec pa je diplomiral pri Dušanu Tršarju na ALU v Ljubljani in leta 1974 zaključil 

specialko. 

 

Slika 17: Lujo Vodopivec, Muzej moderne in sodobne umetnosti Nova Gorica, 2007 

 

Kipar Lujo Vodopivec (1951), sodoben slovenski umetnik, je javnosti verjetno najbolj znan po 

svojih kipih krepkih konjičkov. Ustvarjal je v bronu, lesu in različnih umetnih materialih, kot 

lahko to vidimo v delu Muzej moderne in sodobne umetnosti Nova Gorica iz leta 2007, pri 

katerem je uporabil pleksi steklo. V nekatere svoje kipe Vodopivec vgrajuje najdene elemente ali 

predmete iz osebnega sveta. V zgornjem primeru so to mikado paličice. Za razliko od Spacalove 

skulpture Downing street je Vodopivčev muzej barvno in svetlobno bolj enoten. Material, ki ga 

uporablja, ni pobarvan. Še posebej pa moramo izpostaviti, kako svetloba reagira z različnimi 

površinami skulpture. Leseni deli so naravni in topli, tako so lep kontrast hladnemu pleksi steklu, 

ki svetlobo delno proseva ter kovinskemu sprednjemu delu, ki svetlobo odbija 
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Slika 18: Lojze Spacal, Downing Street, 1953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19: Lojze Spacal, Uničevalna peč, 1961 
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Lojze Spacal (1907–2000) je v skulpturi Downing street iz leta 1953 tudi obdeloval leseno 

maso. Temne površine skulpture absorbirajo svetlobo in zaradi različnih kotov padanje sence 

dodatno ostri delo. Površine skulpture, ki so pobarvane z zlato barvo, pa svetlobo odbijajo. 

Zaradi različne reakcije svetlobe s površino tako nastane močan svetlo-temni kontrast. 

V umetnosti Lojzeta Spacala lahko sledimo postopnemu poenostavljanju oblik, dokler njegova 

dela ne preidejo v kompozicije rudimentarnih geometriziranih form in ploskev. Avtor ustvarja 

likovne celote za igro obrisov površin in plastičnih elementov. V tej kompoziciji pa lahko še 

vedno razbiramo figuralno izhodišče, ki je pogosto navezano na kraški svet.  (Bernik, 1998, str. 

337). 

V delih teh treh slovenskih kiparjev smo lahko videli različne načine doseganja želenega 

barvnega učinka.  Tršar, Vodopivec in Spacal se lotevajo problematike barve v svojih kipih na tri 

različne načine: barvanje kiparskega dela, uporaba naravnega materiala ter uporaba umetnega 

materiala. V obeh delih Draga Tršarja vidimo ponavljajočo vertikalno tematiko, vendar pa je 

vizualni efekt zaradi uporabe različnih materialov zelo različen. V obeh delih vidimo oranžno, ki 

daja prvemu delu efekt trdnosti in prizemljenosti. Na drugi strani pa vidimo, da je učinek 

uporabe te iste barve v drugem materialu, kot je pleksi steklo, popolnoma nasproten. Zahvaljujoč 

različni molekularni sestavi pleksi stekla in varjenega železa, dobimo ta drugačen učinek 

svetlobe in tako posledično drugačen  občutek barve. V  kiparskem delu SO IV  svetloba proseva 

ne samo med  različnimi palicami ampak tudi skozi njih, saj le-te svetlobo delno prepuščajo. 

Medtem ko je učinek črnih palic v Zatišju I tak, da palice same svetlobo srkajo, in jih vidimo kot 

črne. Tako so te forme nasprotne oranžnemu  masivnemu delu,  ki stoji nasproti. Tudi pri 

Vodopivcu opazimo uporabo pleksi stekla. Posebnost  njegovega prikazanega kiparskega dela pa 

je, da ta kombinira naraven material (les) z umetnim materialom (pleksi steklom). Enako kot pri 

delu SO VI ima ta material tak učinek, da svetloba, ki proseva skozi pleksi steklo, ustvari 

občutek lahkotnosti, zračnosti. Na drugi strani pa Lojze Spacal svoje kipe iz različnih materialov 

barva. V Primeru Downing street, vidimo kako lahko površino kiparskega dela z uporabo barv na 

nek način dematerializira.  Zaradi kombinacije zlate in črne, ki sta si v svojih svetlobnih 

karakteristikah zelo različni oziroma nasprotni, dobimo, kljub zelo ploskovni prezentaciji, 

občutek reliefa. Ta efekt je dosežen po zaslugi dobro načrtovane uporabe barv. 
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Zanimivo je, kako Spacal prehaja iz kiparskih voluminoznih tridimenzionalnih oblik v zmeraj 

bolj poenostavljene ploskovne geometrizirane elemente, zmeraj manj voluminozne, bi lahko 

rekli. Tukaj sledi misel, da konec koncev linija med kiparstvom in slikarstvom ni tako močno 

zarisana. Na tem mestu zopet omenimo Knoebela in Förga, ki sta sicer prehajala iz slikarstva 

kiparstvo. V primerjavi s slovenskimi avtorji sta ta dva slikarja-kiparja bolj skromna pri številu 

uporabljenih barv ali materialov pri svojih kiparskih delih. Lahko bi sklepali, da je to zaradi tega, 

ker prehajata iz slikarstva v kiparstvo, in ne obratno. Tako se pri oblikovanju volumnov bolj  

osredotočata na intervencijo v prostor.  Oba pa kljub temu pustita zelo viden pečat, kjerkoli sta 

postavljena. Förgvi monokromi režejo prostor na podoben način kot to delajo njegove slike, ko z 

močni potezami razdeljujejo površino. Knoebelevo delo Vivimus, narejeno iz nepobarvanega 

lesa je zelo opazno že zaradi same velikosti, s katero dominira v prostoru. 

 

1.2.3 Arhitektura 

 

V tem delu se bomo osredotočili na umetnike štirih različnih narodnosti. Njihova dela imajo zelo 

značilne barve in nikoli ne pustijo opazovalca ravnodušnega. Schmied govori o tem, da mora biti 

arhitektura organsko prilagojena človeškim potrebam in biti ukrojena posamezniku kot obleka ali 

koža (Schmied, 2005, str. 298).  V nadaljevanju pogledam, kako se lahko arhitektura skozi barve 

tako prilagodi, človeku ali celo narodu. 

Slovenski arhitekt Ivan Vurnik (1884–1971) je študiral na Dunaju in je eden tistih umetnikov, 

ki so odstopili od tradicionalnih umetniških slogov in stopili v secesijo, ki se je razvila v Evropi 

med leti 1895 in 1914. V svojem ustvarjanju se je Vurnik obračal na svoje slovenske korenine. 

Skozi svoja dela je združeval uporabnost in lepoto. Navdih je dobival v slovenski ljudski 

umetnosti in se trudil ustvariti slovenski narodni slog, kar je dobro vidno na njegovi zgradbi, na 

Miklošičevi cesti v Ljubljani. Gre za pozno secesijsko arhitekturo, ki je razkošno poslikana v 

slovenskih nacionalnih barvah. Vurnikov načrt za Združeno gospodarsko banko v barviti 

zunanjosti (rdeča, bela, modra) s kubično fasado in z motivom shematiziranega nageljna na 

pročelju pomeni eno zadnjih epizod v romantičnem iskanju secesijskega narodnega sloga na 

naših tleh  (Simonišek, 2011, str. 149). 
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Slika 20: Ivan Vurnik, Združena gospodarska banka, Ljubljana, 1921 

 

 

 

 

 

 

Slika 21: Detajl Vurnikove hiše 

Prestolnica Slovenije je ena od dvajsetih drugih mest po svetu, ki poleg Barcelone, Helsinkov, in 

Budimpešte spadajo v svetovno mrežo secesijskih mest. 

 

Španski arhitekt Antoni Gaudi (1852–1926) je brez dvoma pustil svoj pečat na verjetno enem 

najzanimivejših mest v Španiji, kajti večina njegovih del se nahaja prav tam, vključno z 

njegovim opusom, svetovno znanim pod imenom Sagrada familia, katere gradnja se je začela 

leta 1882 in naj bi predvidoma bila končana v naslednjem desetletju (133 Years Later, Gaudi's 
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Cathedral Nears Completion,  2016). Gaudijeva dela odražajo njegov zelo značilen stil, za 

katerega je navdih dobival iz narave in vere. 

Njegova arhitekturna dela so daleč od tega, da bi bila dolgočasna. Oko pritegnejo ne samo 

zanimivo in nenavadno oblikovani arhitekturni elementi, ampak tudi same barve na fasadah in 

strehah. Odnosi med barvami, ki jih Gaudi uporablja na svojih delih so najpogosteje kontrastni, 

opazimo lahko tako svetlo-temne kot komplementarne kontraste. 

 

 

Slika 22: Antoni Gaudi: Park Guell, Barcelona, 1990–1914 

 

 

                             Slika 23: Detalj iz parka Guell      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 24: Klopi na glavni terasi v Park Guell, Barcelona 
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Park Guell je sestavljen iz vrtov in arhitekturnih elementov. Park je Gaudi zasnoval v svoji tako 

imenovani naturalistični fazi, med katero je prakticiral vrsto novih strukturnih rešitev, osnovanih 

na analizi in geometriji. Tem rešitvam umetnik doda kreativno svobodo in vplete domišljijske 

ornamentalne kreacije. Edinstvene oblike so tudi funkcionalne, kot na primer klopi na glavni 

terasi v parku, ki so rahlo nagnjene pod takim kotom, da po dežju voda odteče in se prej posuši.  

 

 

Slika 25: Antoni Gaudi: Casa Batllo, Barcelona, 1904–1906 

Casa Batillo je postavljena v centru Barcelone. Že prej obstoječo stanovanjsko zgradbo je Gaudi 

prenovil med leti 1904–1906. Zaradi izrazite dekoracije pročelja se je hiše prijelo ime Casa dels 

ossos, ali Hiša kosti. V širšem smislu označujemo to delo kot Art noveau, kot skoraj vse druge 

Gaudijeve kreacije. Pritličje zgradbe je še posebej nenavadno. Vsebuje polno detajlov, organskih 

oblik, ima nepravilna ovalna okna. V tem arhitekturnem delu skoraj ne najdemo ravnih linij.  To 

nam pročelje stavbe že na prvi pogled namiguje. Večina pročelja je okrašena z barvnimi mozaiki 

iz lomljenih keramičnih ploščic. Streha zgradbe je izbočena in spominja na zmajev hrbet. 
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Slika 26: Notranjost Hiše Batllo, Barcelona 

Avstrijski umetnik, arhitekt in okoljevarstvenik Friedensreich Regentag Dunkelbunt 

Hundertwasser (1928–2000). Mnogokrat se ga označi kot nasprotnika ravne linije in 

standardizacije, kar se izraža v konceptu njegovega arhitekturnega dizajna. Stanovanjska hiša na 

Dunaju, imenovana Hundertwasserhaus, se smatra za njegovo najbolj znano in obiskovano delo. 

Po nekaj oblikovnih sporih s soavtorjem Josephom Krawino, je bilo delo končano med leti 

1983–1985. Zgradba ima neravna tla, streho prekrito z zemljo in travo. V notranjosti objekta 

rastejo drevesa, katerih veje kukajo skozi okna. Hundertwasser  ni vzel plačila za delo, ker je po 

njegovem bilo vredno truda, ker so preprečili gradnjo nečesa grdega na tem mestu.  

V skupnem številu ima zgradba 52 stanovanj, 4 pisarne, 16 teras in več kot 200 dreves in grmov. 

Hundertwasserhause je ena najbolj obiskovanih zgradb v Avstriji in je danes del avstrijske 

kulturne dediščine (Hundertwasserhaus, 2016). 



23 
 

 

Slika 27: Friedensreich Hundertwasser, Hundertwasserhaus, Dunaj, 1983-1985 

V drugi polovici devetdesetih let je Hundertwasser dobil naročilo za arhitekturno obnovo celotne 

tovarne skupaj z njenim 120 metrov visokim stolpom v Osaki na Japonskem. Načrt sežigalnice je 

sestavila skupina Showa Sekkeia. Tovarna je opremljena z najnovejšim in najnaprednejšim 

filtrirnim sistemom.  

Z namenom ozaveščanja ljudi, še posebej otrok, o problemih odpadkov, in vzbujanju več skrbi 

za okolje, so v sam dizajn vkomponirane tri zgodbe. Kot okoljevarstvenik je s tem 

Hundertwasser želel opozoriti na to tematiko in vzpodbuditi ljudi k sodelovanju za čistejše 

okolje. Hundertwasser se v tem delu poslužuje uporabe treh močnih barv: rdeče, rumene in 

modre, ki zajemajo vsaka svojo zgodbo. Različni deli zgradbe tako že od daleč vodijo pogled 

skozi te zgodbe. 
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Slika 28: Friedensreich Hundertwasser: Sežigalnica Maishima, Osaka, 1997–2000 

 

Ena značilnosti Hundertwasserjevih del je v tem, na kakšen način poudarja okna v sami 

arhitekturi. Okna so pogosto nepravilnih oblik in so z zunanje strani poudarjena z barvno obrobo. 

Znana je tudi njegova tako imenovana okenska pravica, ki daja lastnikom stanovanj, na primer v 

Hundertwasserhaus, možnost poslikati svojo fasado in s tem izraziti svojo osebnost in drugačnost 

od povprečnega soseda (Logar, 2012, str. 25). 

Hundertwasser vključuje steklo tudi direktno v beton, tako nastane občutek, da svetloba prihaja 

skozi zid. Pri svojih delih uporablja raznobarvne dele stekla kot tudi steklenice, ki jih je vstavil v 

živi beton (Repanšek, 2010, str. 49). 
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Slika 29: Friedensreich Hundertwasser, notranjost stavbe s steklom v betonu, Markthalle – Alterhein, 1949 

 

 

Slika 30: Palais de Congres, Montreal , 2003 

 

Steklo se tudi uporablja v večjih količinah. V primerjavi z Palais des Congres, lahko vidimo 

skoraj popolnoma nasprotno rešitev razmerja stene in stekla. Ta fasada je v celoti se sestavljena 

iz raznobarvnih steklenih plošč. Tako se v svetlobi ves interior obarva. 

Luis Ramiro Barragan Morfin (1902–1988) je bil mehiški arhitekt in inženir. Kljub razburkani 

in dramatični zgodovini svoje domovine je Mehika ravno zaradi njega dobila mednarodno 
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veljavo. Poleg tega da je bil nagrajen s Pritzkerjevo nagrado, je bil njegov osebni dom leta 2004 

proglašen kot del Unescove svetovne dediščine. Njegova blaga in lakonična izraznost je postala 

sprejeta kot prevladujoč izraz v mehiški arhitekturi. Njegovo delo je vplivalo na sodobne 

arhitekte skozi vizualne in konceptualne aspekte. Študenti in profesorji arhitekture še posebej 

pogosto obiskujejo njegove zgradbe.   

Barragan znan kot arhitekt svetlobe in tišine (Luis Barragan on Colour, 2016) v svojih delih 

uporablja žive barve, minimalistične ortogonalne oblike, dramatično kontrastne teksture in 

subtilne zgodovinske reference (Čeferin, Klančar 2008, str. 50). Zgradbe, ki jih je ustvaril, 

kažejo tipične čiste linije modernističnega gibanja. Nasprotno kot je značilno za funkcionalizem, 

Barragan stremi k tako imenovani čustveni arhitekturi. Govori o tem, da naj bi vsako 

arhitekturno delo, ki ne izraža vedrine, bilo napaka. Pri delu vedno uporablja surove materiale, 

kot sta kamen in les. Materiale je kombiniral v originalno in dramatično uporabo svetlobe, tako 

naravne svetlobe kot umetne. Njegova sposobnost, občutljivost za skrite vire svetlobe, da 

njegovemu interiorju še posebej subtilno in lirično atmosfero. 

 

Slika 31: Luis Barragan: Casa Gilardi, (1976) 
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Slika 32: Luis Barragan, Hlevi San Cristobal 

 

V enem od intervjujev je o delu Casa Gilardi dejal:  “V mojem arhitekturnem delu so barve in 

svetloba vedno osnovna konstanta. Oba elementa sta temelja ustvarjanja arhitekturnega prostora, 

kajti ta dva elementa imata sposobnost spreminjanja pa njegov koncept.“ (The arhitecture of 

silence interview with Luis Barragan, 2015) 

Barragan je uporabljal bazene in fontane kot posebno interpretacijo vode, ki je videl kot 

oblikovni element. Element vode njegovi arhitekturi ne doda samo lepote, ampak jo tudi potegne 

nazaj v naravo, ki jo obdaja. Modrina neba, ki odseva na površini vode, je kot dodatek najčistejše 

naravne barve k arhitekturi. Barragan uporablja barvo na tak način, da arhitektura sama poudari 

lepoto naravnega okolja. Želel je, da bi bile njegove zgradbe mesto, kjer se človek lahko umiri in 

prisluhne svoji notranjosti ter tako poveže čustva in občutja. 
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V teoretičnemu delu smo si podrobneje ogledali fizikalne značilnosti barv in spoznali, da brez 

svetlobe ni barve, in da brez barve ni občutja, potemtakem bi lahko rekli, da brez svetlobe ni 

izkušnje. Zaznavanje barv je kot psihično doživetje dostopno skoraj vsem, a kljub temu je lahko 

ne opazimo, zato menim, da je neprecenljivega pomena prisluhniti razmišljanju o barvah, ki ga v 

svojih delih ponujajo umetniki in ozavestiti našo izkušnjo. Arhitekti imajo  tukaj zelo veliko 

vlogo in lahko s svojimi deli vplivajo na ljudi. Arhitektura je po definiciji edina vrsta umetnosti, 

v kateri je eden od pogojev izkušnje to, da vstopimo v njo.  

Kar se tiče uporabe barv  v kiparstvu, slikarstvu kot tudi v arhitekturi, lahko vedno pričakujemo 

zelo analitičen pristop pri uporabi barv. V slikarstvu gre torej za nanašanje barve na površino in 

mešanjem barvnih pigmentov. Modernizem je slikarjem dal več svobode izražanja skozi barve. 

In če v kiparstvu govorimo o treh pristopih doseganja barvnega učinka, lahko te vzporednice 

potegnemo tudi v arhitekturo. Ogledani primeri nam nudijo različne motive za uporabo barv kot 

tudi razne vrste materialov pri sami izvedbi gradnje. V primeru barvane fasade Vurnikove 

arhitekture se barva prilagaja idejni narodni podobi. Njegov motiv uporabe barve je iskanje 

narodne identitete, oziroma tako imenovanega narodnega sloga. Gibanje se sicer ni nikoli v 

celoti prijelo, vsekakor pa so secesijska dela v Sloveniji, predvsem Ljubljani, priča dobremu 

poskusu le-tega. 

Kadar opazujemo uporabo materiala za doseganje zaželenih barvnih ciljev, v arhitekturi lahko 

izpostavimo Gaudijevo uporabo keramičnih barvnih ploščic v parku Guell, v katerem v veliki 

meri uporablja komplementarne barvne kontraste in jih kombinira na različnih arhitekturnih 

elementih. Njegov organski stil zagotovo dosega idejne cilje  Schmieda, ki omenja potrebnost 

organske prilagojenosti arhitekture človeku. Tudi notranjost hiše Casa Batllo ustreza temu 

vidiku. Hiša se prilagaja človeku v tem smislu, da v njej skoraj ne vidimo ravne linije kot je to 

intuitivno pričakovano  v naravnem okolju. Gledalca tako približa nazaj k naravi, čeprav je 

zgradba sredi velemesta. Notranjost hiše ponudi še en material, ki je pogosto uporabljen za 

povezovanje arhitekture z okoljem, oziroma okolja z arhitekturo. Steklo, oziroma barvno steklo, 

ne služi samo namenu oken, ampak s pomočjo naravne svetlobe tvori neke vrste simbiozo med 

naravnim in umetnim okoljem, katere rezultat je navidezno vedno spreminjajoči se prostor.  
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V Hundertwasserjevih delih prav tako vidimo uporabo stekla, podobne organske oblike in 

uporabo kontrastnih barv. V svojih delih želi z barvo spodbuditi ljudi k izražanju svoje 

individualnosti, kot na primer v Hundertwasserhaus. V njegovem po velikosti največjem delu, na 

Japonskem, pa z barvo to veliko kompozicijo poveže v tri različne teme, tri različne zgodbe, s 

katerimi opozori na pomembnost okoljevarstvene ozaveščenosti. 

Zanimivo je, da sta oba arhitekta tako Gaudi kot Hundertwasser velika privrženca spoštovanja 

naravnega okolja. Hundertwasser je bil znan po svoji veliki zagnanosti za ohranjanje čistega 

okolja. Sklepamo lahko, da zaradi te ljubezni do narave oba arhitekta stremita k naravnim in 

organskim oblikam v svojem delu. To pa vsekakor ni pravilo, kajti po pregledu Barraganovih del 

in njegovih intervjujev, arhitekt izkaže globoko nagnjenost k naravnemu okolju in naravi 

človeka. Za razliko od prej omenjenih arhitektov, so njegova dela izrazito minimalistična. 

Govorimo o ravnih linijah in velikih navidezno praznih v prostorih. Barragan pa kljub tej 

hladnosti minimalizma z barvo in s svetlobo doseže, da je podprostor vabljiv, pomirjajoč in neke 

vrste zatočišče. Izbiro barv v njegovem arhitekturnem delu narekuje okolje. Z modrino 

mehiškega neba kombinira rožnate stene eksterierja. To modrino z bazenom potegne v samo 

arhitekturo, kjer služi voda kot nosilec barve. Interakcija svetlobe z njegovimi deli je ključnega 

pomena pri arhitekturi oziroma pri njenem vizualnem aspektu. Glede na pozicijo sonca na nebu 

interier ni v enem dnevu nikoli isti. Okolje in arhitektura, tako interier kot eksterier, sta vedno v 

simbiozi. 
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2 EMPIRIČNI DEL 
 

V empiričnem delu bom predstavila svoje poskuse rešitve problema barve v prostorskem 

oblikovanju. In sicer bom predstavila različne pristope, ki sem se jih skozi svoje umetniško 

izražanje lotila.  

2.1 BARVA KOT MATERIAL  

Razmišljanje o materialih in barvah me je pripeljalo do kar nekaj zanimivih teorij umetnikov  po 

svetu. O  barvi  je rečeno, da naj bi bil material edina barva v arhitekturi. Ideja o materialni 

barvni površinskosti je predstavljena kot ključna karakteristika elementov v prostorskem 

oblikovanju. Okoli leta 1900 je ta ideja služila kot osnova za Art nouveau in Novi  realizem. 

Abstraktno slikarstvo 20. stoletja je prav tako spremenilo percepcijo oblike in barve v arhitekturi 

(Meerwein, 2007, str. 50).  

Material in  barva služita vsak svoji specifični funkciji. Materiali so kot nosilci barve in obarvane 

površine pogosto elementi ene in iste percepcijske situacije. Vsi opazovani elementi vplivajo 

eden na drugega in so videni kot enota. Značaj te zaznave naj bi idealno vedno bil nekaj novega 

in več kot le vsota posameznih delov opazovanega. Torej morata biti barva in material brez 

izjeme vedno postavljena in predstavljena skupaj, preden se lahko ustvarijo želeni učinki. Avtor 

mora tako dobro razmisliti o tem, kako bo delo izvajal in načrtovati uporabo vseh komponent. 

2.2 REŠITVE UMETNIKOV IN ISKANJE PARALEL PRI LASTNEM USTVARJANJU 

Nikki Saint Phalle je bila francoska kiparka in slikarka, ki je znana predvsem po tem, da je svoje 

voluminozne kipe barvala z zelo živimi barvami. Nanjo so naredili močan vtis umetniki, ki so se 

lotevali grandioznih projektov, kot  na primer Gaudi. Gaudijev park  Barceloni ji je dal navdih, 

da je želela narediti nekaj podobnega. Želela je ustvariti monumentalni park skulptur. Leta 1997 

je dobila zemljo v Toskani in tam ustvarila vrt, imenovan Tarotski vrt. Ta ogromen prostor 

vsebuje skulpture s simboli, ki jih najdemo v kartah tarota. V njenem delu vidimo ponavljajoči 

motiv voluminoznih teles.  Polne oblike in njihove močne barve ter uporaba kontrastov so me 

navdihnile pri ustvarjanju lastnih del. 
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Slika 33: Nikki Saint Phalle, detajl iz Parka Tarota 

 

Rdeči  

Delo Rdeči je nastalo v okviru razmišljanja, kako plosko površino dela nadgraditi.  Glazirano 

žgano glino sem obarvala najprej z rdečo barvo. Po študiji površine sem s potezami črne barve 

želela odvrniti pozornost očesa od gladke površine. S poslikavo skulpture sem dosegla to, da se 

površina umakne in da prednost črnim linijam. 

 

 

Slika 34: Anita Zavodnik, Rdeči 
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Slika 35: Anita Zavodnik, Rdeči (pogled od zgoraj) 

  

V idealnih okoliščinah in s potrebnimi sredstvi bi to delo merilo približno dva metra in bi bilo 

postavljeno v parku. Morda bi delo lahko bilo del večje skupne razstave umetnic. Podobno kot 

francoska umetnica si želim, da bi bila lahko velika monumentalna dela v javnem okolju ne samo 

posvečena ženskam, ampak bi ga ženske tudi ustvarile. Izbira barve pri tem delu je podobno kot 

pri delu Barragana, mišljena kot nasprotje modrega neba. Delo bi idealno v svoji veliko večji 

verziji stalo ob velikem jezeru ali drugi vodni površini, ki bi ustvarjala dialog tako z obliko kot 

barvo dela. 

Antony Caro je konstantno inoviral jezik skulpture, poleg vplivne kariere kot učitelj je to razlog, 

da ga nekateri imenujejo kot naslednika Henrija Moora in Davida Smitha. Skozi vseživljenjski 

trud poskuša razumeti skulpturo in spreminja njene paradigme ter raziskuje, kako je v resnici  

izkušena. Month of May ali Mesec maj je kiparsko delo iz pobarvanega aluminija. Vertikalne in 

prečne linije se stikajo in tako vodijo oko, da razišče te interakcije. 

 

Slika 36: Antony Caro, Mesec maj, 1963 
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G ključ 

To delo je mišljeno kot maketa veliko večje skulpture, ki bi bila postavljena v naravnem ali 

mestnem okolju. V delu G ključ kombiniram uporabo dveh materialov. Enega umetnega, ki je 

siporeks in med drugim služi tudi kot podstavek in nosilec skulpture. Drugi uporabljen material 

pa je les. Lesene palice so vertikalno postavljene v podstavek in se z dvigovanjem od tal počasi 

odmikajo ena od druge. Vertikalne in prečne linije se križajo in vabijo gledalca, da s pogledom 

nadaljuje svojo pot po skulpturi. Pogled lahko sledi od zgoraj navzdol in obratno ter se lahko kar 

hitro preusmeri v levo in desno ter obratno. Skulptura je pobarvana s črno bravo. Namen tega pa 

je, da površina skulpture vsrka čim večji del svetlobe, ki pada na skulpturo, se pravi, da odbije 

čim manj svetlobe nazaj v okolje oziroma v oko opazovalca. Kiparsko delo opazovalec zazna kot 

črno. Skulptura tako podnevi zelo izstopa iz okolja, pri slabi osvetljenosti ali v pojenjajoči 

svetlobi večera pa se postopno zliva z okoljem in je v trdi noči skoraj ni mogoče videti, razen v 

primeru jasne noči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 37: Anita Zavodnik, G ključ   
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Globoko 

 

To delo je dejansko en sam kos. Za razliko od Rdeči je ta temu nasproten v volumnu. Na sprednji 

strani ima široko odprtino. Zaradi še širšega trupa se v notranjosti ustvari senca. Svetloba se tako 

odbija od trupa in ne seže v notranjost. 

 

Delo je bilo ustvarjeno s pomočjo lončarskega vretena, za dosego želene okrogle forme. Za 

razliko od prej predstavljenega glinenega dela sem ta objekt pustila nepobarvan. S tem sem pri 

žganju dobila ta lep naraven ton gline. 

 

 

 

                    Slika 38: Anita Zavodnik, Globoko 

                                                                          

 

  

 

 

 

 

      Slika 39: Anita Zavodnik, Globoko (pogled od zgoraj) 
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3 PRAKTIČNO - PEDAGOŠKI DEL 

3.1 UČNA PRIPRAVA 
 

Učna priprava 

za likovno umetnost v 8. razredu osnovne šole 

Datum:  2016 Šolsko leto: 2015/2016 

Šola:  Druga osnovna šola Slovenj Gradec 

Študent:  Anita Zavodnik 

Predmet: Likovna umetnost 

Okvirni čas 

obravnavanega 
področja: 

4 šolske ure 

 

Razred: 8 

Likovno področje: prostorsko oblikovanje 

Likovna naloga: 

(Likovna dejavnost in 
lik. problem) 

oblikovanje prostorske tvorbe po domišljiji 

Likovna tehnika: rezanje, lepljenje, vezanje in lepljenje različnih materialov 

Likovni motiv: Sanjska hiša 

Učne metode: razlaga, demonstracija, pogovor 

Oblike dela: individualna  

Učni mediji (sredstva): fotografije različnih likovnih del in arhitekturnih zasnov  

Likovni materiali: karton, lepenka, papir, kolaž papir, lepilo, obojestranski selotejp, 
škarje, drugi materiali  

Medpredmetne 
povezave: 

zgodovina 
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Učni pripomočki: LCD projektor, računalnik, programska predstavitev fotografij, 

učbenik za likovno vzgojo, magneti 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Cilji / učenci:   

 

- ponovijo pojme: arhitektura, arhitekturni prostor, barva, 
barvno nasprotje 

- spoznajo nove pojme: kompozicija v arhitekturi, količinsko 

barvno nasprotje  
- razvijajo izrazne možnosti in občutek za razporejanje oblik  

pri oblikovanju v tridimenzionalnem prostoru in s tem 
negujejo individualni likovni izraz, 

- ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij, razvijajo 

motorične spretnosti, 
- razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje 

likovnih del, 
- izdelajo maketo. 

Literatura in viri: 

- Bernik, S. (1998). Umetnost na Slovenskem; Od prazgodovine do danes, 1998, 

Ljubljana: mladinska knjiga, str. 258–261, 294–298.  

- Šuštaršič, N., Butina. M., De Gleria, B. (2011). Likovna teorija: učbenik za likovno 

teorijo v vzgojnoizobraževalnem programu umetniška gimnazija – likovna smer. 

Ljubljana: Debora 

- Tomšič Čerkez, B. (2003). Likovni materiali in tridimenzionalne predstavitve prostora. 

V: Likovna vzgoja, V/VI, št. 27–28, str. 25–37 

- Tacol, T. (2003). Likovno izražanje; didaktična izhodišča za problemski pouk likovne 

vzgoje v devetletni osnovni šoli. Ljubljana: Debora, str. 5–119. Trstenjak, A. (1996). 

Psihologija barv. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka 

Slikovno gradivo: 

- Slika 1: Roy Lichenstein: Head with blue shadow, pridobljeno 31. 7. 2016, s 
http://www.artchive.com/artchive/L/lichtenstein/inthecar.jpg.html  

- Slika 2: Roy Lichenstein: In the Car, pridobljeno 31. 7. 2016, s 
http://www.artic.edu/aic/collections/exhibitions/Lichtenstein/artwork/207065  

-  Slika 3: Jean Dubuffet: Welcome Parade, pridobljeno 31. 7. 2016, s 
http://www.petitpalais.paris.fr/fr/expositions/welcome-parade-jean-dubuffet 
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- Slika 4: Jean Dubuffet: Fete Villagoise, pridobljeno 31. 7. 2016, s 
http://www.elcultural.com/revista/arte/La-excelencia-a-contrapie/11988 

- Slika 5: Lujo Vodopivec: Prostor iz Cappelle Arena, pridobljeno 31. 7. 2016, s 
http://zerogravity.mg-lj.si/slo/telo/vodopivec.htm 

- Slika 6: Dušan Tršar: SO IV, pridobljeno 31. 7. 2016, s 
https://museu.ms/collection/object/1651?pUnitId=4&pDashed=so-iv 

-  Slika  7 :   Lojze Spacal, Downing Street, pridobljeno 31. 8. 2016, s 
http://museums.si/en/collection/object/1552/lojze-spacal-downing-street 

- Slika 8: Antoni Gaudi: Casa Batllo, pridobljeno 31. 7. 2016, s 
http://www.artcyclopedia.com/artists/gaudi_antoni.html 

- Slika 9: Antoni Gaudi: Park Guell, Barcelona, pridobljeno 31. 7. 2016, s 
http://www.bcneventsandcrawls.com/attractions/parc-guell-attractions-barcelona/ 

- Slika 10: Friederick Hundertwasser: Sežigalnica Maishima, pridobljeno 31. 7. 2016, s 
http://www.lovethesepics.com/2015/04/unconventional-dr-seuss-like-architecture-of-
hundertwasser-41-pics/ 

- Slika 11: Friederick Hundertwasser: Stolp Kuchlbauer, pridobljeno 31. 7. 2016, s  
https://en.wikipedia.org/wiki/Kuchlbauer_Tower 

- Slika 12: Barvni krog, pridobljeno 31. 7. 2016, s  
https://sl.wikipedia.org/wiki/Barvni_krog#/media/File:Farbkreis_Itten_1961.svg 

- Slika 13: Barbara Pirnat, SŠOF, 2. A: Barvna študija. 1998. (Mentorica: N. Š.), vir: Šuštaršič, 

N. (2011).Likovna teorija: učbenik za likovno teorijio v vzgojnoizobraževalnem programu 

umetniška gimnazija – likovna smer, 171 
 
- Slika 14: Nives Štaleker, SŠOF 2.F: Barvna študija. 1998. (Mentorica: N. Š.), vir: Šuštaršič, N. 

(2011). Likovna teorija: učbenik za likovno teorijio v vzgojnoizobraževalnem programu 

umetniška gimnazija – likovna smer, 171 
  
- Slika 15: Irena Rakef, SŠOF, 2. F: Barvna študija. 1998. (Mentorica: N. Š.), vir: Šuštaršič, N. 

(2011). Likovna teorija: učbenik za likovno teorijio v vzgojnoizobraževalnem programu 

umetniška gimnazija – likovna smer, 171 
 

- Slika 16: Primer količinskega barvnega nasprotja, vir: Šuštaršič, N. (2011). Likovna teorija: 
učbenik za likovno teorijio v vzgojnoizobraževalnem programu umetniška gimnazija – likovna 
smer, 170 



38 
 

Potek učne ure 

Učitelj Učenci Učne metode, oblike, učna 

sredstva in  pripomočki  

Uvodni del 

Povabi učence, da se pred tablo 

zberejo in oblikujejo dve 
skupini.   

Oblikujejo skupine.   

Med vsako skupino učitelj 

razdeli slikovni material:   
Roy Lichenstein: Head with blue 
shadow (1965) in In the Car 
(1963) 

Jean Dubuffet: Welcome Parade 
(2000) in Fete Villagoise (2000) 

Opazujejo. Demonstracija del: 

 
Slika 1: Roy Lichenstein: 

Head with blue shadow,1965 

 

Slika 2: Roy Lichenstein: In 
the Car, 1963 

 

Slika 3: Jean Dubuffet: 
Welcome Parade, 2000 



39 
 

 

Slika 4: Jean Dubuffet: Fete 
Villagoise, 2000 

 

Pove, da ima vsaka skupina par 
reprodukcij likovnih del istega 
avtorja in vpraša, v čem se 

razlikujejo. 

Povedo, da eno je likovno 
delo iz področja slikarstva, 
drugo pa kip. Slikarsko delo 
je dvodimenzionalne 
zasnove, kip pa 
tridimenzionalne. 

Pogovor. 

Vpraša, kakšne barve vidijo v 
kiparskih delih. 

In vpraša kakšne so razlike v 

tem, kako lahko opazujemo 
slikarsko delo  ali pa  kiparsko 
delo. 

Naštejejo barve, ki jih vidijo 
na reprodukcijah del. 
Povedo, da sliko opazujemo 
frontalno, samo iz ene strani 
in kip lahko obhodimo.. 

 

Učitelj učence usmeri, da se 

posedejo na svoja mesta. 
  

Osrednji del 

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih 

Vpraša, ali lahko oblikujemo 
arhitekturno tvorbo ali pa 
kiparsko delo brez barve. 

Razglabljajo, da lahko dela 
ostanejo nepobarvana. Barva 
kiparskega dela ali 
arhitekturnega dela je v tem 
primeru odvisna od 
materiala. 

 

Učitelj učence usmeri v 

opazovanje likovnih del, kjer 
ustvarjalci izhajajo iz naravne 

Opazujejo dela slovenskih 
avtorjev.  

Demonstracija del: 
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barve materiala, nekatera pa so 
tudi obarvana. Usmeri učence, 
naj dobro opazujejo in povedo, 
katero likovno delo je pobarvano 
in katero delo dosega barvni 
učinek s samim materialom.  

 

Ugotavljajo katero delo je 
pobarvano, in katera dela 
dosegajo barvni učinek že s 

samim materialom. 

 

Slika 5: Lujo Vodopivec: 

Prostor iz Cappelle Arena, 
1990 

 

Slika 6: Dušan Tršar: SO IV, 

1970 

 

Slika 7: Lojze Spacal, 
Downing Street, 1953 

 

Skupaj si na prosojnici 
ogledamo primere arhitekturne 
dediščine dveh ustvarjalcev: 

Španca Antonia Gaudija ter 
avstrijskega umetnika in 

Opazujejo reprodukcije 
arhitekturnih del Gaudija in 
Hundertwasserja. 

 

Demonstracija del: 
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arhitekta Friedensreicha 
Hudretwasserja.  

Učence vpraša, katere 

arhitekturne elemente 
prepoznajo. 

Vpraša učence za mnenje o teh 

zgradbah. Ali se jim zdijo 
dolgočasne? 
Če jim niso dolgočasne, kaj jih 
potem dela zanimive? 

 

Naštejejo različne 

arhitekturne elemente, ki jih 
lahko najdejo na 
reprodukcijah, kot na primer, 
stena, streha, steber, obok, 
ipd. 

 

Odgovarjajo, da so zanimive, 
saj jih pritegne barva pa 
kombinacij različnih 

materialov, barv, oblik idr.   

 

Slika 8: Antoni Gaudi: Casa 
Batllo, Barcelona, 1904–

1906 

 

Slika 9: Antoni Gaudi: Park 
Guell, Barcelona, 1990–1914 

 

Slika 10: Friedensreich 
Hundertwasser: Sežigalnica 

Maishima, Osaka, 1997–

2000 

 

Slika 11: Friederick 
Hundertwasser:  
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Stolp Kuchlbauer, 
Abensberg, 2007–2010 

Vpraša kakšne barve uporabljata 

avtorja v svojih delih. 
Odgovorijo močne, pisane, 

nasprotne ipd. 
Frontalna oblika, pogovor. 

Pred tablo povabi učenca in 

učenko in jima ponudi 6 listov 

različnih barv (kolažni listi): 

rumena, zelena, modra, 
vijolična, rdeča, oranžna. 

Vsak učenec vzame tri liste 

kolaž papirja. 
 

Povabi oba učenca, da na tabli s 

pomočjo magnetov  razporedita 

liste barvnega papirja v vrsto 
glede na barvo in njihovo 
podobnost in vzpodbudi ostale 
učence, da pomagajo. 

Začneta naj z vijolično. 
 

Učenca s pomočjo pogovora 

in pomočjo drugih učencev 
razporedita barve v pravilni 
vrstni red.  

Vijolična, rdeča, oranžna, 

rumena, zelena, modra (ali 
obratno). 

Delo v paru in skupinski 
pogovor. 

Se zahvali za demonstracijo in 
prosi, da se vrneta na svoje 
mesto.  

Učenca sedeta na svoja 

mesta. 
 

Vpraša, kaj bi se zgodilo, če bi 

nadaljevali od zadnje barve, na 
primer modre. Katera barva bi se 
ponovila? 

Po potrebi pomaga s 
premikanjem listov na tabli. 

Učenci povedo, da se 
nadaljuje znova z vijolično.  
Povedo, da bi lahko bil tudi 
krog. 
 

Frontalna oblika, pogovor. 

Učitelj prosi enega od učencev, 

da razporedi barve v barvni 
krog, z vijolično barvo na 

spodnjem delu kroga. 

Učenec preuredi kolažne liste 

v krog.   
 

Učitelj vpraša učenca, katere 
barve si stojijo naproti v krogu. 

Učenec odgovori, da je 

rumena nasprotna vijolični, 

zelena rdeči in oranžna 

modri. 

Frontalna oblika, pogovor. 
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Vpraša učenca pred tablo in 

ostale učence, kako imenujemo 
te pare barv, ki so si nasproti. 
Če je potrebno, pove, da so to 
kontrasti ali barvna nasprotja. 

Povedo, da so to kontrasti ali 
kontrastne barve ali barvna 
nasprotja. 

 

Učitelj se zahvali učencu in ga 

prosi, da se usede na svoje 
mesto. 

Učenec gre nazaj v klop.  

Učitelj razloži, da pojem 

kontrastne barve izhaja iz dveh 
latinskih besed. ''Contra'', ki 
pomeni nasprotje in besede 
''stare'', ki pomeni stati. 

Pove, da so različni kontrasti 

različno močni in zato jih 

uporabljamo v različnih 

količinah. 

Poslušajo. Frontalna oblika. 

Učencem pokaže barvni krog in 

nagovori učence, da preverijo, 
ali so bile barve pravilno 
postavljene po barvnem krogu. 
Preverijo naj, ali so kontrasti 
pravilo razporejeni.  

Poslušajo. 
Primerjajo razporeditev barv 
v barvnem krogu in na tabli. 

Frontalna oblika, pogovor. 

 

Demonstracija barvnega 
kroga 

 

Slika 12: Barvni krog 

Pove, da so različni kontrasti 

različno močni in zato jih 

uporabljamo v različnih 

Poslušajo.   
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količinah. 

Uravnoteženo razmerje med 

dvema kontrastoma imenujemo 
količinsko barvno nasprotje. 

Pokaže jim nekaj primerov 

uporabe kontrastov in jih 
vzpodbudi k skupnemu 
razmišljanju o tem, kakšen je 

ključ med razmerji, da dobijo 

uravnoteženo količinsko barvno 

nasprotje. 

Opazujejo pokazane primere 
in skušajo razbrati kakšen je 

ključ razmerij med različnimi 

kontrasti. 

Demonstracija primerov 
likovnih študij : 

 
Slika 13: Barbara Pirnat, 

SŠOF, 2. A: Barvna študija. 

1998. (Mentorica: N. Š.) 

 

 
Slika 14: Nives Štaleker, 

SŠOF 2.F: Barvna študija. 

1998. (Mentorica: N. Š.) 

 
Slika 15: Irena Rakef, SŠOF, 

2.F: Barvna študija. 1998. 

(Mentorica: N. Š.) 

Pokaže prave rešitve. 

Barvni krog in razmerja ostanejo 
prikazana in vidna skozi celoten 

Pojasnijo, da je razmerje med 
rdečo in rumeno 

enakovredno, da je površina  

rdeče enaka površini zelene. 

Demonstracija: 

Količinsko barvno nasprotje 

iz Likovne teorije (Šuštaršič, 
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čas ustvarjanja. Itd. 
rumena : vijolična = 1/4 : 3/ 4 

Oranžna : modra = 1/3 : 2/3 

Rdeča : zelena=  ½ : ½  

 

2011) 

 

Slika 16:Primer količinskega 

barvnega nasprotja  

Učence usmeri v  ponovitev 

pojmov.  
Pojasnijo:  

- kontrasti so si nasprotni v 
barvnem krogu 

- barve v kontrastnih parih so 
različno močne 

- kiparji in arhitekti lahko 
svoje delo pobarvajo ali pa 
uporabijo različne materiale, 

da dosežejo želeni barvni 

učinek. 

 

Vpraša učence, če vedo razložiti 
pomen besede maketa in kdo jih 
izdeluje. 

Odgovorijo, da je maketa 
pomanjšan prikaz stavbe in 

da makete izdelujejo 
arhitekti. 

Frontalna oblika, pogovor. 

Vpraša učence iz česa je 

sestavljena zgradba. Vzpodbudi 
učence, da naštejejo različne 

elemente stavb.  

In vpraša kaj naredi zgradbo 

zanimivo oz. kaj je značilno za 

dobro kompozicijo v arhitekturi. 

Odgovorijo, da so različni 

elementi zid, streha, steber, 
ipd. ter, da je kompozicija 
zgradbe zanimiva takrat, ko 
je razgibana in vsebuje 
različne elemente. 

 

Napoved likovne naloge 

Učencem pojasni, da se bodo za 

svoj naslednji projekt pretvorili 
v arhitekte in da bodo iz 

Poslušajo. Frontalna oblika. 
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kartonske embalaže oblikovali 

maketo ter jo pobarvali v enem 
od količinskih kontrastov. 

Pojasni jim, kako ravnati z 
različnimi materiali: razrez 
papirja, trganje kolaž papirja, 

oblikovanje in prilagajanje 
škatel in tulcev, lepljenje, 
oblikovanje stebra/stebriča ali 

stene.  

Opazujejo. Demonstracija likovne 
tehnike. 

 

Učitelj učencem predstavi 

likovni motiv Sanjska hiša. 

 

Učence usmeri, da ob zasnovi 
prostorske tvorbe razmišljajo 
tako o razgibanosti makete kot 
tudi o enem od količinskih 
barvnih nasprotij, ki ga bodo 
uporabili. 

Skozi ustvarjanje je na 
projektorju prikazan barvni krog 
in količinska barvna nasprotja. 

Poslušajo. 
 

 

 

 

 

Likovno izražanje 

Učitelj učence usmeri v pripravo 

likovnih materialov in 
pripomočkov ter v reševanje 

likovne naloge. Pri delu 
spodbuja in jim pomaga pri 
reševanju likovnih problemov in 

problemov, povezanih z 
njihovim ustvarjanjem. 

Pripravijo likovne materiale 
in pripomočke ter pričnejo z 

izdelavo izdelka. 

 

Individualno delo. 

Sklepni del 

Učence usmeri v obnovitev 

likovne naloge in oblikovanje 
Učenci sodelujejo pri  

ponovitvi  meril za 
Pogovor, razlaga. 
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meril za vrednotenje. 

 

vrednotenje izdelkov. 

- izvirnost idejnih 
rešitev (razgibanost 
oblikovane makete),  

- uporaba vsaj enega od 
količinskih barvnih 

nasprotij v delu. 
Po končanem delu zbere izdelke, 
da si jih skupaj ogledajo. Učence 

vpraša, v kakšni meri se jim zdi, 

da so izdelki dosegli naš cilj o 

razgibanosti makete in o uporabi 
kontrastnih razmerij. 

Sodelujejo pri evalvaciji. 
Povedo, katera dela so 
dosegla cilj in svojo 
odločitev argumentirajo. 

Pogovor. 

 

 

3.2 FOTOGRAFIJE LIKOVNIH DEL UČENVEV TER ANALIZA UCNEGA NASTOPA  

Med pogovorom  in razlago snovi  so učenci dobro sodelovali.  Po predstavitvi naloge so se 

aktivno lotili dela. Najprej so začeli graditi osnovo kompozicije. Uporaba in manipulacija 

materialov je bila zadovoljiva, seveda pa je prišlo do nekaj problemov okoli kompozicije.  

Učence sem skušala usmerjati z razmišljanjem o različni arhitekturi v njihovi okolici in jih 

opozorila na uporabo različnih arhitekturnih elementov pri izdelku. 

 

Slika 40: Oblikovanje prostorske kompozicije, maketa 1 
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Slika 41: Oblikovanje prostorske kompozicije, maketa 2 

 

Slika 42: Oblikovanje prostorske kompozicije, maketa 3 

 

Slika 43: Oblikovanje prostorske kompozicije, maketa 4 
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Slika 44: Oblikovanje prostorske kompozicije, maketa 5 

 

Slika 45: Učenci pri delu 

  

Po končani kompoziciji so učenci začeli uporabljati nanos barve na površino škatel.  Na karton 

so lepili kolažni papir. Na tem mestu smo znova omenili barvne kontraste, da so učenci lažje 

izbrali barve za svoje makete. Ko so učenci izbrali barve, so ob enem razmišljali, v kakšnih 

količinah naj te barve uporabijo.  

Tukaj predstavljam končne izdelke učencev. 
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Slika 46: Končni izdelek, maketa 1 

 

Slika 47: Končni izdelek, maketa 2 

 

Slika 48: Končni izdelek, maketa 3 
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Slika 49: Končni izdelek, maketa 4 

 

Slika 50: Končni izdelek, maketa 5 

 

Slika 51: Končni izdelek, maketa 6 

 

V okviru pedagoškega dela oziroma pri interakciji z učenci sem imela zelo dobro izkušnjo. Z 

delom in motivacijo učencev ter z disciplino nisem imela večjih problemov. Učenci so bili zelo 

spoštljivi in načeloma motivirani za delo in izdelavo makete. Ugotovila sem, da učence tema 

barve zelo pritegne, in da so z velikim veseljem sprejeli nalogo izdelave makete.  Kar se tiče 
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naloge, so učenci dobro realizirali razgibano kompozicijo makete. Le eden učenec je bil manj 

uspešen v dosegi tega cilja kljub mojim usmerjanjem. Kompoziciji dveh drugih učenk sta bili 

izjemno dobri. Učenki sta se zdeli zelo sposobni prostorske zaznave in načrtovanja naloge. 

Aktivna vključitev v skupinski pogovor teh dveh učenk je bil znak, da je njuna motivacija zelo 

visoka. 

Drugi del naloge se je nanašal na uporabo komplementarnih kontrastov ter na smiselno uporabo 

količinskega razmerja med temi kontrasti. Med vsemi likovnimi deli lahko izpostavim (Slika 47), 

v katerem je učenka uporabila modro oranžni kontrast. Sama konstrukcija je dobro izdelana. 

Vertikalni zidovi so razgibani z uporabo tulcev. Variira tudi sama oblika in pozicija tulcev na 

maketi, kar naredi ta izdelek konstrukcijsko dobro razgiban. Tudi na strehi makete je uporabljen 

polkrožni detajl, ki na lep način mehča stik makete z zunanjim prostorom. Uporaben barvni 

kontrast modre in oranžne barve je količinsko ustrezen cilju naloge. Arhitekturna zasnova kot 

taka tako dosega oba cilja naloge. 

Učenec, ki je bil že pri prvem delu (oblikovanju prostorske kompozicije) manj uspešen je 

pokazal dodaten trud v drugem delu naloge (Slika 46). V končnem izdelku je opazen poskus 

uporabe dveh različnih kontrastov modre in oranžne ter zelene in rožnate, kljub temu pa želenih 

ciljev uporabe kontrastov v količinskem razmerju ne dosega celoti. Opazni so tudi poskusi 

razgibanja konstrukcije z dodanim balkonom,  ki maketo vsaj malo bolj  razgiba 

Eden od učencev je skozi potek dela  vidno zgubljal motivacijo, kar se  odraža v njegovem 

končnem izdelku. Njegova maketa (Slika 50) je površno sestavljena in tudi uporaba kolaž papirja 

ni zadovoljila pričakovanj učenca. Izgubljanje njegove motivacije sem opazila in sem mu nudila 

dodatno pomoč z nasveti, nisem pa hotela posegati v njegovo delo. Kljub dobri razgibanosti 

makete je ta zelo nestabilna. Kompozicijsko je videti dobro zasnovano delo, vendar je izpeljava 

površna. Opazna je uporaba barvnega kontrasta rumene in vijolične, vendar količinsko ta 

kontrast ni ustrezen. Neuspešnosti tega dela pri doseganju tako ciljev naloge kot pri standardih 

izvršitve dela, bi pripisala izgubi motivacije učenca pri delu.  
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4 SKLEP 
 

  

V svojem diplomskem delu sem poskušala raziskati različne vidike povezanosti med 

barvo in prostorskim oblikovanjem. Ugotovila sem, da sta barva in prostor v nenehni 

interakciji in da so se številni ustvarjalci že od nekdaj zanimali za njuno medsebojno 

vplivanje. 

Povezavo med barvo in prostorom sem zaznala že skozi svoje ustvarjanje. Likovni 

ustvarjalci se morda tega odnosa še veliko bolj zavedamo, ker se s tem problemom 

nenehno ukvarjamo. Prav zato sem se odločila, da to temo obravnavam v svojem 

diplomskem delu. 

Barva vedno nudi velik navdih, zato sem želela raziskati, kako to doživljajo drugi, še 

posebej drugi likovni ustvarjalci. Tako sem prišla do ugotovitve, da je veliko umetnikov 

zelo ekspresivnih v uporabi barv. Umetniška dela takšnih avtorjev ne vedno znova 

fascinirajo. 

 

Raziskovala sem področje likovne teorije, natančneje  teorijo barve, saj je to baza za 

razumevanje tega pojava oziroma občutka. Poleg tega sem raziskovala tudi, kaj je prostor 

in ugotovila, da je svetloba ključni pomen v izkušnji obeh pojmov. 
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