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POVZETEK 

 

V magistrskem delu sem se osredotočila na povezavo med likovno in glasbeno umetnostjo na 

področju ritma, harmonije, kompozicije in tonskih ubranosti. V teoretičnem delu sem vsako 

področje raziskala z vidika likovnega in glasbenega jezika ter z vidika povezave med njima. V 

empiričnem delu sem najprej izvedla spletno anketo med učitelji likovne umetnosti v 

slovenskih osnovnih šolah, s katero sem ugotavljala, če menijo, da sta likovni in glasbeni 

jezik sorodna jezika, če menijo, da je glasba ustrezen pripomoček za pomoč pri razlagi 

likovnih pojmov in zakonitosti in v katerih primerih uporabljajo glasbeno teorijo in glasbene 

primere za pomoč pri razlagi likovnih pojmov in zakonitosti. Nato sem v akcijski raziskavi 

učence 5., 7. in 8. razreda na specifičen inovativen način z uporabo glasbene teorije in 

konkretnih glasbenih primerov poučevala preučevana področja. Ritem, harmonija, 

kompozicija in tonske ubranosti so v učnem načrtu, vendar se jih ne poučuje z uporabo glasbe 

in glasbenih primerov. V akcijski raziskavi sem zato ugotavljala vpliv take vrste poučevanja 

na razumevanje učencev. Primerjava rezultatov znanja učencev pred in po izvedbi učnih ur je 

pokazala boljše razumevanje likovnih pojmov, kar me spodbuja k nadaljnjem raziskovanju 

povezave med likovno in glasbeno umetnostjo in pripravi konkretnih učnih pripomočkov, kjer 

bom lahko učinkovito uporabila pridobljeno znanje. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Medpredmetno povezovanje, glasbeni jezik, likovni jezik, harmonija, kompozicija, ritem, 

tonske ubranosti. 
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SUMMARY 

 

In this master’s degree I focused on connection between visual and musical art in the areas of 

rhythm, harmony, composition and surround key bright-dark. In theoretical part I researched 

each area from perspective of visual and musical language and from the perspective of 

connection between them. In the empirical part, I have first conducted a web survey among 

teachers of visual arts in Slovenian primary schools, where the focus was on finding their 

opinion whether visual and musical language are related, if music is a suitable aid for easier 

understanding of visual art terms and concepts and in which cases do they use musical theory 

and musical examples to aid teaching of visual art terms and concepts. Later I conducted an 

action research in specific, innovative way among students of 5, 7 and 8 grade, teaching about 

areas I researched in this master’s degree, using musical theory and concrete musical 

examples. Although rhythm, harmony, composition and surround key bright-dark are present 

in teaching plan, they are not being taught with aid of music and musical examples. Therefore 

I have been evaluating the impact of this kind of teaching on student’s understanding. 

Comparison of results of students’ knowledge before and after the lessons showed better 

understanding of visual concepts, which encourages me to further research the connection 

between visual and musical art, and to prepare practical teaching tools, where I can efficiently 

use the knowledge which I collected from the research. 

 

 

KEY WORDS 

Cross-curricular integration, musical language, language of arts, harmony, composition, 

surround key bright-dark, rhythm. 
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UVOD 

 

V magistrskem delu sem se osredotočila na povezavo med likovno in glasbeno umetnostjo. 

Področja na katerih se likovni in glasbeni jezik povezujeta in v nekaterih izjemah razlikujeta, 

sem v posamičnih poglavjih opisala najprej ločeno, potem pa sem vsako obravnavano 

tematiko v skupnem poglavju opisala še z vidika povezav in razlik med likovno in glasbeno 

umetnostjo. Zanimala so me predvsem področja, kjer sta si jezika najbolj sorodna in kjer 

lahko likovni pedagogi uporabijo glasbeni jezik in glasbene primere, da bi na inovativen in 

učinkovit način razloţili nekatere likovne zakonitosti in pojme. Posvetila sem se naslednjim 

področjem: ritem, tonske ubranosti (valerski ključi), harmonija in kompozicija in ponudila 

nekaj predlogov, kako uporabljati glasbo kot sredstvo za laţje razumevanje likovnih pojmov 

in zakonitosti. 

V teoretičnem delu magistrske naloge sem opravila analizo zgodovinskega in likovno-

teoretičnega ozadja likovne in glasbene teorije na omenjenih področjih. Nato sem opisala 

nekatere najbolj reprezentativne povezave, ki so koristne z vidika likovne pedagogike in 

primerjala učna načrta za likovno in glasbeno umetnost. Pri pregledu učbenikov za likovno 

umetnost me je zanimalo, v kolikšni meri omenjajo povezavo z glasbo na teh štirih 

obravnavanih področjih. Primere, kjer omenjajo glasbo, sem izpostavila, ostale pa umestila v 

besedilo o določeni tematiki. 

Empirični del vsebuje dve raziskavi. Najprej sem pri učiteljih likovne umetnosti slovenskih 

osnovnih šol preverila, če uporabljajo glasbene primere za pomoč pri razlagi likovnih pojmov, 

v katerih primerih si pri razlagi pomagajo z glasbo, ali se jim zdi tovrstna povezava smiselna, 

v kolikšni meri se jim zdi smiselna uporaba glasbe kot pripomočka za razumevanje 

izpostavljenih likovnih področji (ritem, tonske ubranosti, harmonija, kompozicija) in s katero 

literaturo si pomagajo, kadar ţelijo pri učni uri izvesti tovrstno medpredmetno povezavo. 

Nato sem izvedla akcijsko raziskavo, ki je temeljila na štirih učnih urah, pri katerih smo 

obravnavali likovne pojme ritem, harmonija (5. razred), kompozicija (7. razred) in tonske 

ubranosti (8. razred). Izbrane teme so učenci prej v šolskem letu 2015/2016 ţe obravnavali in 

učiteljici pri tem nista uporabljali glasbe kot pripomočka za laţje razumevanje. Preden sem 

izvedla učne ure, sem z vprašalniki preverila inicialno znanje učencev o določeni tematiki. 

Dva tedna po izvedbi mojih učnih ur pa sem znanje ponovno preverila z enakimi vprašalniki. 

Ob koncu sem primerjala kakšna je razlika med inicialno in finalno stopnjo znanja. 

Za raziskavo med učenci sem zasnovala štiri učne priprave. Vsaka izmed njih obravnava eno 

od štirih izpostavljenih tematik (ritem, tonske ubranosti, harmonija, kompozicija). Glavni 

namen je bil uporabiti glasbo kot sredstvo za laţje razumevanje omenjenih tem. 
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1. TEORETIČNI DEL 

 

Na področju povezave glasbene in likovne umetnosti najdemo predvsem teorije in zapise o 

povezavi barv in zvokov, kjer se tonom in zvokom določa barve. Mnogi pišejo o fonopsiji 

(tonskem videnju) in sinopsiji (barvnem slišanju) - med njimi na primer Vid Pečjak – kjer gre 

za izkušnjo prečnih predstav (Pečjak, 2006). Več o fonopsiji in sinopsiji si lahko preberete v 

mojem diplomskem delu (Jeraj, 2014). Govora je tudi o navdihu, ki ga likovni umetniki 

črpajo v glasbi in obratno, kot piše Ursula Rehn Wolfman o primeru likovnega umetnika 

Maxa Klingerja, ki je naslikal sliko z naslovom Bhrams Fantasy med poslušanjem Bhramsove 

7. fantazije op. 116 (Rehn Wolfman, 2015). Obstajajo tudi primeri, ko si skladatelji vzamejo za 

vir navdiha likovne stvaritve. Ameriška skladateljica Jennifer Higdon se je pri svoji 

kompoziciji Short Stories: IV. Splashing the Canvas navdihovala po sliki Jacksona Pollocka z 

naslovom Number 8 (Buja, 2015). Moj mentor Črtomir Frelih je napisal članek, kjer izpostavi 

določene povezave med likovnim in glasbenim jezikom, opisuje moţnosti prevajanja in 

predlaga, kot kreativno moţnost, prevajanje po analogiji občutenja likovnih oz. glasbenih 

izrazil (Frelih, 2000). Povezave na ravni linije, točke, idejne podobnosti in likovne notacije pa 

sem opisala in izvedla tudi sama v svoji diplomski nalogi (Jeraj, 2014). 

 

1.1 RITEM 

1.1.1 RITEM V LIKOVNI UMETNOSTI 

 

V likovnosti je ritem posledica načina urejanja elementov v likovnem prostoru. Razporeditev 

je odvisna od tega, kolikokrat se oblike ponovijo, od smeri gibanja elementov, od naraščanja 

in upadanja lastnosti elementov. Ritem v likovnih delih in arhitekturi nastaja z različnimi 

načini gibanja orisnih in orisanih prvin, te enote pa popeljejo gledalčevo oko, da jih opazuje v 

določenem ritmu. Gledanje in ustvarjanje likovne stvaritve se dogaja v času, zato je način 

ritmičnega urejanja elementov v prostoru primerljiv z ritmom v plesu, glasbi (Muhovič, 

2015).  

Ritmično razvrščanje likovnih elementov je kompozicijski način, ki ga najdemo ţe pri 

najstarejših likovnih delih in je najbolj značilen za ljudsko umetnost. Zanj je značilno 

ponavljanje elementov. Za zahtevnejše kompozicije sicer ni značilno očitno ponavljanje 

elementov, je pa vsaka dobra kompozicija tudi ritmično urejena (Rački, 2004). 

Ritem kot ponavljanje 

V likovni umetnosti ritem predstavlja ponavljanje, ki se lahko pojavlja le v eni smeri, po eni 

liniji kompozicijske mreţe, lahko pa se razprostira čez celotno likovno površino. Elementi se 

lahko ponavljajo popolnoma geometrijsko natančno ali pa bolj svobodno. Kadar se ponavljajo 

popolnoma geometrijsko, povzročijo občutek togosti, če so nanizani geometrijsko pravilno 

samo po horizontali, po vertikali pa so svobodneje razvrščeni, se ţe prične vzbujati občutek 

dinamičnosti. Kadar pa so elementi razvrščeni enakomerno in svobodno in ne tvorijo natančne 

http://www.interlude.hk/front/about/contributors/about-ursula-rehn-wolfman
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kompozicijske mreţe, je dinamičnost zelo prisotna in togost skoraj izgine. Ritem kot 

ponavljanje srečamo predvsem v modnem oblikovanju (tekstilu), oblikovanju in arhitekturi, 

moč pa ga je najti tudi v modernem slikarstvu. Ponavljanje elementov se še zdaleč ne tiče 

samo vzorcev. Ponavljajo se lahko na primer drevesa, lahko so vsi prisotni elementi samo 

enako veliki, motiv pa je drugačen (hiša, drevo, človek, ţival), saj pri likovnem ritmu ne gre 

za ponavljanje motiva, ampak likovnega elementa (barva, oblika, masa…). Ritem lahko na 

primer tvori izmenjevanje svetlih in temnih površin ali pa med seboj podobne poteze čopiča 

pri impresionističnih slikah. Pogosto se zgodi, da poteze čopiča med seboj niso uglašene in 

tako celotna slika zaradi nedefiniranega ritma izpade razglašeno, kar nam pove, da ritmičnost 

v likovnem delu včasih zagotavlja ţe sam način risanja ali slikanja (Rački, 2004). 

 

 

Slika 1: Ritem kot ponavljanje 

 

Ritem kot izmenjevanje 

Veliko večjo dinamiko doseţemo, če elemente med seboj ritmično izmenjujemo, kot če jih le 

ponavljamo. Spreminjamo lahko velikost, smer, barve. Uporabimo lahko različne načine 

izmenjavanja. Enostaven primer menjanja velikosti je svobodna razporeditev različno velikih 

točk ali krogov po formatu. Točkam oz krogom lahko menjamo tudi barvo in tako je ritem še 

bolj zanimiv, kadar pa različnim barvam in velikostim dodamo še različno zgoščene točke po 

formatu, je doseţena velika dinamika (Rački, 2004). 

 

 

Slika 2: Ritem kot izmenjevanje primer 1 

 

Ritem je najbolj očiten pri tvorjenju različnih vzorcev in ornamentov. Ponavljanje in 

izmenjevanje je za vzorce bistveno. Tako kot pri glasbi, kjer je v »resnejših« klasičnih 

kompozicijah ritem veliko manj opazen kot pri ljudski ali popularni glasbi, je tudi v likovnosti 

ritem bolj prisoten pri ljudski umetnosti (v vzorcih), v zahtevnejših kompozicijah pa igra 

stransko vlogo in ni glavno vodilo kompozicije (Rački, 2004). 

Kot smo ţe omenili, je večja dinamika prisotna pri likovnih delih, kjer se elementi, ki z 

izmenjevanjem tvorijo ritem, med seboj razlikujejo. Razlikujejo se lahko v velikosti, barvi, 
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smeri, največja dinamika pa je doseţena pri elementih, ki so si med seboj nasprotni. Pogosta 

nasprotja so svetlo/temno, veliko/majhno, konkavno/konveksno (Rački, 2004).  

Pri spodnjih primerih gre v bistvu za enak način tvorjenja vizualnih ritmov z izmenjevanjem 

elementov, samo sredstva so vsakokrat drugačna. Pri prvem primeru gre za izmenjevanje linij 

in različno velikih kvadratov, torej za izmenjevanje elementov dveh različnih oblik. Pri 

likovni umetnosti ni potrebno, da se elementi izmenjujejo enakomerno kot pri glasbi, pravi 

Rački. Komentar na izjavo podam v poglavju 1.1.3 RITEM V LIKOVNI IN GLASBENI 

UMETNOSTI. V drugem primeru se izmenjujejo enaki, isto veliki elementi, ritem pa variira v 

svetlosti kvadratnih površin. Podoben učinek bi bil doseţen z uporabo dveh različnih nians 

ene barve, na primer rdeče. Z uporabo različnih svetlobnih intervalov doseţemo ritme 

različnih intenzitet. V tretjem primeru je ritem doseţen z izmenjavo ostrih in mehkih oblik. 

Podoben učinek bi dosegli s kombinacijo geometrijskih in kristaliničnih, oblih in oglatih 

oblik, ukrivljenih in ravnih linij, prav tako pa lahko ritem doseţemo samo z menjavanjem 

ukrivljenih linij, ki imajo različno debelino, dolţino in smer, so konkavne in konveksne, kot 

kaţe primer 4. Nasprotno lahko učinkovit ritem doseţemo tudi s popolnoma ravnimi linijami, 

katerim prav tako lahko menjamo dolţino, debelino in smer. V petem primeru je prikazan 

ekstrem horizontalno in vertikalno postavljenih linij, seveda pa jih lahko nizamo tudi v vse 

ostale smeri, kar je predvsem značilno za figurativno slikarstvo, kjer so predmeti postavljeni v 

različnih smereh. Ko ţelimo ustvariti ritem z barvo (primer 6), je priporočljivo, da izberemo 

dve nasprotni, komplementarni barvi ali pa svetlo in temno, različne tone barve, ţive in 

umazane… ritmično se izmenjujeta dve ali več različnih barv (Rački, 2004), seveda pa barva 

brez oblike ne obstaja, zato se moramo vedno odločiti še za obliko določene barve. 

 

 

Slika 3: Ritem kot izmenjevanje primer 2 

 

Ritem kot stopnjevanje 

Ritem v glasbi narašča s stopnjevanjem tempa ali glasnosti in tako postaja izrazitejši, v 

likovnih delih pa ritem narašča, kadar so elementi nanizani vse bolj gosto, so bolj nagnjeni, 

večji ali intenzivnejši. Ritmično stopnjevanje je vsako postopno stopnjevanje elementov, ki 

pri tem lahko postajajo, manjši/večji, trši/mehkejši, gostejši/redkejši, spreminjajo barvo, 
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postajajo vedno bolj poševni itd. Od zasnove kompozicije je odvisno ali bomo stopnjevanje 

doţivljali kot naraščanje ali padanje (Rački, 2004). 

Svobodni ritem 

Pri kompozicijah, kjer ritem ni glavni kompozicijski element, gre za svobodno razvrščanje 

elementov brez upoštevanja katerega izmed prej opisanih uveljavljenih načinov ritmičnega 

komponiranja. Likovni umetnik upošteva le lasten občutek za ritem. V teh primerih smo 

predvsem pozorni na to, kako se barve, toni, konture in oblike ponavljajo ali izmenjujejo. 

Elementi se lahko zgoščajo, redčijo, nastopajo v skupinah ali posamično. Pogosto pride do 

zdruţenja več vrst ritmov. Zanimiv se mi zdi primer dreves, ki ga izpostavi Rački in njegovo 

razmišljanje o tem, kdaj lahko govorimo o likovnem ritmu in kdaj ne moremo. Pravi, da če 

gre za drevored ali sliko drevoreda, so v obeh primerih drevesa namerno razvrščena 

enakomerno z enakimi presledki ravno zato, da bi vizualno ritmično učinkovala in to primerja 

s stebrišči v katedralah. Nasproti drevoredu postavi gozd. Pravi, da v gozdu ritem sicer 

prepoznamo, ampak ga narava ni ustvarila zato, da bo ritmičen, zato do ritma v sliki gozda 

pride šele takrat, ko mora slikar zaradi kompozicije nekatera drevesa na sliki spremeniti in jih 

naslikati drugačna, kot so v realnosti. Kakšnega mora izpustiti, kakšnega stanjšati, povečati 

itd. Šele takrat slika gozda ritmično zaţivi (Rački, 2004).  

Tako kot v glasbi tudi v likovnosti velja, da kompozicijo popestrimo s poudarki. Pri tem se je 

potrebno zavedati, da če je poudarek le eden ga gledalec verjetno ne bo doţivel kot del ritma, 

temveč kot akcent ali najbolj poudarjen element celotne kompozicije, če pa so vsi poudarki 

enako močni ponovno pride do monotonosti. Najboljša izbira so torej različno močni 

poudarki, ki se med seboj dopolnjujejo. Kadar poudarki med seboj ne tekmujejo, ampak se 

dopolnjujejo je kompozicija zanimiva, dinamična, uravnoteţena in ritmično izpopolnjena 

(Rački, 2004). 

Tako pri abstraktnih kot pri figuralnih kompozicijah z veliko elementi je ritem lahko 

sestavljen iz več ritmično različnih enot. Predvsem za barok je značilna kompozicija, ki je kot 

celota ritmično urejena, vsak sklop elementov posebej pa je tudi skrbno ritmično oblikovan. 

Pri baroku polnem simbolov in prispodob opazimo, da ritmično urejena kompozicija lahko še 

poudari motiv, če je povezan z ritmom. Obstajajo seveda tudi kompozicije, kjer ritem ni 

izraţen niti s kompozicijo, niti z motivom in obratno. Včasih imamo občutek, da je razvrstitev 

elementov popolnoma naključna, po analizi pa pogosto ugotovimo, da gre za precizno, 

premišljeno, skoraj matematično natančno razvrstitev elementov, kot kaţe spodnji primer 

(Rački, 2004). 

 

 

Slika 4: Lucio Fontana, 72,4 x 79,1 cm, akril na platnu, Prostorski koncept, 1962 
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V učbeniku za likovno snovanje z naslovom Likovni pogledi najdem opis, da ritem v 

likovnosti predpostavlja ponavljanje enakih enot v smislu repeticije z določenim intervalom. 

Dodani sta še dve obliki ritma v likovnosti, in sicer ponavljanje s spremembami, kjer variirajo 

repeticije in enote intervalov in pa alternacija, ki pomeni izmenično razvrstitev enot (Tomšič 

Čerkez & Komelj, 2010). Tudi Tacolova v učbeniku za 5. razred opiše ritem kot ponavljanje 

in izmenjevanje likov, ki so organizirani v red oziroma zaporedje. Pravi, da se ponavljajo 

lahko barve, velikosti in oblike likov. V primeru, da se elementi enakomerno ponavljajo, gre 

za popolno ponavljanje in ob tem začutimo enakomeren, monoton ritem. Izmeničen ritem 

začutimo pri razporeditvah, kjer so presledki med elementi drugačni, elementi pa so še vedno 

isti. Bolj zanimiv ritem se pojavi, če like nizamo izmenično, kompozicijo pa še popestrimo, če 

likom dodamo barvo. Še bolj razgiban ritem pa doseţemo, če likom spreminjamo velikost 

(Tacol, 1996). V tem učbeniku najdem predlog, da ob ponavljanju na novo naučenih izrazov 

učenci potrkavajo po mizi, menim pa, da bi bilo še bolje, če bi učencem predstavili glasbene 

primere, ki so značilni za vsak posamezen ritem, pri ponavljanju pa bi sami lahko preizkusili, 

koliko so si zapomnili. Prav tako bi lahko vsakega izmed novo naučenih primerov ustvarjali 

ob glasbi in tako bi si določen ritem zapomnili tako slušno, kot vizualno. 

Ritem najdemo tudi v pisavi, kjer lahko enako velike črke nizamo enakomerno, ali pa delamo 

razne poudarke, si na primer izberemo eno črko, ki jo vedno naredimo večjo kot ostale in s 

tem ritem naredimo bolj dinamičen (Tomšič Čerkez, 2009). 

 

1.1.2 RITEM V GLASBENI UMETNOSTI 

 

Škerjanc se brezkompromisno upre izjavi znamenitega nemškega dirigenta Hansa von 

Bülowa: »V začetku je bil ritem,« in jo označi za naveličanja gnano krilatico biblijskega kova. 

Pravi, da ima ritem sicer veliko vlogo v edini, zgolj časovni umetnosti, je bistven in prvi 

eksistenčni pogoj, vendar pa se izjavi močno zoperstavi. Nadalje skoraj rasistično navede 

današnja najprimitivnejša ljudstva (dobesedno), ki nabijajo (dobesedno) ritmične obrazce in 

ne čutijo nobene potrebe po siceršnjem glasbenem udejstvovanju in da ne razume, zakaj bi se 

morali po njih zgledovati in iskati izvore umetne glasbe. Strinja se, da je ritem osnovni pogoj 

človeške besede in glasbe, nikakor pa, pravi, to ni nujna in najbolj značilna lastnost. Zaključi, 

da je ritem brez metruma nepredstavljivo protislovje (Škerjanc, 1971).  

Mihelčič ritmu pripisuje večjo veljavo: »Čas je posebna - specifična lastnost organiziranega 

zvoka, ki vztraja pri zahtevah in pogojih, ki uravnavajo svobodno izbiro hitrostnih zaporedji, 

ki imajo relativne in absolutne povezave. Svoboda časa je v resnici navidezna. Ker je 

človekov duh svoboden, ker se mu ni treba pokoriti ukazom in predvidevanjem, si lahko 

zamišlja razdalje med dvema, tremi ali več zaporednimi razdaljami, med katerimi se 

pojavljajo določeni zvočni impulzi. Ritem uravnava čas, svoboda časa pa je le navidezna. V 

resnici čas kontrolira in uravnava živo in mrtvo materijo, naravo, ki se spreminja skladno s 

časom in živi del narave, ki se spreminja hitreje, ki lahko vsaj deloma tekmuje s časom, ker ga 

podreja svojim duhovnim spremembam, svoji viziji; ta se pogosto odziva spremembam, ki jih 

lahko kontroliramo in spremembam, ki jih ne moremo kontrolirati. Čas je sestavina 

organiziranega zvoka. Svoboda časa je neopredeljiva in nima pomembne podpore v naravi. 

Narava se času podreja, zaporedja, ki nastanejo, predstavljajo ritem.« (Mihelčič, 2006). 
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Muhovič pravi, da je v glasbi ritem prvina, ki temelji na odnosih skupine tonov glede na 

njihovo trajanje in poudarek: trodelni, dvodelni ritem; sinkopiran ritem, jazzovski ritem, ritem 

tanga, valčka, napisati skladbo v ritmu polke (Muhovič, 2015). 

Prav tako kot Muhovič tudi Borota izpostavi dva načina, na katera se ritem v glasbi izkazuje 

in sicer: 

- Kot menjavanje različno dolgih zvočnih trajanj in 

- Kot menjavanje različnih zaporedij poudarjenih in nepoudarjenih dob. 

Pravi, da ne naletimo pogosto na skladbo, v kateri bi se močno čutilo ritem v menjavi 

harmonskih postopkov (Borota & Starc, 2012). 

Ritmični vzorci 

Ritmični vzorec je enota, ki sama po sebi še nima pomena motiva, znano pa je, da mnoge 

glasbene ţanre in oblike prepoznamo ravno po za njih značilnih ritmičnih vzorcih, ki pogosto 

prerastejo v oblikovni element, tako kot so oblikovni element postali naslednji primeri 

(Borota & Starc, 2012): 

 

 

Polonaise: otoţen, počasen, poljski ples 

 

Menuet: pripljubljen ples Ludvika XIV 

 

Bourree: francoski ples, ki se pleše v krogu 

 

Gigue: hiter dvodelni škotski ples s punktiranim ritmom 

 

Sarabanda: slavnosten španski ples z obilico okraskov 

 

Courante: hiter, dvodelni francoski ples s punktiranim ritmom 

 

Slika 5: Primeri uveljavljenih ritmičnih vzorcev 
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Metrični utrip, metrum in tempo 

Glasbo poslušamo in izvajamo v času, ki je v glasbi opredeljen z metričnim utripom, 

metrumom in tempom.  

Nagnjeni smo k temu, da v vsakem pojavu iščemo skladnost in urejenost, ker nas občutek 

reda umiri. Enota glasbenega časa je utrip, ki je odvisen od skladbe in izvajalca. Ob 

poslušanju glasbe se vedno vzpostavi utrip, ki pa ga kot poslušalci pogosto čutimo nezavedno. 

To se vidi, ko se gibljemo levo in desno, ko z nogo udarjamo ob tla ali ko majamo z glavo. 

Človeku je prirojena dispozicija za glasbo, ki pogojuje občutek za glasbeni utrip in 

usklajenost gibanja z glasbo. Če razvijamo glasbene sposobnosti in se učimo občutiti metrični 

utrip, to postane zavestno dejanje, ki se odraţa v enakomernem izvajanju in zaznavanju 

poudarjenih in nepoudarjenih dob. Metrični utrip je posledica urejenosti glasbenega utripa – 

metruma, ki se oblikuje v odvisnosti do taktovskega načina (Borota & Starc, 2012). 

Najprikladnejša enota za merjenje trajanj je sekunda, ker pa ure človeštvo ni vedno poznalo, 

se je ravnalo bo srčnem utripu in mu določilo tempo, ki se imenuje andante in pomeni 

»zmerno« ali hitrost zmerne hoje, od katere je bila glasba hitrejša ali počasnejša (Lebič & 

Loparnik, 1988). 

V metrično urejeni glasbi vsak zvočni pojav, tudi tišino, merimo z glasbenim utripom. Ker 

lahko zvok ali tišina trajata kratko ali dolgo, v glasbi govorimo o trajanjih, ne o vrednostih 

(Borota & Starc, 2012). Ritem je pogonska sila glasbe in se uveljavlja na dva načina. Eden je 

odvisen od tega, kateri zvočni dogodki so poudarjeni in kateri ne, drugi pa po različnih 

trajanjih zvočnih dogodkov (Lebič & Loparnik, 1988). Časovna trajanja izhajajo iz celinke, ki 

je najdaljša v osnovnem notnem zapisu in vse ostale so njene poddelitve: 

- celinka (celota), 

- polovnika (pol celote), 

- četrtinka (četrtina celote), 

- osminka (osmina celote), 

- šestnajstinka (šestnajstina celote), 

- dvaintridesetinka itd. 

Način zapisa not in pavz je enak ne glede na taktovski način. Pravo trajanje dobimo šele v 

odnosu do enote, mere oziroma dobe, ki jo razberemo v taktovskem načinu. Dolţino tonov, 

zapisano v notnem zapisu, kjer je določen tudi taktovski način, merimo z dobo, ki jo čutimo in 

izvajamo kot metrični utrip. Osnovna notna trajanja lahko podaljšamo s piko ali korono, fraze 

pa lahko ne glede na omejitve takta poveţemo z lokom. Tudi glasbena tišina se zapisuje in 

sicer s pavzami, ki se imenujejo po osnovnih trajanjih not, torej celinska pavza, polovinska 

pavza itd., pri čemer pavza ni prekinitev glasbe, temveč je njeno nadaljevanje in zato se pri 

izvajanju občutenje glasbenega utripa ne sme prekiniti (Borota & Starc, 2012). 

Dinamika in agogika 

Tonska ritmična trajanja so lahko tudi krajša ali daljša od dobe. Dobo lahko razdelimo na več 

manjših delov na dva načina. Lahko jo razdelimo binarno (na dva enaka dela) ali pa ternarno 

(na tri enake dele). Slednje ne smemo zamešati z ritmičnimi posebnostmi, ko na primer dobe 

delimo na tri ali več manjših delov in jih poimenujemo z dodano končnico – ola na primer 

triola, petola itd (Borota & Starc, 2012). Posebnost v interpretacijski svobodi pa je tudi 

agogika, kjer si interpret dovoli malenkost spremeniti tempo tam, kjer to ni zapisano (Lebič & 

Loparnik, 1988). Dinamika in agogika sta dodatna glasbena elementa, odvisna od 

skladateljeve idealne zvočne predstave in od doslednosti izvajalca pri interpretaciji. Dinamika 
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pomeni vso jakostno razporeditev zvoka, ki jo označujemo z skrajšavami izrazov, izposojenih 

iz italijanskega jezika: forte = glasno = f, piano = tiho = p in vse vmesne stopnje, na primer 

mezzopiano = srednje tiho = mp itd… To, kar je dinamika v zvočnem, je agogika v časovnem 

merilu, torej z besedami so označeni pribliţni tempi, ki največkrat opisujejo tudi karakter 

skladbe. To so na primer: allegro = hitro, addagio = počasi, lento = leno itd, za natančno 

merjenje hitrosti pa uporabljamo tako imenovan metronom (napravo, ki jo je izumil 

Beethovnov prijatelj). Tako dinamiko, kot agogiko se meri fizikalno (Škerjanc, 1971). K 

agogiki sodi na primer accelerando = pohitevanje in ritardando = upočasnjevanje. Pogosto sta 

agogični navodili zapisani v partituri, lahko pa si jih privošči tudi interpret sam.  

Takt in taktovski način 

Takt je prostor med dvema taktnicama, kamor je v enoto zdruţenih dve ali več dob. Metrum 

je določen s taktovskim načinom, ki nam pove koliko dob je lahko v enem taktu. Na začetku 

notnega zapisa je po navadi določeno tudi trajanje osnovne dobe. Npr. četrtinka = 60, kar 

pomeni, da ena četrtinka traja natako 60bpm = eno sekundo. Taktovski način je za ključem 

prva informacija, ki jo preberemo iz notnega zapisa. Zgornja številka nam pove število dob, 

spodnja pa ritmično trajanje dobe (spodnjo številko lahko zamenjamo z noto). Tridobni 

taktovski način je glede na trajanje dobe lahko: tričetrtinski, triosminski, tripolovinski itd 

(Borota & Starc, 2012). V praksi to pomeni, da je ritem ponavljanja, ki nam naredi čas 

dojemljiv npr. gibanje planetov, rojstvo-smrt, napetost-sprostitev itd. mera vsakemu 

ritmičnemu dogajanju je srčni utrip, metrum je mera, ki obvladuje posamezno skladbo. Kadar 

se več osnovnih utripov zbere v večjo enoto, nastane takt, tempo pa je hitrost, s katero si 

merske enote sledijo (Lebič & Loparnik, 1988). 

Poznamo dva osnovna taktovska načina, dvodobnega in tridobnega, sestavljeni taktovski 

načini pa so kombinacija teh dveh. Osnovna taktovska načina imata poudarjeno samo prvo 

dobo, mesto poudarjenih dob v sestavljenih taktovskih načinih pa je odvisno od tega iz katerih 

osnovnih so sestavljeni (Borota & Starc, 2012). 

Prej smo omenili, da se zanimiv ritem ustvari s punktiranjem, poudarjanjem dob, z delitvami 

dob na triolske poddelitve itd. Tudi osnovni jazz ritem je bil v začetkih podoben koračnici, s 

premikanjem (swing), prehitevanjem (drive) in izpuščanjem pričakovanih poudarkov (off 

beat) pa je pridobil posebno ritmično moč (Lebič & Loparnik, 1988). 

 

1.1.3 RITEM V LIKOVNI IN GLASBENI UMETNOSTI 

 

Ritem  

Ritem je del človeka, del naše narave, del narave nasploh, umetnost pa je tista, ki ţe od nekdaj 

izvablja iz najglobljih kotičkov naše duše ravno tisto, kar je v nas ukoreninjeno. Ritem je del 

vsakdana, spremlja nas dneve in noči, ne moremo se mu izogniti in to ni uspelo niti glasbeni 

niti likovni umetnosti. Ob preučevanju literature, ki se bodisi na glasbenem bodisi na 

likovnem področju posveča ritmu, sem uspela povzeti, da gre pri ritmu v grobem za 

ponavljanje, izmenjevanje in poudarjanje. Pri glasbi je to menjavanje in ponavljanje različnih 

zvočnih trajanj, pri likovnosti pa menjavanje in ponavljanje različnih likovnih elementov. 
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V obeh umetnostih ponavljanje enakih elementov ali ponavljanje enako dolgo trajajočih 

zvočnih trajanj, privede do monotonosti. Pri obeh gre za monotono ponavljanje predvsem v 

ljudski umetnosti, zahtevnejših ritmičnih vzorcev pa se v obeh primerih lotijo strokovnjaki 

področja. Tako skladatelji v kompozicije zdruţujejo različne taktovske načine, v katerih se 

posluţujejo različnih notnih trajanj in pavz in sestavijo kompleksno celoto, v kateri se 

elementi ne ponavljajo tako pogosto, da bi privedli do monotonosti. Likovni umetniki v 

kompozicije spretno vključujejo ritmične elemente tako, da ritem ni edino in najbolj očitno 

izrazno sredstvo, ves čas pa igra dinamično vlogo v ozadju in s tem oplemeniti kompozicijo. 

Glasba ima verjetno hitreje prepoznavne in večjim mnoţicam poznane in uveljavljene 

ritmične vzorce kot likovnost, vendar pa tudi v likovnosti ločimo med različnimi načini 

ritmičnega komponiranja, jih prepoznamo in namerno uporabljamo. S tem mislim, da glasbeni 

laiki hitro prepoznajo ritem valčka ali ritem koračnice, čeprav je lahko vključen v bolj 

kompleksno zastavljeno kompozicijo le kot njen manjši del. Tudi v kompleksni likovni 

kompoziciji lahko opazimo del, kjer so likovni elementi nanizani v določenem ritmu, a 

menim, da je laičnemu očesu teţje prepoznaven ritem kot laičnemu ušesu. 

Agogika in ritem kot stopnjevanje 

Agogiko v glasbi bi si upala primerjati z ritmom kot stopnjevanjem v likovni umetnosti. 

Rački napiše, da gre za ritmično stopnjevanje kadar so elementi nanizani bolj gosto, so bolj 

nagnjeni ali intenzivnejši (Rački, 2004). Med temi tremi trditvami bi prvi dve povezala z 

agogiko, tretja pa se mi zdi bolj sorodna z dinamiko. Če intenzivnost narašča, je sorodna s 

crescendom, ki pomeni naraščanje jakosti zvoka, če upada, pa je primerljiva z diminuendom, 

ki pomeni jakostno pojemanje. Prav tako se strinjam s primerjavo z ritmičnim naraščanjem ali 

upadanjem, kadar so likovni elementi vedno manjši/večji, trši/mehkejši (Rački, 2004), kadar 

pa elementi spreminjajo barvo, se mi zopet zdi bolj primerno iskati povezavo z glasbeno 

dinamiko, saj gre za barvno intenzivnost ali svetlost, ki na človeka prej deluje v smislu jakosti 

(piano, forte), kot v smislu ritmičnega stopnjevanja ali upadanja.  

Enakomernost in ritem 

Rački omeni, da se v glasbi elementi izmenjujejo bolj enakomerno kot v likovnosti, kjer ima 

verjetno v mislih glasbene kompozicije napisane v »ravnih« taktovskih načinih, kot sta 

predvsem dvo in štiričetrtinski takt s poudarkom na prvo dobo v taktu, pa vendar je 

kombinacij notnih trajanj in pavz tako veliko, da se ne bi strinjala, da je glasba v tem smislu 

bolj ritmično predvidljiva, kot likovnost. Morda nam glasba daje večjo varnost z vnaprej 

določenimi poudarki, ki so predpisani za določen taktovski način, vendar pa si tudi tu lahko 

skladatelji privoščijo svobodo in poigravanje z akcenti, ki naredijo kompozicijo manj 

enakomerno. Menim, da je sad dobre likovne kompozicije ravno ritmična enakomernost, ki je 

lahko doseţena s podobnimi potezami čopiča, premišljeno izbranimi elementi, ki se gibljejo 

enakomerno porazdeljeno v različne smeri, s premišljenim komponiranjem, ki gledalčevo oko 

dokaj enakomerno vodi od elementa do elementa, od smeri do smeri po likovnem delu. Za 

primer izpostavljam likovno kompozicijo, za katero bi na videz teţko rekli, da je enakomerna, 

saj so v njo vključeni mnogi različni likovni elementi, različne smeri, različne barve, različni 

načini uporabe čopiča, različne velikosti elementov. Gre za igro različno velikih ploskev in 

točk, linije so ravne, ukrivljene, sklenjene, nesklenjene in nanizane v mnoge različne smeri, 

med barvami ni iskati popolne harmonije ali njenega nasprotja, poteze čopiča so zelo različne, 

vključene so različne barvnosti, intenzivnosti in nasičenosti, pa vendar delo deluje 

enakomerno. 
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Slika 6: Vasilij Kandinski, 140 x 201 cm, olje na platnu, Composition 8, 1923 

 

Grško rhythmos pomeni mera, takt, skladnost, razmerje, sorazmernost. »Ritem je v splošnem 

vsako ponavljajoče se gibanje, ki ga zaznamuje urejena sukcesija poudarjenih in 

nepoudarjenih ali drugače diferenciranih elementov oz. dogodkov. Izraz lahko uporabljamo 

za označevanje vseh redno ponavljajočih se dogodkovnih vzorcev v času, od cikličnih 

naravnih gibanj do dogodkovnih vzorcev, kakršni nastopajo v gibanju, plesu, glasbi, 

verbalnem jeziku itd.« (Muhovič, 2015, str. 677) Na tem mestu izpostavljam izjavo, kjer 

Rački pravi, da v gozdu ritem sicer prepoznamo, ampak ga narava ni ustvarila zato, da bo 

ritmičen, zato do ritma v sliki gozda pride šele takrat, ko mora slikar zaradi kompozicije 

nekatera drevesa na sliki spremeniti in jih naslikati drugačna, kot so v realnosti. Kakšnega 

mora izpustiti, kakšnega stanjšati, povečati itd. Šele takrat slika gozda ritmično zaţivi (Rački, 

2004). Tudi skladatelji do nedavnega niso jemali direktnih posnetkov narave in si jih 

izposodili za lastno kompozicijo, ampak nastaja vse več primerov, ko si izposojajo zvoke 

narave in jih vključujejo v svoje kompozicije. To je naredil na primer skladatelj John Cage, ki 

je napisal partituro, ki jo je naslovil Tacet. Za katerokoli glasbilo ali glasbila. Delo ima tri 

stavke, ki so naslovljeni po tem, koliko časa trajajo. Prvi traja trideset sekund, drugi dve 

minuti in triindvajset sekund, tretji pa minuto in štirideset sekund. Pianist je prišel na oder, na 

klavir poloţil partituro, v roki je imel uro in se usedel za klavir. Pokrov klavirja je zaprl in ura 

je začela odštevati čas. Po končanem prvem stavku, je z rokami nakazal začetek drugega 

stavka. Delo bi lahko dojemali kot popolno tišino, John Cage pa pravi, da so vsebina dela vsi 

mogoči zvoki iz okolice (Bjelica, 2011). Vse je odvisno od tega kakšni so zvoki iz okolice, 

nikakor pa jih ne moremo predvideti. Če bi interpret izvajal Cagejev Tacet nekje, kjer bi se 

oglašali škrţati, bi bilo v tem zaznati njihov ritem. Če bi bil v publiki človek, ki neprestano 

pokašljuje, bi bili ritmični poudarki sicer verjetno neenakomerni, obstajali pa bi. Če bi 

pozorno prisluhnili dihanju publike, bi ţe v tem lahko našli ritem. Ne razumem, zakaj bi 

moral umetnik na sliki predrugačiti naravno podobo gozda, da bi lahko govorili o ritmu v 

sliki, če pa lahko najde le tak del gozda, kjer so poudarki enakomerno porazdeljeni ali pa v 

liričnem zaporedju naraščajo ali upadajo. Tudi skladatelj ima nalogo le, da si izbere naravne 

zvoke, ki ţe sami po sebi tvorijo ritem. Nato lahko v obeh primerih, brez umetniških posegov, 

ki bi spreminjali resnico, govorimo o ritmu v umetnosti. 
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Od ritma k tempu 

Čeprav pojem ritem povezujemo predvsem z glasbo, brez njega ne obstajajo druge umetniške 

vrste. Rački pravi: »Ritem iz zvokov naredi glasbo, iz navadnega besedila pesem, iz 

navadnega giba pa plesni gib« (Rački, 2004, str. 59). V prozi, filmu in gledališču je bolj 

pomemben tempo, kjer gre za hitrejšega ali bolj umirjenega, enakomernega ali 

neenakomernega. V vseh ostalih umetnostih, razen v likovni, ritem poteka v času. Likovnik 

ritem išče v prostoru z občutkom za razmerja, dramatičnost in poetičnost in če likovno delo ni 

ritmično urejeno, je čutiti, da mu nekaj manjka (Rački, 2004). Čudi me, da se v teoriji likovne 

umetnosti ne govori veliko o tempu, saj teţko najdemo likovno delo, ki mu ne bi morali 

določiti tempa. Eden izmed primerov, kjer tempa morda ne ustvarijo likovni elementi sami, je 

Malevichev Črni kvadrat. Rudolf Arnheim meni, da je likovna stvaritev glavni medij 

produktivnega razmišljanja (Arnheim, 1997) iz česar nadaljujem, da bi za Črni kvadrat lahko 

rekli, da vizualno izraţa popoln mir, da ne vsebuje dinamike, konceptualno pa si upam trditi, 

da v mislih gledalca povzroči zelo hiter tempo vprašanj in idej, ki se porajajo, ko jo prvič 

ugleda. Vsaj zase lahko rečem, da tempo s številom ugledov te likovne stvaritve prej narašča 

kot upada. 

 

 

Slika 7: Kazimir Malevich, 79,5 x 79,5 cm, olje na platnu, Black Square, 1915 

 

Utemeljitev pedagoškega dela naloge v povezavi z ritmom 

Tempu v likovni umetnosti sem se posvetila tudi v pedagoškem delu pričujočega dela, saj 

menim, da je za odraščajočega človeka pomembno, da se zaveda pomena in posledic 

ustvarjanja v različnih tempih. Pomembno je, da odkriva, kako nanj deluje, če likovno nalogo 

ustvarja v hitrem ali počasnem tempu, katere tehnike in motivi so za to primerni, kakšen je 

rezultat hitrega ali počasnega ustvarjanja, tako na področju notranjih občutenj, kot tudi kako 

se tempo zrcali v končnem izdelku. Več o tem v empiričnem delu magistrske naloge v 

poglavju 2.2 RAZISKAVA MED UČENCI – Zasnove učnih ur – Učna ura; 5. razred, ritem. 

Učna priprava se nahaja med prilogami pod naslovom PRILOGA 1: UČNA PRIPRAVA - 

RITEM. 
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Primerjava učnih načrtov za likovno in glasbeno umetnost v osnovnih šolah 

V učnem načrtu za glasbeno umetnost so ţe v opredelitvi predmeta omenjene 

interdisciplinarne povezave glasbe z drugimi področji, med njimi tudi z likovno umetnostjo. 

Med splošnimi cilji sta navedena dva: »Gibalno-rajalno plesno, likovno in besedno izražanje 

glasbenih doživetij in predstav« in »Povezovanje glasbe z drugimi umetnostmi in z različnimi 

predmetnimi področji« (Učni načrt, 2011a, str. 5). V učnem načrtu za likovno umetnost je v 

opredelitvi problema navedena le širša omemba povezovanja likovne umetnostmi z drugimi 

področji, in sicer »Povezava za drugimi predmetnimi področji in vsakdanjim življenjem« 

(Učni načrt, 2011b, str. 4). 

V učnem načrtu za likovno umetnost so cilji in vsebine napisani specifično za vsak razred 

posebej, med tem ko so cilji in vsebine v učnem načrtu za glasbeno umetnost napisani za tri 

razrede skupaj. 

Ritem je v učni načrt za glasbeno umetnost vključen ţe v prvo vzgojno-izobraţevalno 

obdobje, kar je razumljivo, saj je eden izmed dveh glavnih elementov v glasbi. Druga je 

melodija. V zvezi z ritmom v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju učenci ritmično 

izgovarjajo besedila, izbrana besedila ritmizirajo, dopolnjujejo ritmične vzorce in zaznavajo 

odnose med dobo in prvo poddelitvijo. V prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju med 

drugim tudi »ustvarjalno izražajo glasbena in zunajglasbena doživetja, ter predstave v 

likovni, besedni in gibalni kombinaciji«. (Učni načrt, 2011a, str. 7). V drugem vzgojno-

izobraţevalnem obdobju ritme prevajajo v ritmične zloge, uporabljajo notni zapis, z ritmično 

izreko ustvarjajo eno-, dvo- in večglasne vsebine ter oblike, razumejo in uporabljajo glasbene 

pojme ritem, doba, ritmični zlogi, teţka in lahka doba, takt, taktnico, tempo in agogika. V 

tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju razvijajo in poglabljajo ritmični posluh (Učni načrt, 

2011a).  

V učnem načrtu za likovno umetnost se pojem ritem prvič pojavi v 5. razredu. Med 

operativnimi cilji ritem ni natančneje opredeljen. (Učni načrt, 2011b).  

Učenci imajo v 5. razredu dovolj glasbenega znanja o ritmu, da je pri likovnem pouku 

mogoča povezava z glasbo. 

1.2 TON 

1.2.1 TON V LIKOVNI UMETNOSTI 

 

Preden bi se poglobili v razumevanje tonskih vrednosti, je prav, da razumemo kaj pojem ton v 

slikarstvu predstavlja. V slikarstvu z izrazom ton označujemo razlike v svetlosti in barvnosti, 

natančneje svetlostne razlike med odtenki kromatičnih in akromatičnih barv, še posebej pri 

delih, kjer je primarno izrazno sredstvo likovni element svetlo-temno. V takšnih delih se 

svetlostne razlike uporabljajo za iluzijo globine in to poimenujemo tonsko slikarstvo, pri 

delih, kjer je glavno likovno izrazno sredstvo barva, pa svetlostne razlike imenujemo valer. 

Izraz barvni ton se uporablja tudi za označevanje pestrosti in barvnosti. Razlika v barvnem 

tonu je lahko razlika med različnimi barvami (npr. med rumeno in modro, zeleno in 

vijolično), lahko pa je tudi razlika med odtenki ene barve (npr. razlika med citronsko rumeno 

in kadmijevo rumeno) (Muhovič, 2015). 
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Kroma 

Prej smo omenili, da v slikarstvu z izrazom ton označujemo svetlostne razlike med odtenki 

kromatičnih in akromatičnih barv. Kroma je oznaka za čistost oz. nečistost določenega 

barvnega odtenka. Iz besede kroma (gr. khroma), ki pomeni tudi barva glasu, koţe, izhaja 

izraz kromatičnost (gr. khromatikós). V likovni in barvni teoriji pomeni barvnost, kvaliteta 

barvnega tona, ki je definirana z dominantno valovno dolţino in čistostjo njegovega sevanja 

(Muhovič, 2015).  

Svetlostni ključi kompozicije 

Odnose med svetlobo in temo v kompoziciji imenujemo svetlostni ključ kompozicije. 

Ustvarjamo ga lahko tudi brez uporabe bele in črne barve, kajti vsaka pestra barva ima svojo 

značilno svetlost in temnost. Tonovski način slike je prva stvar, ki jo gledalec opazi in vtis 

deluje na njegova čustva. Za kompozicije, ki so ustvarjene z mehkejšimi prehodi pravimo, da 

so ustvarjene v mehkem oz. molovskem svetlostnem ključu, kompozicije z izrazitejšimi 

prehodi pa v trdem oz. durovskem svetlostnem ključu. Durovske kompozicije delujejo vedro, 

ozemljeno, molovske pa otoţno, odmaknjeno. V likovnosti obstaja več kombinacij svetlostnih 

ključev, kot so svetli in trdi, svetli in mehki, temni in trdi, temni in mehki, srednji in trdi in 

srednji in mehki (Šuštaršič, Butina, Zornik, de Gleria, Skubin, 2004).  

Valer 

Kot smo ţe omenili, lahko tonsko vrednost poimenujemo tudi valer. Beseda izhaja iz 

francoske besede la valeur, ki pomeni pomembnost, veljavo, vaţnost. V slikarstvu je to 

oznaka za majhne svetlostne in barvne razlike. Pri valerju je pomembna pestrost barvnega 

odtenka, pri tonu pa njegova svetlost. Tonske vrednosti Muhovič utemelji v treh kontekstih. 

Prvi je kontekst svetlo-temnega, ki ga pripiše likovnim delom, kjer je primarno likovno 

izrazno sredstvo svetlo-temno. Med njimi najdemo dela, ki so bodisi osnovana z majhnimi 

svetlostnimi razlikami, bodisi so v njih poudarjene velike tonske razlike. V likovnih delih, 

kjer je primarno izrazno sredstvo barva, z izrazom valer označujemo na eni strani manjše 

svetlostne vrednosti barvnih odtenkov, na drugi pa razlike med toplimi in hladnimi barvami, 

kjer nasprotja niso kontrastno poudarjena. Tretji kontekst je oblikotvorni kontekst, ki ga 

Muhovič razloţi takole: » Če v slikovnem kontekstu narašča uporaba valerskih razlik, to prej 

ali slej privede do oblikotvornih rešitev, v katerih prevladata gramatika modulacije ali 

gramatika ploskovite rabe barve, če pa v njem nad valerji pričnejo prevladovati tonske 

razlike, se oblikotvorni postopek prej ali slej obrne v smer gramatike modelacije ali 

gramatike svetlostnih ekranov« (Muhovič, 2015, str. 803).  

Butina tonsko vrednost opiše kot mnoge stopnje zasenčenosti med belo in črno. Ena stopnja je 

lahko bolj ali manj napolnjena s svetlobo, druga pa bolj ali manj bogata s črno. Različne 

stopnje lahko med seboj primerjamo po teţi. Črna je lahko na belem ozadju (kontrast) ali 

obratno, lahko pa sta obe v odnosu do srednje sive norme. Tonska vrednost je v nasprotju z 

linijo najprej teţa, potem pa mera, linija pa je samo mera. V odnosu do ploskve ton lahko 

uporabljamo na dva načina. Najprej nam razlike v svetlostih vzbudijo občutek tretje 

dimenzije, kjer opazimo razlike med prehodi iz tona v ton. En moţen prehod je hitri prehod, 

ki je označen z linearnim obrisom, drug pa je kontinuiran, kjer svetlobna vrednost počasi 

prehaja iz svetlega v temno in obratno in po navadi ga zaznamo, kot da počasi usmerja 

spremembe prostorskih smeri elementov. V obeh primerih občutimo vtis globine. V primerih, 

ko se črno, belo in sive uporablja na ploskoven način, se izgubi občutek za globino in takrat se 

tonske vrednosti začnejo obnašati kot barve. Takrat globino sugerirajo robovi ploskev, na 
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primer linearna perspektiva, v odsotnosti linearne perspektive, pa likovni oris zaznamo 

ploskovito, brez globine (Butina, 1997b). 

Ne smemo pozabiti, da lahko tudi nekatere lastnosti barve uporabljamo za upodobitev vtisa 

tretje dimenzije. Ker lahko barve osvetlimo ali potemnimo z dodajanjem bele ali črne, jih 

lahko uporabljamo za prikaz vtisa prostora ravno tako, kot svetlostne tonske vrednosti in tudi 

barve imajo svoje barvne svetlosti (vijolična je najtemnejša, rumena najsvetlejša). Nekateri 

maniristi, prav tako pa tudi znana renesančna slikarja Raffaello in Michelangelo so pri 

modeliranju z barvami uporabljali čiste barve. Rumeno blago so na svetlih višinah obarvali z 

rumeno, v temnih globinah pa so uporabili oranţno ali zeleno, ki sta temnejši od rumene. 

Takega načina slikanja so vešči le največji mojstri, zato se ga likovna gramatika izogiba, ker 

vnaša v uporabo čiste barve, značilnosti svetlostnih tonskih vrednosti in to so značilnosti, ki 

niso specifične za barvo (Butina, 1997b).  

Svetlo- temno  

Ena izmed temeljnih orisnih prvin svetlo-temno (it. Chiaro-scuro) je informacija o svetlejših 

in temnejših delih v likovnem prostoru. Ko mešamo črno in belo, dobimo različno svetle sive 

odtenke. Lahko jih uredimo v svetlostno lestvico od črne do bele. Lestvica, ki je urejena kot 

nekakšen trak, kjer odtenki kontinuirano prehajajo en v drugega, se imenuje tonska lestvica. 

Iz nje je razvidno, kdaj svetloba upada in kdaj narašča. Bela predstavlja veliko svetlobe, črna 

pa nič. Tako organizirano lestvico lahko imenujemo tudi sivi klin, ki je »gradacijska lestvica 

svetlostnih vrednosti oz. sivih tonov, ki ima v likovni ustvarjalnosti funkcijo sistematične 

prezentacije in sistematične kontrole svetlostnih vrednosti od črne do bele, v fotometriji in 

optični tehniki pa funkcijo normiranega (materializiranega) kalibracijskega sredstva.« 

(Muhovič, 2015, str. 709). To ni edini način ureditve svetlostnih tonov. Lestvico lahko 

uredimo kot diskontinuirano zaporedje različno svetlih ploskev in lahko vsebuje več ali manj 

sivih odtenkov med belo in črno. Če je tovrstna lestvica dobro zgrajena, razlike med 

svetlostnimi vrednostmi občutimo kot enake. Takšen način ureditve svetlostnih tonov med 

črno in belo se imenuje siva lestvica, saj so vse barve v njej sive, razen bele in črne, ki 

zaključujeta eno in drugo stran lestvice. Informacije, ki jih s posredovanjem svetlostnih razlik 

dobivamo iz okolja, so odvisne od različnih dejavnikov. Svetlostne razlike so pogojene z 

globino prostora, oblikovanostjo predmetov, poloţajem in smerjo oblik v prostoru, teksturo. 

Če pogledamo črno belo fotografijo, lahko brez informacije o barvnosti predmetov na 

fotografiji razberemo vse zgoraj naštete informacije. Vendar pa moramo vedeti, da nam 

informacij o teksturah, volumnih in oblikah ne dajejo le svetlostne vrednosti, vendar 

predvsem odnosi med njimi (Muhovič, 2015). Svetlo -temni kontrast najdemo tudi med 

barvami. Nekatere barve v barvnem krogu so svetle, druge temne. Najsvetlejša je rumena, ki 

ji sledijo oranţna, rdeča, zelena, modra in vijolična, ki je najtemnejša. Rdeča in zelena sta po 

svetlosti pribliţno enaki. Največji barvni kontrast je med rumeno in vijolično. Z dodajanjem 

črne in bele lahko barvam spreminjamo svetlo-temni barvni kontrast. Prav tako se svetlost 

spreminja če svetli barvi (rumeni) dodajamo temno (vijolično) ali obratno (Tacol & Frelih & 

Muhovič & Zupančič, 2013).  

V likovnem svetu sta najpomembnejša dva, in sicer umirjen, kontinuiran prehod med 

svetlostmi in pa hiter, močan, diskontinuiran prelom. Slednji ima lahko različne pomene, na 

primer lahko ima funkcijo plana (»…izraz, ki označuje homogeno prostorsko področje 

realnega ali slikovnega prostora, ki se razprostira pred gledalcem, in ga – glede na njegovo 

realno ali iluzijsko oddaljenost od gledalca – opredelimo kot sprednji, srednji ali zadnji 

plan.« (Muhovič, 2015, str. 566).), kadar se hitro prelomi prostorska usmeritev (rob), ima 

lahko pomen srečanja dveh različno usmerjenih površin (kot) ali pa pomen meje med ozadjem 
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in figuro (kontura). Odstop od opisanih pomenov diskontinuiranih prelomov so na primer 

sence, ki padajo preko predmetov in po navadi jih kot sence tudi prepoznamo. Nasprotje 

hitremu diskontinuiranemu prehodu je torej počasen kontinuiran prehod, pri katerem pa gre za 

počasno spreminjanje prostorske umeritve določene površine, kar zaznamo kot oblino ali kot 

upadanje svetlostne moči zaradi odmika od svetlostnega vira. Odstopanje se pojavi pri 

predmetih, ki so na eni strani zelo svetli, na drugi pa zelo temni, kjer zaznamo velik kontrast. 

Odstopanje nastane tudi zaradi pojemajoče moči svetlobe svetlobnega vira, ki povzroča 

prostorski vtis. Ta prostorska branja beremo na isti način v dvo ali tridimenzionalnem 

prostoru, kar likovnikom omogoča, da jih uporabljajo za prikaz iluzije prostorske globine na 

dvodimenzionalni površini (Muhovič, 2015). 

Glavna naloga svetlo-temnega je torej vzbujanje občutka prostora. Tudi pri povsem 

abstraktnem delu začutimo, da nas močno svetle površine veliko bolj aktivirajo in se nam 

zdijo bliţje, laţje. Moramo pa se zavedati, da zgolj informacija o svetlo-temnem ne omogoča 

popolne predstave o prostoru. Da imamo popolno pravilno predstavo, se morajo svetlostne 

razlike kombinirati še s prostorskimi ključi (velikost, prekrivanje, perspektiva) (Muhovič, 

2015). 

 

1.2.2 TON V GLASBENI UMETNOSTI 

 

Ton je vrsta zvoka, ki mu lahko določimo trajanje, glasnost, višino in barvo (Borota & Starc, 

2012). Poku, zvenu, šumu in ropotu ne moremo določiti vseh štirih lastnosti (Mihelčič, 2006). 

Višina tona je fizikalno odvisna od frekvence nihanja, trajanje od časa, glasnost od velikost 

zvočnih amplitud, barva pa od števila in razporeditve alikvotnih tonov (toni, ki zvenijo hkrati 

z osnovnim tonom in mu dajejo značilno zvočno barvo). Alikvotni ton nam razloţi, zakaj ton 

c na klavirju zveni drugače kot na osciloskopu. Več alikvotnih tonov se pojavi, bolj se nam 

zdi ton poln (Borota & Starc, 2012). Tisti ton, ki ni alikvotni (delni), imenujemo sinusni ton, 

kjer je nihanje pravilno in ni stranskih nihanj (Mihelčič, 2006). 

Višina tona 

Višina tona je najpomembnejša lastnost, ki jo imajo glasbeni instrumenti, zaznavanje višine 

tona pa je izvirna sposobnost slušnega organa. Znano je, da ţivali komunicirajo z zveni, ki 

imajo skoraj vse bistvene lastnosti, ki jih uporablja glasba. Število nihajev posameznih tonov 

ima točno določena razmerja. Oktava (izraz razloţen pod poglavjem intervali) ima dvakratno 

število nihajev. Razdalje med toni izhajajo iz osnovnega tona. Pojavijo se delni – alikvotni 

toni, ki odkrivajo skrivnost razlikovanja barve (Mihelčič, 2006). 

Barva 

Barva je lastnost po kateri se ton razlikuje od tona in zven od zvena, je specifična lastnost 

vsakega instrumenta. Glavni vpliv na barvo ima vrsta zvočila. Barva se v grobem razlikuje 

glede na to ali brenkamo po struni (kitara, mandolina, harfa), ali udarjamo po struni (klavir, 

cimbale, čembalo), če po struni drgnemo z lokom, ki je narejen iz konjske ţime (violina, 

viola, violončelo, kontrabas), če pihamo v kovinsko ali leseno cev (trobila: pozavna, rog, 

trobenta; pihala: klarinet, oboa, flavta) ali če udarjamo po napeti koţi (pavke) ali lesu ali 

kovini (ksilofon, marimba) (Mihelčič, 2006). 
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Moč, trajanje, zapisovanje 

Moč oziroma glasnost tona merimo z enoto fon. Večja kot je amplituda nihaja, močnejši je 

ton in obratno. V glasbi se uporabljajo pribliţna navodila za glasnost, kjer je piano tiho, forte 

glasno, poznamo pa tudi vmesne stopnje in še tišje in glasnejše. Relativnost moči tona ni 

odvisna le od moči vzbujanja tona, ampak tudi od vrste instrumenta. Najglasnejši zven pri 

pozavni je bistveno glasnejši od najglasnejšega tona pri violini. Skladatelj mora pri 

komponiranju upoštevati relativno glasnost različnih instrumentov, sicer se zvočno ravnoteţje 

zlahka poruši (Mihelčič, 2006). 

Trajanje je ena od lastnosti, zaradi katerih je glasba umetniško doţivetje in nima vpliva na 

kakovost zvena. Zapiše se ga s posebnimi znamenji za ritem (Mihelčič, 2006). 

Poimenovanje tonov izhaja iz abecede: a, b, c, d, e, f , g , le da nekateri Evropejci namesto b 

uporabljamo h (Borota & Starc, 2012).  

Zapis tonov v notno črtovje nasprotno od solmizacije zahteva absolutno intonacijo, ki jo 

določimo z razmerjem do komornega tona a1 (najpogosteje 442HZ). To omogoča, da vsi 

igramo skladbe na isti višini, ne glede na to, kje smo in kateri instrument igramo (Borota & 

Starc, 2012).  

Solmizacija 

To je zapis glasbe, kjer je višina tona relativna. Zapiše se ga z zlogi Do, Re, Mi, Fa, So(l), La 

in Si in se ga kaţe z rokami. Notno črtovje tu ni potrebno. Do je osnovni ton in se lahko začne 

kjerkoli, določena so le razmerja med toni. Tovrsten zapis glasbe je zelo primeren in uporaben 

pri pedagoškem delu z otroki (Dobravec, 2011). 

Kromatično zvišani ali zniţani toni 

V glasbenih zapisih pogosto srečamo kromatično zvišane in zniţane tone (Borota & Starc, 

2012). Ob zvišanju in zniţanju tonov nastanejo kromatične spremembe, s katerimi osnovno 

vrsto sedmih tonov, primerljivih s sedmimi spektralnimi barvami, v temperiranem sistemu 

razširimo v enakovrednostno vrsto dvanajstih tonov (Mihelčič, 2006). Če je na primer v c 

duru fis namesto f pomeni, da je ton izjemoma (enkrat nekajkrat v skladbi) kromatično zvišan. 

Kromatične spremembe označujemo s predznaki, kot so niţaj, višaj in razvezaj. Lociramo jih 

v notno črtovje tik pred ton, ki ga ţelimo zvišati/zniţati/razvezati, če pa ţelimo, da je isti ton 

spremenjen tudi v naslednjem taktu moramo zapis predznaka ponoviti. Z višajem osnovni ton 

zvišamo za pol tona in mu v poimenovanju dodamo končnico –is (če je dvojno zvišan je - isis) 

z niţajem pa ton za pol tona zniţamo in tonu dodamo končnico –es (ob dvojnem zniţanju -

eses) (Borota & Starc, 2012). 

Enharmonični toni 

Enharmonija je zveza tonov sosednjih stopenj z zvočno isto višino (Osredkar, 2004), kar 

Borota razloţi, da sta enharmonična tista dva tona, ki sta v notnem zapisu zapisana drugače, 

zvenita pa enako. Pri igranju je poznavanje enharmoničnih tonov v veliko pomoč, ker če 

poznamo prijem fis, poznamo tudi prijem ges (enako zveni). Na klavirju imata enharmonična 

tona isto tipko, na ostalih instrumentih pa si prav tako delita isto mesto, isti prijem (Borota & 

Starc, 2012).  
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Intervali 

Intervali so razdalje med dvema tonoma (razdalja med tremi ali več toni se imenuje akord). 

Če dva tona zazvenita istočasno, je to harmonični interval, če zazvenita zaporedoma, pa je 

interval melodičen. Zaporedje več melodičnih intervalov tvori melodijo (Borota & Starc, 

2012). Intervale poimenujemo po številu diatoničnih stopenj. Če preštejemo stopnje, dobimo 

količino (kvantiteto) intervala, če pa seštejemo cele in poltone, dobimo podatek o kvaliteti 

(kakovosti) intervala (Mihelčič, 2006).  

Osnovni intervali so poimenovani po tem, koliko celih in poltonov je med njimi: 

- prima obsega eno stopnjo, 

- sekunda obsega dve stopnji, 

- terca obsega tri stopnje, 

- kvarta obsega štiri stopnje, 

- kvinta obsega pet stopenj, 

- seksta obsega šest stopenj, 

- septima obsega sedem stopenj, 

- oktava, ki obsega osem stopenj, 

- poznamo pa tudi intervale, ki obsegajo več kot osem stopenj (Mihelčič, 2006). 

V srednjem veku so v cerkveni glasbi uporabljali samo kvarto, kvinto in oktavo. Za ostale so 

menili, da niso harmonični in so se jih izogibali (Sturman, 1995). 

Kvaliteta in kvantiteta intervala 

Interval je razdalja med dvema stopnjama (tonoma) (Mihelčič, 2006). Najmanjša razdalja med 

dvema tonoma (najmanjši interval) je v temperiranem tonskem sistemu (v tem sistemu je 

oktava je razdeljena na dvanajst enakih delov - poltonov) polton (na nekatere instrumente 

lahko igramo tudi četrttone). Dva poltona tvorita cel ton. Polton si lahko predstavljamo na 

klavirski tipkovnici kot dve sosednji brez vmesne tipke (Borota & Starc, 2012). 

Intervalu lahko določimo naslednje parametre: 

- kvantiteto (velikost, število stopenj) 

- kvaliteto (kakovost celih in poltonov) in  

- smer (glede na lego drugega tona, navzgor ali navzdol) 

Ţe prej smo omenili, da obstajajo razloţeni – melodični in harmonični – istočasno zveneči 

intervali. Harmoničnemu intervalu ne moremo določiti smeri. 

Interval poimenujemo po kvantiteti, torej po številu stopenj med enim in drugim tonom. 

Glede na to koliko celih in poltonov je med tonoma intervale delimo na: 

- čiste: prima, kvarta, kvinta in oktava 

- male in velike: sekunda, terca, seksta in septima 

- zvečane in zmanjšane: vsi mali in čisti intervali so lahko zmanjšani, če se njihova 

kvaliteta zmanjša za pol tona in prav tako so lahko vsi veliki in čisti intervali zvečani, 

če se kvaliteta zviša za pol tona. Izjema je prima, ki je lahko samo zvečana, zmanjšana 

ne more biti (Borota & Starc, 2012). Veliki in mali ter zvečani in zmanjšani interval se 

razlikujeta za pol tona. Poltone in cele tone si je najlaţje predstavljati na klavirski 

tipkovnici. Polton je razdalja med tonoma, med katerima ni nobene vmesne tipke, cel 
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ton pa ima vmes eno tipko. Tako je med C in D cel ton oz velika sekunda, med E in F 

pa polton oz mala sekunda (Sturman, 1995). 

 

 

Slika 8: Klavirska tipkovnica 

 

Lestvice  

Letvica je dvigajoče ali padajoče zaporedje sedmih tonov in osmega, ki je oktavna ponovitev 

prvega. Glede na skupna izhodišča poznamo več vrst lestvic: 

- tonalne lestvice (mol, dur), 

- starocevrkvene/koralne/modalne lestvice (jonska, dorska, frigijska, lidijska, 

misolidijska, eolska), 

- ljudske (istrska, ciganska itd.), 

- novi modusi (nove lestvice, ki so se razvile s sodobno glasbo). 

V različnih lestvicah se oktavo deli na različne načine in glede na to ločimo: 

- pentatoniko (pettonska letvica brez poltonov), 

- celotonsko lestvico (šesttonska lestvica brez poltonov), 

- kromatična lestvica (dvanajst zaporednih poltonov in brez celih tonov), 

- diatonika (sedemtonska lestvica s petimi celimi in dvema poltonoma). 

Za nas so posebej pomembne tonalne diatonične lestvice (dur in mol). Po njih se imenuje 

glasba, ki temelji na diatoničnih lestvicah – diatonična glasba. Vsaka lestvica ima točno 

določeno zaporedje celih in poltonov. Diatonična je skoraj vsa popularna glasba, glasba za 

otroke, glasba baroka, klasicizma in romantike (Borota & Starc, 2012).  

Dur 

Dur (latinsko: durus = trd) (Mihelčič, 2006). Kmalu po letu 1600 se razvije iz srednjeveške 

cerkvene jonske lestvice (Lebič & Loparnik, 1988). Durova lestvica je diatonična lestvica, ki 

jo sestavlja sedem različnih tonov (pet celih in dva poltona) in oktavna ponovitev prvega. 

Imenuje se po prvem (in osmem tonu). Razvije v 17. stol iz jonskega modusa. Sestavljena je 

iz dveh durovih tetrakordov. Prvi se začne na prvem tonu (prvi stopnji) lestvice in se zato 

imenuje tonični tetrakord, oblika lestvice pa je odvisna od drugega tertakorda, ki se načne na 

peti stopnji lestvice (na dominanti) in se imenuje dominantni tetrakord. Med prvim in drugim 

tetrakordom je cel ton, en tetrakord pa omejujeta prvi in zadnji ton, ki tvorita interval čiste 

kvarte (Borota & Starc, 2012). 

Poznamo več oblik tetrakorda: 

- frigijski (polton, celton, celton), 

- harmonični (poton, en ton in pol, polton), 
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- durov (celton, celton, polton), 

- molov (celton, polton, celton). 

Dominantni tetrakord določa obliko lestvice (mol: frigijski tetrakord naravno, harmonični 

harmonično in durov melodično obliko), tonični tetrakord pa določa spol (dur ali mol). Vse 

durove lestvice imajo enako zaporedje celih in potonov in sicer: celton, celton, polton, celton, 

celton, celton, polton (Borota & Starc, 2012). 

Zaporedje durovih lestvic: 

Najlaţje si grafično predstavljamo zaporedje durovih lestvic s pomočjo kvintnega kroga. 

 

 

Slika 9: Kvintni krog 

 

Kvintni krog beremo od vrha (C na zunanji strani kroga) v smeri urinega kazalca, če nas 

zanima zaporedje durovih lestvic z višaji in v obratni smeri, če nas zanima zaporedje durovih 

lestvic z niţaji. Na notranji strani kroga si po istem zaporedju sledi število predznakov in na 

zunanji lestvica, ki temu številu pripada. Od ene do druge lestvice je razlika kvinta, torej G, 

D, A, E, H, Fis. Zaporedje višajev in niţajev je sestavljeno po istem pravilu: fis, cis, gis, dis, 

ais, eis, his in niţaji: b, es as, des ges, ces, fes, durove lestvice z niţaji pa si sledijo: F, B, Es, 

As, Des, Ges (Borota & Starc, 2012). 

Mol 

Mol (latinsko: mollis = mehak) (Mihelčič, 2006). Tudi molova lestvica se je razvila v 17. stol. 

vendar se je za razliko od durove razvila iz eolskega, ne iz jonskega modusa (Lebič & 

Loparnik, 1988). Durove lestvice zapisujemo z veliko začetnico, molove z malo. Tudi molova 

lestvica je sestavljena iz sedmih tonov in oktavne ponovitve prvega ter dveh tetrakordov, le da 

je tu prvi molov, drugi pa je lahko frigijski (naravni mol), harmonični (harmonični mol) ali 

durovi (melodični mol). Harmonična oblika mola ima zvišano sedmo stopnjo, ki prevzema 

funkcijo vodilnega tona. Pri melodičnem molu (razvije se šele v 18.stol.) je zvišana tudi šesta 

stopnja. V naravnem molu si stopnje celih in poltonov sledijo takole: celton, polton, celton, 

celton, polton, celton, celton. Molove lestvice z višaji si od tiste z najmanj višaji do tiste z 

največ sledijo: e, a, h, fis, gis, dis, ais, z niţaji pa: d, g, c, f, b, es, as (Borota & Starc, 2012).  
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Slika 10: Molov kvintni krog 

 

Vsak dur ali mol ima vzporedni mol ali dur. Durovim lestvicam dodamo malo terco navzdol 

in dobimo njihove vzporedne molove lestvice (Borota & Starc, 2012). 

Med tonskimi načini je mogoče prehajati s pomočjo modulacije, ali pa skladbo prestaviti iz 

enega v drugi tonski način s transpozicijo. Glasba se še vedno razvija, čeprav je oktavni 

prostor zapolnjen z dvanajstimi poltoni. Oktavni prostor molove in durove lestvice se je 

počasi vedno bolj polnil s kromatičnimi toni (grško chroma pomeni barva), ki so bili najprej 

vezani na alterirane tone sedemtonske lestvice. Kaţe, da se potreba in radovednost 

ustvarjalcev nikoli ne bosta ustavila in teorija se bo razvijala naprej. Ustvarjajo se vedno nove 

in nove lestvice. Nasproti poltonski je na primer okoli leta 1900 nastala celotonska lestvica, 

dandanes pa se pojavljata ţe dvo in večtonalna glasba (Lebič & Loparnik, 1988). 

 

1.2.3 TON V LIKOVNI IN GLASBENI UMETNOSTI 

Določitev tona 

Razlika v tonu je v likovnem jeziku lahko razlika med različnimi barvami ali pa le med 

barvnimi niansami iste barve (Muhovič, 2015), med tem ko v glasbi uporabimo izraz ton, 

mislimo točno določen ton, ki ostane isti, tudi če se spremeni njegova barva. V teoriji glasbe 

so posamezni toni bolj natančno določeni kot v likovni teoriji. Res je, da uglasitev 

instrumentov na evropskem območju variira nekje med 439 in 442 Hz, od česar je odvisna 

višina tona, ampak so razlike tako majhne, da jih prepozna le močno talentirano in izučeno 

uho. Če v glasbi govorimo o tonu A¹, je to vedno isti ton, ki se nahaja v isti oktavi in je enako 

visok, ne glede na to, kateri instrument ga zaigra. V likovni teoriji ob izrazu rdeča vsakdo 

pomisli na rahlo drugačno rdečo, saj ima rdeča svetloba valovno dolţino od 630 – 760. Zato 

so teoretiki dodali izraze za tone oziroma odtenke rdeče, kot so na primer: kadmijeva, pariška, 

vinska, opečna, amarantna, beneška… Vizualni rezultati teh odtenkov so odvisni od tega, 

kateri proizvajalec jih izdeluje, od kvalitete sestavin iz katerih so narejeni itd. Skratka, tako 

pri likovni, kot pri glasbeni umetnosti se da ton določiti, le da je v slednji le-ta bolj precizno 

določljiv. 

Dur, mol 

Likovni jezik si je v zvezi s tonskimi ubranostmi od glasbenega jezika izposodil izraza dur in 

mol. Tu gre predvsem za povezavo na področju občutenj. Za likovne kompozicije, ki so 

ustvarjene z mehkejšimi prehodi, pravimo, da so ustvarjene v mehkem oz. molovskem 
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valerskem ključu, kompozicije z izrazitejšimi prehodi pa v trdem oz. durovskem valerskem 

ključu. Durovske kompozicije delujejo vedro, ozemljeno, molovske pa otoţno, odmaknjeno 

(Šuštaršič, Butina, Zornik, de Gleria, Skubin, 2004). Tudi v glasbi kompozicije napisane v 

duru na nas delujejo vedro, molovske pa so bolj otoţne. V glasbi teţko rečemo, da je cela 

glasbena kompozicija napisana v enem izmed valerskih ključev, lahko pa bi tekom skladbe 

sproti določali, kako kompozicija prehaja iz enega v drug valerski ključ. Dele, kjer imajo 

glavno vlogo višje oktavni instrumenti (violina, prečna flavta, piccolo…), bi lahko primerjali 

z visokim valerskim ključem. Dele, kjer si instrumenti simfoničnega orkestra enakomerno 

porazdelijo vlogo, bi lahko primerjali s srednjim valerskim ključem, tiste dele, kjer pa 

zadonijo globoki toni, ki prihajajo iz niţje oktavnih instrumentov (rog, bas, violončelo…), bi 

lahko primerjali z nizkim valerskim ključem. 

Enharmonični ton  

Enharmonični ton, ki v glasbi pomeni zvezo tonov z zvočno isto višino (Osredkar, 2004), bi v 

likovnosti lahko primerjali s tem, da ko barvi odvzamemo barvnost, ostaneta svetlost in 

nasičenost. Svetlost je lahko pri dveh različnih barvah zelo podobna. Če barvnost odvzamemo 

enako nasičenima temno rumeni in svetlo oranţni, bo svetlost skoraj enaka. To bi lahko 

primerjali z enharmoničnim tonom, v pedagoške namene pa nam to dejstvo lahko pomaga 

razloţiti pojem odvzemanja barvnosti. 

Komplementarne barve in komplementarni intervali 

Komplementarni interval je interval, ki ga dobimo z oktavno transpozicijo spodnjega ali 

zgornjega tona intervala. Je obrat intervala. Vsota stopenj obeh intervalov (prvotnega in 

komplementarnega) je vedno devet. Komplementarni par sekste (6) je terca (3). To zanje nam 

pomaga pri zapisu in izračunavanju večjih intervalov, na primer, če ţelimo določiti veliko 

septimo si zamislimo veliko sekundo in jo zapišemo oktavo višje. Komplementarni intervali 

seveda tudi zvenijo podobno (Borota & Starc, 2012). Tako kot komplementarni intervali 

podobno zvenijo, imata komplementarni par rdeče in zelene barve podobno svetlost. 

Primerjava učnih načrtov za likovno in glasbeno umetnost v osnovnih šolah 

V prvem vzgojno izobraţevalnem obdobju pri glasbeni umetnosti učenci raziskujejo zvočne 

barve, ob poslušanju prepoznavajo lastnosti tonov in spoznavajo in uporabljajo glasbene 

pojme zvok, ton, višji/niţji, glasni/tihi krajši/daljši toni, višaj/niţaj, celi/poltoni, durovo in 

molovo lestvico. V drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju uporabljajo notni zapis in 

vzpostavljajo povezavo med pisno in zvočno podobo glasbe, pevsko in z instrumenti 

ustvarjajo v različnih tonskih vrstah, poglabljajo glasbena doţivetja in jih izraţajo glasbeno, 

likovno, besedno in gibalno ter ob poslušanju poglabljajo predstave o tonalitetah (dur, mol). V 

tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju glasbo izvajajo po glasbenem zapisu ter izboljšujejo 

pevsko tehniko in tehniko igranja na instrumente (Učni načrt, 2011a). 

V učnem načrtu za likovno umetnost se pojem tonsko slikanje pojavi v 8. razredu. Med 

operativnimi cilji pojem ni natančneje opisan. Pojem svetlo-temno ali tonska lestvica se 

pojavi ţe v 2. razredu, v 4. razredu pa se po učnem načrtu obravnava stopnjevanje barv po 

svetlosti (Učni načrt, 2011b).  

Učenci imajo v 8. razredu dovolj glasbenega znanja o tonu, barvi in durovi in molovi lestvici, 

da je pri likovnem pouku mogoča povezava z glasbo. 
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Primerjava iz učbenika za likovno umetnost 

V učbeniku Likovno izražanje in likovno snovanje za 8. razred devetletne osnovne šole 

najdem predlog povezovanja glasbe in likovnosti na področju motiva. Avtorji navajajo, da si 

človeštvo pomaga z mnogimi napravami, ki prevajajo sliko v zvok (ultrazvok, sonar), prav 

tako pa obstajajo ljudje, ki vidijo glasbo (fonopsija) oz slišijo barve (sinopsija). O tem sem 

pisala v svoji diplomski nalogi (Jeraj, 2014). Slikarjem je glasba ţe od nekdaj navdih. 

Ustvarjajo ob njej ali zanjo (teater, opera). Povezan je tudi besednjak obeh področji. Pri obeh 

umetnostih najdemo ritem, ostrina je prisotna v oblikah in zvokih, harmoničnost najdemo v 

zvočnih in barvnih sorodnostih… navajam besedo avtorjev: »Možnost prevajanja se nahaja v 

doživljanju, natančneje v podobnem odzivanju na dražljaje podobnih kakovosti, ne glede na 

to, po katerih čutilih so prispeli do nas.« (Tacol & Frelih & Muhovič, 2002, str. 113). Avtorji 

nadalje ponudijo 3 predloge risanja ali slikanja glasbe, kjer se mi zdi predvsem smotrno to, da 

poudarijo, naj se slikanje ob glasbi ne sprevrţe v ilustriranje vsebin glasbe. Slika naj se 

glasbo, ne namišljene zgodbe (Tacol & Frelih & Muhovič, 2002). Tu bi poudarila da, če 

nalogo pravilno zastavimo in za vodilo uporabimo glasbo, ni potrebno niti omenjati, da učenci 

ne smejo upodabljati podobotvornih oblik in vsi, brez izjeme, bodo upodabljali glasbo na 

popolnoma abstrakten način. To mi je uspelo ţe v diplomski nalogi (Jeraj, 2014), prav tako pa 

sem to uspešno izvedla pri vseh štirih učnih urah, ki so predstavljene v empiričnem delu 

magistrske naloge. Pri tem ni pomembno, če učenci o abstrakciji ţe kaj vedo ali ne. Ko sem v 

šolskem letu 2014/15 poučevala likovno umetnost na Britanski internacionalni šoli v 

Ljubljani, sem se odločila četrtim razredom predstaviti abstrakcijo s pomočjo glasbe, na 

direkten način, brez predhodne razlage o tem kaj abstrakcija je. Izvedla sem učno pripravo, ki 

jo najdete v prilogah (PRILOGA 1: UČNA PRIPRAVA - RITEM) in vsi učenci, brez izjeme, 

so naredili abstraktne izdelke. Ob analizi likovnih del smo skupaj prišli do ugotovitve, kaj 

abstrakcija je, pri čemer sem razpravo vodila v to smer, s katero bi se strinjal tudi Rudolf 

Arnheim, ki pravi, da se moramo pri abstrakciji izogniti vsem moţnim povzročiteljem 

asociacij, vsem dosedanjim pomnjenjem, vsem moţnim zaznavnim posledicam, ki delajo 

abstrakcijo nečisto (Arnheim, 1997).  

Utemeljitev pedagoškega dela naloge v povezavi s tonom in tonskimi ubranostmi 

Na področju tonskih ubranosti se mi je zdelo predvsem pomembno, da učenci ponotranjijo 

razliko med durom in molom najprej v glasbi ob poslušanju glasbenih primerov in zvoku 

durovih in molovih akordov na prenosnem klavirju. Če učenci začutijo učinek dura in mola in 

če začutijo tudi razliko med njima, potem laţje razumejo zakaj si je likovni jezik izposodil 

izraza dur in mol iz glasbenega za poimenovanje tonskih ubranosti. 

 

1.3 HARMONIJA 

1.3.1 HARMONIJA V LIKOVNI UMETNOSTI 

 

Zgodovina izraza 

Harmonija je po Hesiodovi Teogoniji hči Aresa, boga vojne in Afrodite, boginje ljubezni in 

lepote. Ţe od pribliţno 700 let pr. n. št. simbolizira zdruţitev dveh nasprotji (boja in ljubezni), 

ki tvorita predpostavki vse človeške kulture. Pojem »harmonija« se je prvič pojavil v antiki, 

kjer je pomenil simetrijo. Filozofi pitagorejske šole so harmonijo prepoznavali v lepih 
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proporcih med mejo in vrednoto. Pitagora je ugotovil, da delitev strune strunskega 

instrumenta v razmerju malih celih števil privede do čistih glasbenih intervalov. Heraklit je 

menil, da se nasprotja privlačijo in da iz nasprotujočih tonov nastanejo najlepše melodije. 

Tudi Aristotel je bil prepričan, da narava iz tega, kar si nasprotuje, ustvarja harmonije. V 

pozni antiki je najbolj odmevno teorijo o harmoniji postavil krščanski filozof Anicius Manlius 

Severinus Boëthius (ok. 500 n. št.). Piše, da obstajajo tri vrste harmonij: musica mundana 

(celota kozmičnih sorazmerji), musica humana (harmonija duše, harmonija telesa in 

harmonija odnosa med dušo in telesom) in musica instrumentalis (harmonična sorazmerja 

instrumentalnega muziciranja). Največjo vrednost je pripisoval celoti kozmičnih sorazmerji. 

Človek ima po njegovem dolţnost, da spoznava harmonijo kozmičnih sorazmerij, in da ţivi 

urejeno ţivljenje, ki je z njo v skladu (Muhovič, 2015). 

Pomen izraza harmonija 

Harmonija pomeni skladnost, ubranost, sorodnost (Tacol & Frelih & Muhovič & Zupančič) 

določene skupine barv, ki na gledalca vplivajo ugodno. Poznamo harmonijo na osnovi 

sorodnosti, kjer kombiniramo barve, ki se v barvnem krogu nahajajo druga blizu druge, 

poznamo harmonijo svetlih in temnih barv (svetlost) in barvno skupino, kjer so si barve 

sorodne po nasičenosti (Šuštaršič, Butina, Zornik, de Gleria, Skubin, 2004). Beseda harmonija 

pomeni soţitje in tako kot pri ritmu, poznamo tudi kompozicije, ki so harmonične zato, ker se 

določen element v njih ponavlja. Barvna harmonija pa prav tako pomeni neko skladnost barv, 

ki na gledalca učinkujejo prijetno. Avtorja izpostavljata Rafaelovo Atensko šolo kot primer 

popolne harmonije. Pravita, da so postave ljudi in arhitektura prostorsko in pomensko v 

popolnem ravnovesju (Tomšič Čerkez & Komelj, 2010).  

V antični Grčiji je pomembno področje razmišljanj o harmoniji predstavljala proporcionalnost 

delov v odnosu do celote in celote v odnosu do delov. Kipar Poliklet (2. pol. 5. stol. pr. n. št.) 

je v svojem teoretskem spisu Kánon zapisal, da lepota ni v simetriji med elementi, ampak v 

pravem razmerju enega prsta od drugih, vseh prstov do dlani in zapestja in vsega tega do 

celote (Muhovič, 2015). 

Renesansa je relativizirala prepričanje, da je mogoče v proporcionalnosti najti brezčasne 

temelje likovne ustvarjalnosti. »Opažanja subtilnih artikulacijskih odstopanj od teoremov 

nauka o proporcih, ki jih je terjala likovna empirija, in istočasno opažanja določene 

arbitrarnosti teh naukov, so najprej okrepila iskanje nekega nadrejenega »naravnega 

zakona«. In skozi največje renesančno odkritje – perspektivo, se je pokazalo, da bi lahko ta 

nadrejeni zakon bil prav zakon optike, ki dejansko predstavlja zakonitost, ki so ji podvržene 

vse vidne stvari v prostoru.« (Muhovič, 2015, str. 280). Vseeno pa v nobenem renesančnem 

spisu niso opisana točno določena pravila, ki bi likovnemu ustvarjalcu narekovala harmonično 

razporejanje mas in volumnov, svetlob in senc, razporeditev proporcev, vendar mora likovnik 

spoznanja o likovnih zakonitostih sam prilagajati konkretnim okoliščinam. Johann Georg 

Schulzer (1720 - 1779) opaţa, da je velik del harmonije v likovni umetnosti odvisen od 

svetlobe in sence. Pravi, da lahko likovni umetnik doseţe dobršen del harmonije, če pozorno 

dozira svetlobo in senco. Tako se na krogli, ki je osvetljena iz enega samega zornega kota – 

največ svetlobe pada na najbolj osvetljeno točko, od te točke pa svetlost enakomerno upada 

proti največji senci – nahaja najvišja harmonija. To velja za posamezne mase. Če pa umetnik 

upodablja več volumnov in mas, ni priporočljivo, da teţi k največji harmoniji, ker bi to 

privedlo do monotonosti. Schulzer ugotovi, da ni priporočljivo neizpodbitno teţiti k največji 

harmoniji, saj ta teţnja celoto pogosto napravi neizrazito. V 19. stol. je pojem harmonija začel 

izgubljati pomen. Slikarja Paul Cézanne in Ferdinand Victor Eugène Delacroix pojem 

nadomestila s pojmom »logika« (likovna logika, logika očesa). Cézanne harmonijo opiše kot 
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barvno logiko, ki jo mora slikar ubogati. Pravi, da ne sme ubogati logike moţganov, ampak 

logiko oči. Če prav občuti, bo tudi prav mislil. Pojem harmonija seveda ni popolnoma izginil 

iz likovne umetnosti in teorije. Še danes se umetnik lahko igra s harmonijami in 

disharmonijami na podlagi njihovega poznavanja, so se pa moderna raziskovanja harmonije 

oprla na drugačne temelje, predvsem na sodobna spoznanja o zakonitostih vizualnega 

zaznavanja in na zakone gestalta. Če harmonično likovno delo gledamo od daleč, ne opazimo 

kontrastov in ga zato doţivljamo kot nekaj umirjenega, lepega, estetskega. Večina ljudi 

preferira harmonijo pred kontrastom. Močni kontrasti se večini zdijo preveč agresivni, 

ponavljanja pa preveč monotona. Harmonija torej leţi nekje med monotonostjo ponavljanja in 

nemirom kontrasta (Muhovič, 2015). Ustavimo se za nekaj trenutkov pri estetiki, ker 

harmonijo mnogi povezujejo z estetiko. Velika teorija lepote je na primer slonela na harmoniji 

celote, izhajala pa je iz pravilnih sorazmerji med sestavnimi deli likovnega dela. Če se torej 

vprašamo, ali lahko umetnik z uporabo harmonije doseţe lepoto, bi nam Milan Butina 

odgovoril, da umetnik lahko ustvari umetnino, v kateri se pokaţe lepota, lahko ustvari nove 

moţnosti svoje umetnosti in lepega, tistega česar še ni, česar ni bilo, dokler tega sam ni 

ustvaril. Lahko torej ugleda samo svojo varianto lepega, ne pa lepote same. Pa vendar bi si 

upala trditi, da je umetnik z uporabo harmonije proporcev ali barv vseeno bliţje lepemu, 

estetskemu, kot pa če bi se harmoniji izogibal. Estetika je zelo uporabna pri vzgoji čuta za 

lepo, estetskega čuta, pa tudi pri vzgoji in izobraţevanju umetnikov (Butina, 1997a). 

Če se vrnemo nazaj k harmoniji, se moramo se zavedati, da tako v slikarstvu kot v glasbi ne 

obstaja nek brezčasen nauk, ki bi jo opisoval. Po eni strani lahko rečemo, da je harmonija 

»…urejanje likovnih formalnih enot, ki se nahajajo med monotonijo popolnega ponavljanja 

in nemirom popolne različnosti (polarni kontrast), po drugi strani pa s pojmom harmonija 

označujemo funkcionalno usklajenost formalnih in vsebinskih elementov v določenem 

umetniškem delu.« V slikarstvu, konkretizira Muhovič, označuje harmonija »…sistem optično 

emocionalnih zakonitosti, ki naj bi jih imela neka likovna forma mimo vsakokratnega »okusa 

časa« in nenehno spreminjajočih se »lepotnih idealov«« (Muhovič, 2015, str. 282). 

Maitald Graves razdeli harmonijo na tri različne vrste: 

- harmonija funkcij, kjer gre za sicer različne predmete, ki jih uporabljamo ob podobnih 

priloţnostih (kozarec, steklenica), 

- harmonija simbolizma, ki temelji na racionalni miselni sugestiji (golob in oljčna 

vejica), 

- harmoničnost objektov, kjer gre za objekte, ki so si podobni po barvi in/ali obliki, 

teksturi ipd. (Muhovič, 2015).  

V učbeniku likovne umetnosti za sedmi razred osnovne šole najdem navedbo, da harmonija 

obstaja tudi v glasbi, in sicer da pomeni sočasno zvenenje najmanj treh tonov. Avtorji 

navedejo tudi, da »za sestavo in povezavo teh akordov skrbi skladatelj, ki mora že sestavljati 

ubrano, če želi, da jih bo orkester ubrano tudi zaigral.« (Tacol & Frelih & Muhovič& 

Zupančič, 2013, str. 33). V tem istem učbeniku je lepo opisano, da so harmonične barve tiste, 

ki v barvnem krogu stojijo skupaj. Kombinacije dveh ali več sosednjih barvnih tonov oziroma 

barv na nas vplivajo prijetno. Do harmonije pride tudi pri mešanju barvnih odtenkov, ki 

nastajajo z mešanjem dveh barv. Harmonične barve na nas delujejo pomirjujoče in prijetno, 

zato se jih pogosto uporablja pri notranji opremi stanovanj in poslovnih stavb, priporočljivo 

pa bi bilo uporabljati harmonične barve tudi pri opremljanju bolnišnic. Harmonične barve so 

kajpak tudi del narave. Barve, ki se z okoljem zlijejo, imenujemo varovalne, tiste bolj 

kontrastne pa opozorilne. S harmonijo ne velja pretiravati, saj lahko hitro zaidemo v 
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monotonijo, ki pa vzbuja dolgočasje in puščobo (Tacol & Frelih & Muhovič & Zupančič, 

2013). 

 

1.3.2 HARMONIJA V GLASBENI UMETNOSTI 

 

Zgodovina harmonije v glasbi 

Škerjanc ugotovi, da se je harmonija v glasbi kakršno poznamo danes pojavila najkasneje 

izmed vseh glasbenih elementov. Pravi, da je ni poznal noben antični narod, prav tako pa tudi 

primitivna in kulturna ljudstva ne. Omejena je na evropski kulturni krog. Ţe dolgo in skoraj 

izjemoma jo pozna naša narodna pesem, prav tako pa tudi keltski narodi, drugod ni 

ukoreninjena. Čeprav ime, kot smo ţe omenili, izvira iz grškega jezika in pomeni »skladje«, 

ampak tu se moramo zavedati, da je bila grška glasba strogo enoglasna. Tudi prva evropska 

glasba – Gregorijanski koral – je bil homofon. Akordi so se začeli razvijati šele v dobi 

mnogoglasja. Najprej so se akordi pojavljali ob koncu skladb in so opredeljevali tonalitetno 

pripadnost vseh v poteku skladbe ponavljajočih se tonov. Končni akord srečamo tudi ţe v 

obdobju gregorijanskega korala. Imenuje se »nota finalis« s katero se je nujno končal vsak 

spev. Mnenja teoretikov se še vedno kriţajo o tem, kaj pride najprej, melodija ali akord. 

Škerjanc pravi, da znanost lahko opredeli harmonične pojave po strukturi, skritih ali očitnih 

lastnostih, pogostnosti, ne more pa utemeljiti njihovih posebnih vplivov na poslušalca. 

Harmonija je v tem pomenu individualno pogojena. Različna slogovna obdobja različno 

reagirajo na harmonijo. Romantika je podpirala pojav zapletenejših akordičnih zvrsti, v 

nasprotju s klasicizmom, kjer je harmonija temeljila na akordiki terčnega sestava in osnovnih 

kadencah. V romantiki niso več ţeleli, da harmonija deluje pomirjevalno, temveč 

vznemirljivo. Impresionizem je akordiko vzel za barvno opajanje, za kar so sluţile tvorbe od 

štiri do sedmerozvokov. Današnje smeri so se začele vračati k baročnim sredstvom, v čemer 

Škerjanc ne vidi smisla, saj je kot pravi harmonično občutenje ljudi našega časa drugačno od 

občutenja v prejšnjih časih (Škerjanc, 1962). 

Pomen izraza harmonija 

Harmonija je nauk o sozvočjih in akordih (Škerjanc, 1962) in je kot kompozicijska disciplina 

omejena na področje fenomenološkega preučevanja, zaradi česar ne more dajati navodil za 

ravnanje. Bolj precizno rečeno, je harmonija nauk o gradnji in vezavi akordov, ki je vedno 

vezana na slog in stilno obdobje (Škerjanc, 1971). Mihelčič jo opiše kot gibanje akordov, ki je 

lahko usklajeno, logično povezano ali pa tudi ne. Poleg ritma je harmonija ena 

najpomembnejših prvin gibanja v zvočnem prostoru (Mihelčič, 2006). Glasba je harmonična, 

ko sledi pravilom glavnih in stranskih stopenj v duru in molu. Obe, durova in molova lestvica, 

imata sedem stopenj in osmo, ki je oktavna ponovitev prve. Harmonske funkcije na glavnih 

stopnjah so tonika na prvi stopnji, subdominanta na četrti in dominanta na peti stopnji. Ko te 

stopnje zazvenijo istočasno, je akord harmoničen (Borota & Starc, 2012). Harmonično 

gibanje ni tako očitno kot melodično ali ritmično. Melodija je po navadi na površju skladbe, 

harmonija pa pod njim, ampak je vseeno večina ljudi pozorna na harmonijo ob poslušanju 

glasbe. Harmonično gibanje je najbolj opazno ob počasnem spreminjanju melodije in ritma. 

Občutek imamo, kot da akordi vodijo glasbo (Sturman, 1995). 
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Za poznavanje glasbene harmonije je pomembno najmanj znanje določanja glavnih in 

stranskih stopenj v duru in molu, določanje osnovnih akordov in tonov na glavnih in stranskih 

stopnjah, vezava akrodov in pa kadence (Borota & Starc, 2012). 

Durovo in molovo lestvico sestavlja sedem stopenj in osma, ki je oktavo višje od prve (njena 

oktavna ponovitev). Lestvične harmonske funkcije delimo na glavne in stranske. Glavne 

opredeljujejo tonaliteto: 

- prva stopnja je tonika, 

- četrta stopnja je subdominanta in 

- peta stopnja je dominanta stopnji. 

Te harmonske funkcije imajo paralele na stranskih stopnjah (v duru za tri stopnje navzdol, v 

molu pa navzgor): 

- šesta stopnja v duru in tretja v molu se imenuje tonična paralela, 

- druga v duru in šesta v molu je subdominantna paralela, 

- tretja v duru in sedma v molu pa je dominantna paralela (Borota & Starc, 2012). 

 

 

 

Slika 11: Dur naravna oblika 

 

 

Slika 12: Mol naravna oblika 

 

 

Slika 13: Mol harmonična oblika 

 

 

Slika 14: Osnovni toni harmonske funkcije na glavnih stopnjah dura 
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Slika 15: Kvintakordi na glavnih stopnjah dura 

 

Tonika je najbolj pomemben ton v lestvici, saj se le-ta z njim prične in zaključi. Skrajno nad 

toniko je zgornja dominanta, skrajno pod njo pa spodnja dominanta. Te stopnje so, kot smo ţe 

omenili, glavne, stranske pa so druga, tretja, šesta in sedma. Do glavnih so stranske v terčnem 

odnosu (Osredkar, 2003). 

V durovih tonalitetah so na glavnih stopnjah durovi kvintakordi. 

Pri osnovah glasbene harmonije ima veliko veljavo kadenca. Mihelčič jo opiše kot melodični 

ali harmonski postopek, ki sklene zaključno glasbeno misel, stavek, periodo, skladbo. 

Kadenca je postala harmonski sklep šele v pozni renesansi, saj je bila do takrat harmonija 

podrejena kontrapunktu (Mihelčić, 2006), ki je kompozicijska tehnika vodenja in 

kombiniranja dveh ali več samostojnih glasov (SSKJ, 2005). S klasicizmom in romantiko je 

kadenca dobivala večjo pomembnost, v impresionizmu pa so jo obogatili z disonančnimi 

akordi, ki so pogosto ostali odprti (Mihelčić, 2006). Izraz se uporablja tudi za improvizacijo 

solista (Borota & Starc, 2012). 

Pri oblikovanju harmonske spremljave moramo: 

- najprej določiti tonaliteto skladbe, 

- določiti glavne stopnje, akorde na glavnih stopnjah in kadence v tonaliteti, ki smo jo 

ugotovili v prvem koraku, 

- določiti moramo harmonske funkcije taktom melodije, 

- oblikovati harmonsko vezavo akordov in kadenco ob zaključku skladbe, 

- oblikovati spremljavo na osnovi harmonske vezave akordov. 

V tonalni glasbi so melodije sestavljene iz tonov akordov na glavnih stopnjah tonalitete, v 

kateri je napisana melodija. Lahko pa se določa harmonske funkcije glede na melodijo. Tu je 

pomembno vedeti, da: 

- se v osnovnem taktovskem načinu harmonske funkcije spremenijo največ enkrat, v 

sestavljenem pa dvakrat ali večkrat, 

- so pri določanju harmonske funkcije vsi toni v frazi enako pomembni. 

Na določitev akordov najbolj vplivajo naslednji toni v melodiji: 

- poudarjeni toni in toni na teţkih dobah, 

- toni z daljšim tonskim trajanjem, 

- toni, ki so na dobo 

Na določitev harmonske funkcije najmanj vplivajo: 

- prehajalni in menjalni toni na lahki dobi in 

- zadrţki na teţki dobi (Borota & Starc, 2012). 
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Tonaliteta in funkcija 

Tonaliteta je harmonska oznaka za povezanost vrste tonov in akordov (Mihelčič, 2006) ali 

skupek akordov ustrezne lestvice, ki v medsebojnem povezovanju gradijo zvočno okolje. 

Osrednji akord, ki izraţa stabilnost je tonični akord, ostalim pa se mesto glede na odnos do 

tonike določa s funkcijo (zvočno mesto akorda v tonaliteti) (Osredkar, 2003). Tonaliteto 

poimenujemo po prvem (osnovnem) tonu (Mihelčič, 2006). 

Konsonance in disonance 

V poglavju 1.2.2 TON V GLASBENI UMETNOSTI je napisano več o intervalih. Kar se tiče 

harmonije, jih delimo na konsonančne (prima, terca, kvinta, seksta in oktava) in disonančne 

(sekunda, kvarta, septima in svi večani in zmanjšani intervali). Konsonance zvenijo ubrano, 

prijetno, disonance pa povzročijo občutek napetosti, nelagodja. Najbolj pogosto uporabljen 

konsonančni interval je terca, ki se predvsem v ljudski, pa tudi ostali popularni glasbi 

uporablja za oblikovanje spremljevalnega glasu melodiji, najbolje poznan konsonančni 

interval pa je tritonus (zvečana kvarta), ki ga zaradi njegovega bolečega zvena imenujemo 

tudi hudič v glasbi in je bil do baroka celo prepovedan, od takrat naprej pa se ga uporablja za 

delanje vtisa napetosti, kateri sledi sprostitev – razvez (razveţe se v malo seksto) . V sodobni 

glasbi ni več tako strogih pravil in je lahko cela skladba preteţno disonančna, torej primerljiva 

z likovnimi deli pri katerih so uporabljene disharmonične barve (Borota & Starc, 2012). 

Akordi 

Akord (latinsko accordium = sozvočje) v vseh jezikih pomeni sozvočje, skladnost, ubranost, 

soglasje in zvenenje najmanj treh različnih tonov hkrati. Do 20. stoletja je bil terčni sistem (po 

harmonskih zakonitostih, ki upoštevajo naravno vrsto alikvotnih tonov, imajo akordi 

tonalnega spektra terčno sestavo) edini način oblikovanja akordov, sedaj pa se akordom 

dodajajo toni, obstajajo kvartni akordi (Mihelčič, 2006). 

Gradnja akordov 

Najosnovnejši akord je trozvok, ki ga sestavljata dve zaporedni terci. Glede na osnovni ton, 

ima srednji ton terčno, zgornji ton pa kvintno razdaljo. Najpomembnejša med akordi sta durov 

in molov trozvok. Durovega sestavljata velika in mala terca, molovega pa mala in velika 

terca. Akorde se gradi od spodaj navzgor. Poleg molovega in durovega obstajata tudi zvišani 

in zvečani trozvok. Zmanjšan ima dve zaporedni mali terci, zvečan pa dve veliki. Trozvoki 

imajo tudi dva obrata, ki nastaneta tako, da temeljni ton akorda ni več osnovni ton, ampak to 

postane terčni ali kvintni ton akorda. Osnovni akord trozvoka sestavljajo glede na osnovni in 

temeljni ton intervali prima, terca in kvinta. Akord poimenujemo glede na njegovo sestavo, 

torej na podlagi razdalje med spodnjim in zgornjim tonom. Osnovni akrod se zato imenuje 

kvintakord in ga označimo s številko 5. Prvi obrat je sestavljen iz prime, terce in sekste. 

Basovski ton je terca akorda. Poimenujemo ga sekstakord in označimo s številko 6. Drugi 

obrat je sestavljen iz prime, kvarte in sekste, pri čemer je basovski ton kvinta akorda. 

Imenujemo ga kvartsekstakord in označimo s 64 (Mihelčič, 2006). 

Štiriglasna harmonija 

Reformacija v 16. stoletju je povzdignila protestantsko cerkev, ki je imela velik vpliv na 

razvoj evropske glasbe. Martin Luter je menil, da mora cerkev prevzeti večjo vlogo in še bolj 

širiti svoje nauke, kar je postalo mogoče z Gregorijanskim koralom, s katerim se je oblikovala 

štiriglasna harmonija. Zasnovana je bila na štirih človeških razponih glasov (sopran, alt, tenor, 
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bas), harmonična večglasja pa so bila zgrajena iz štirih tonov, pri katerem je bas ponavadi 

oktavna ponovitev enega izmed tonov v akordu (Sturman, 1995). 

Upoštevati moramo razdaljo med njimi in opuščanje nekaterih akordičnih tonov. Razdalje 

med glasovi se gibljejo od prime (najmanjša razdalja, ki je med tenorjem in altom) do oktave 

(med basom in tenorjem). Pri gradnji akordov kriţanje med sosednjimi glasovi ni uporabno 

(Osredkar, 2003). 

Če dosledno upoštevamo štiri glasove, pri trozvokih pride do podvajanja tona, ker se prvi ton 

oktavno ponovi (Osredkar, 2003). 

Lege akordov 

Pomembne so torej razdalje med glasovi, ki jih uporabljamo poljubno, seveda v okviru 

moţnosti. Razdalja med tenorjem in basom ni pomembna, pojavlja pa se kot pomemben 

element med zgornjima razmerjema glasov. Podobno je pri razdalji med basom in sopranom. 

Če gre za razdalje med posameznimi glasovi govorimo harmonični, če pa gre za razdaljo 

med basom in sporanom govorimo o melodični legi akordov (Osredkar, 2003). 

Harmonična lega akordov 

V grobem je akord je lahko sestavljen tako, da med sosednjimi glasovi preskočimo enega ali 

več akordičnih tonov (široko) ali pa tako, da ga sestavljajo sosednji toni ali celo isti ton 

(ozko). Bolj natančen vpogled v sestavo akorda imamo, če ugotovimo razdaljo med tenorjem 

in sopranom in če je razdalja med tenorjem in sopranom večja od oktave, pravimo, da je 

harmonična lega akordov široka (glej primer a), ozka je, kadar je razdalja med tema 

glasovoma manjša od oktave (glej primer b), mešana pa, kadar je razdalja med njima oktava 

(glej primer c) (Osredkar, 2003). Za laţjo predstavo so dodani slikovni primeri. 

 

                            a)                                     b)                  c)  

 

 

Slika 16: Primer harmonične lege akordov 

 

Melodična lega akordov 

Če je bila pri harmonični legi akordov pomembna razdalja med tenorjem in sopranom, je pri 

melodični pomembna razdalja med basom in sopranom. Če je pri kvintakordu v sopranu 

oktava, je lega oktavna (glej primer a), kvintna, če je kvinta (glej primer b) in terčna, če je 
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terca (glej primer c). Vedno poimenujemo osnovni interval, ne glede na dejansko razdaljo, le 

prime ne uporabljamo (Osredkar, 2003). 

            a)                                  b)                                                                c)  

 

Slika 17: Primer melodične lege akordov 

 

1.3.3 HARMONIJA V LIKOVNI IN GLASBENI UMETNOSTI 

 

Antična teoretična medicina je zagovarjala mišljenje, da je harmonično razmerje določenih 

sokov v telesu zdravje, porušenje tega sorazmerja pa bolezen. Srednjeveški nauk o človeških 

temperamentih se naslanja na antične osnove in pravi, da temperamenti temeljijo na 

specifičnih harmoničnih in neharmoničnih razmerjih med temeljnimi sokovi v organizmu. 

Gottfried Wilhelm Leibnnitz (1646 – 1716 ) je razvil nauk o »univerzalni harmoniji«. Ukvarjal 

se je z odnosom duše in telesa in tako vpeljal pojem »prestabilirane harmonije«, ki je 

pomenil, da naj bi se duša in telo med seboj harmonizirala kot dve neodvisno tekoči uri. Tu 

teorija temelji še na mentalni interakciji, med tem ko od Newtona naprej, ko vpelje nov pojem 

– sistem, ki ga je mogoče opazovati, harmonija izgubi velik del svojega vpliva na pojmovanje 

narave. Švicarski teolog in filozof Johann Georg Schulzer (1720 – 1779) piše, da tako kot 

obstajajo visoki in nizki toni, tako obstajajo tudi visoke in globoke barve, in da se tak pojav, 

ko se lahko več tonov poenoti v enem akordu, v katerem noben ton ne izstopa, lahko opazimo 

tudi pri likovni umetnosti. Pravi, da so na področju barv harmonija, disoniranje in 

konsoniranje ravno tako pomembne kvalitete kot v glasbi. »Največja harmonija«, pravi, »je 

lahko dosežena zgolj v tistih slikah, ki so naslikane na osnovi ene same barve, sivo v sivem, 

rdeče v rdečem, se pravi v tistem načinu slikanja, ki ga imenujemo chiaro-scuro. Toda čeprav 

ima unisonost popolno harmonijo, to ne pomeni, da predstavlja najprijetnejšo konsonanco, 

ampak le največjo.« (Muhovič, 2015, str. 281). Seveda moramo paziti, da izbira ene same 

barve ne privede do monotonije. V glasbi pa unisonost sploh ni harmonija, ker sta za 

harmonijo pomembna vsaj dva različna tona, ki zazvenita istočasno, unisonost pa pomeni, da 

dva instrumenta ali glasova ali glas in instrument hkrati pojeta oziroma igrata isto melodijo z 

istimi toni. Najzanimivejše pri glasbeni in likovni harmoniji se mi zdi ravno to, da likovno 

harmonijo ustvarimo z barvnimi toni, ki v barvnem krogu stojijo skupaj, pri glasbi pa je 

obratno. Najbolj neprijeten interval je sekunda, ki je interval dveh sosednjih tonov, najbolj 

neprijeten akord pa so ravno sočasno zaigrani trije zaporedni toni.  

»Slikar(stvo) meša na sliki sestavine belega in črnega, rumenega in rdečega in na ta način 

dosega podobnost z originalom; tudi glasba »meša« med seboj visoke in nizke, dolge in 

kratke tone in dosega s tem enotne harmonije.« (Muhovič, 2015, str. 278) Zanimivo je, da v 
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likovnosti lahko nakaţemo osnovno barvo le s količino, se pravi tiste barve, ki jo je na 

določenem likovnem delu največ, je osnovna, ostale so ji podrejene. V glasbi pa je ravno 

priporočljivo, da se vodilni ton ne pojavi preveč pogosto, vendar pa ga je skozi celotno 

kompozicijo moč zaznati ali ugotoviti tudi, kadar se pojavi zelo redko. Vodilni ton se v skoraj 

vseh primerih pojavi kot zadnji ton v skladbi in tako lahko hitro določimo tonaliteto. Če vemo 

kateri je zadnji ton v skladbi in znamo prepoznati ali je zasnovana v duru ali molu, lahko 

določimo tudi lestvico, v kateri je skladba napisana in njen osnovni akord. V likovnem jeziku 

osnovno barvo določimo glede na njeno količino v odnosu s količinami ostalih barv, v 

nekaterih primerih pa je osnovna barva lahko tudi barva osrednjega motiva na sliki. S tem 

mislim, da je lahko simbolno močan motiv na sliki bolj učinkovit kot sama velikost površine 

določene barve. Če ţelimo v likovnem jeziku doseči harmonijo, izbiramo barve, ki v 

kombinaciji z osnovno tvorijo harmonijo. V glasbi prav tako vsi ostali toni sledijo 

osnovnemu. Rudolf Arnheim pravi, da se glasbena teorija ne ukvarja s tem, kateri zvoki lepo 

sodijo skupaj, ampak s problemom, da se mišljeni vsebini da pravilno obliko, in da se tega ne 

da doseči le s horizontalnim sestavljanjem moţnih pravilnih odgovorov. Tudi likovna dela, ki 

so le kombinacija moţnih pravilnih odgovorov, lahko hitro postanejo monotona (Arnheim, 

1974). Pri grajenju kompozicije se je potrebno zavedati ideje o celoti. Če je delo mišljeno, da 

bo izpeljano v harmoniji zvokov ali barv, naj se to upošteva. 

Primerjava učnih načrtov za likovno in glasbeno umetnost v osnovnih šolah 

Po učnem načrtu za glasbeno umetnost učenci ţe v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju 

razvijajo občutljivost za kombinacije zvočnih barv in sozvočja. V drugem vzgojno-

izobraţevalnem obdobju poglabljajo zaznavo izrazne prvine melodija, spremljajo potek 

skladbe z lastnimi, ljudskimi ali Orffovimi instrumenti, ob poslušanju poglabljajo prestave o 

tonalitetah, prepoznavajo glasbila po zvočni barvi in jih razvrščajo v instrumentalne skupine, 

doţivljajsko in analitično poslušajo eno- in dvoglasno glasbo in prepoznavajo zvočnost 

ţanrov. V tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju pojejo eno- dvo- in večglasne pesmi iz 

različnih obdobij in okolij, razvijajo in poglabljajo harmonski posluh in občutek za 

kombinacijo zvokov, urijo se v uporabi elementov glasbene improvizacije ter razumejo in 

uporabljajo pojem disonanca (Učni načrt, 2011a). 

Harmonijo se po učnem načrtu za likovno umetnost obravnava v 5. razredu. V 4. razredu se 

obravnavata barvno nasprotje in svetlo-temni kontrast (Učni načrt, 2011b). 

Učenci imajo v 5. razredu dovolj glasbenega znanja o harmoniji, da je pri likovnem pouku 

mogoča povezava z glasbo. 

Primerjava iz učbenika za likovno umetnost 

V učbeniku likovne umetnosti za sedmi razred osnovne šole najdem navedbo, da harmonija 

obstaja tudi v glasbi in sicer, da pomeni sočasno zvenenje najmanj treh tonov. Avtorji 

navedejo tudi, da »za sestavo in povezavo teh akordov skrbi skladatelj, ki mora že sestavljati 

ubrano, če želi, da jih bo orkester ubrano tudi zaigral.« (Tacol & Frelih & Muhovič& 

Zupančič, 2013, str. 33). 

Utemeljitev pedagoškega dela naloge v povezavi s harmonijo 

Glasbeni in likovni jezik sta si v harmoniji torej sorodna na področju občutenj. V obeh 

primerih harmonija izzove prijetna čustva, pomirjenost, varnost, ljubezen, spokoj, uţitek, 
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predanost, skladnost, ravnovesje, disharmonija in kontrast pa na nas vplivata grobo, negotovo, 

povzročita nelagodje, dvom, nemir, sovraštvo, ljubosumje, strah. Učenci so si ob poslušanju 

harmonične skladbe povečini izbirali harmonične barve, ob poslušanju disharmonične skladbe 

pa temnejše tone barv. 

 

1.4 KOMPOZICIJA 

1.4.1 KOMPOZICIJA V LIKOVNI UMETNOSTI 

 

Postimpresionistični slikar George Seurat čudovito opiše različne likovne lastnosti, ki tvorijo 

nauk o kompoziciji. Pravi, da je umetnost harmonija, harmonija pa je enotnost podobnosti v 

tonu, barvi in obliki. Vedrost začutimo ob kompoziciji, kjer prevladujejo svetli toni, tople 

barve in organske oblike na vertikalnem nosilcu. Mir vzbujajo dela vodoravnega značaja, kjer 

je v tonu ravnovesje med svetlim in temnim, v barvi ravnovesje med toplim in hladnim. Dela 

pa, kjer prevladujejo temni toni, hladne barve in padajoče gibanje v nas vzbudijo ţalost 

(Butina, 1997b). 

Izraz kompozicija se uporablja na dva načina, in sicer v samostalniški obliki, kjer pomeni 

končni rezultat umetniškega ustvarjanja npr. slikarska, kiparska, glasbena kompozicija ali pa 

v glagolski obliki, kjer označuje proces umetniškega ustvarjanja npr. komponiranje skladbe, 

študij glasbene kompozicije itd. Na splošno kompozicija pomeni ureditev, razvrstitev, način, 

kako je nekaj organizirano, strukturirano, urejeno. Pomeni razporeditev medsebojnih odnosov 

med elementi in med elementi in celoto (Muhovič, 2015). 

Za razliko od likovnega elementa, ki je element likovnega mišljenja, je kompozicijski 

element, element likovnega prostora in ima natančno definirane formalne lastnosti, kot so 

barva, oblika, tekstura, poloţaj v prostoru. Konkretna oblika kompozicijskega elementa je 

likovni artikulus, ki je »elementarna formalna enota, v kateri se misel oz. zamisel vsebine 

ustavi v materiji jezika in s katero strukturirana jezikovna materija postane znak za-misli oz. 

ideje.« (Muhovič, 2015, str. 74). Artikulus je po eni strani enota zamisli, po drugi pa enota 

jezikovne formalnosti. Tako, kot pri šahu, ko je poteza hkrati element šahovske strategije in 

element prostorskega dogajanja na šahovnici. Konkretna oblika artikulusa je v glasbi ton in 

njegov notni zapis, v likovnosti pa poteza roke (Muhovič, 2015). 

Ustvarjalec mora biti pozoren na vsak del likovnega dela glede na celoto. Ravnovesje 

ustvarjalci doseţejo na mnogo različnih načinov (Tacol & Frelih & Muhovič & Zupančič, 

2013). Lahko si pomagajo s kadriranjem, kjer si za pomoč izreţemo prazen okvir, ki mu lahko 

spreminjamo velikost. Sprehajamo se z okvirjem po vidnem polju in izbiramo katera 

kompozicija, kateri kader se nam zdi najbolj uravnoteţen (Tepina, 2006). Ko je kompozicija 

končana, ne smemo spremeniti več niti najmanjše malenkosti, ne da bi s tem vplivali na 

celotno podobo kompozicije. Vsak najmanjši del je pomemben, s spreminjanjem pa bi 

ponovno porušili ritem in ravnovesje (Tomšič Čerkez, 2010).  

Vrste kompozicij 

Preden se likovno izrazimo, imamo idejo, ki jo nato z likovnimi sredstvi izrazimo. Izraţamo 

jo z razvrščanjem likovnih elementov in rezultat razvrščanja imenujemo kompozicija. 

Poznamo veliko različnih vrst kompozicij. Med najbolj osnovne spadajo simetrična, kjer gre 



Glasba kot sredstvo za laţje razumevanje likovnih pojmov in zakonitosti Jeraj U. 

(2016) 

 

- 34 - 

 

za enakomerno urejeno ravnovesje. V naravi nikoli ne pride do popolnega ravnovesja. 

Srečamo ga na primer pri ljudeh, metuljih, rastlinah, vendar pa je ena stran navidezne osi, ki 

razdeli vizualno podobo na dva dela, vedno rahlo drugačna od druge. V nasprotju z naravo 

lahko likovnik naredi popolnoma simetrično kompozicijo, ki pa pogosto deluje dolgočasno, 

togo. Nasprotje simetrični je asimetrična kompozicija, kjer gre za to, da elementi na obeh 

straneh osi niso porazdeljeni enakomerno, velikosti in oblike elementov se razlikujejo, teţa pa 

je na obeh straneh enaka (Tacol, 1996). 

Najstarejši kompozicijski rešitvi sta horizontalno in vertikalno urejanje elementov po 

površini. Tu ne gre za enakomerno razvrščanje elementov v togem ritmu, pomembno je samo, 

da so vsi elementi razvrščeni bodisi vertikalno bodisi horizontalno, ne segajo pa v vse smeri. 

Ritem je lahko raznolik, na primer naraščajoč, padajoč, enakomeren, neenakomeren, umirjen 

ali dinamičen. Horizontalno zasnovane kompozicije zaradi njihove preprostosti in 

učinkovitosti najdemo v vseh obdobjih (Rački,2004). Horizontalne kompozicije dajejo vtis 

umirjenosti, vertikalne pa vtis poleta, vzgona, rasti (Tacol & Frelih & Muhovič & Zupančič, 

2013). 

Kompozicijski okvir prepoznamo v delih, kjer so v prvem planu upodobljeni elementi samo 

zato, da preusmerijo pozornost na dogajanje v ozadju. Končni rezultat je nezahteven in zelo 

učinkovit. Okvir da kompoziciji trdnost, motiv pa zaradi njega še bolj izstopi. Tisti motiv, ki 

predstavlja okvir je po navadi temnejši od glavnega motiva, obstajajo pa tudi redki primeri, 

kjer je svetloba porazdeljena obratno (Rački, 2004). 

V pogostih primerih so glavni elementi na sliki razporejeni tako, da tvorijo določen 

geometrijski lik. Kompozicijski liki so pogosto trikotnik, elipsa in krog, manj pogosto pa 

pravokotnik in kvadrat. Najbolj pogost je trikotnik, saj je zelo dinamična oblika, ki omogoča 

mnoge rešitve postavitve. Pogosti motivi so ţe samo po sebi trikotni, med njimi na primer 

doprsni portret ali pa gore, doline… pokonci postavljen trikotnik je zelo trdna, stabilna, a še 

vedno dinamična oblika. Najpogosteje je uporabljen pokončen enakostraničen ali enakokrak 

trikotnik, ki ga lahko zapolni ena sama figura, lahko pa stranice zapolnijo postrani stoječe 

figure (Rački, 2004).  

Krog je drugi najbolj pogost kompozicijski lik. Na kvadratnih formatih ostane krog, na 

pravokotnih pa se razširi v elipso. Elementi so lahko razporejeni po kroţnici in imajo vlogo 

kroţenja, ki se večkrat ponovi, kot glasbeni primer oblike rondo (Rački, 2004). Kroţne 

kompozicije delujejo zaprto, zaključeno, sklenjeno (Tacol & Frelih & Muhovič & Zupančič, 

2013). 

Kot nam pove ţe ime gre pri diagonalnih kompozicijah za razporejanje elementov po eni ali 

drugi diagonali slikovnega polja. Za te vrste kompozicij je značilno, da so izrazito dinamične. 

Ni nujno, da so elementi razporejeni po dejanski diagonali, lahko so v smereh, ki so blizu 

diagonale. Naklon diagonale se ne sme preveč nagibati k horizontali ali vertikali, prav tako pa 

dinamičnost popolnoma uničimo, če postavimo v kompozicijo dve diagonali, vsako v svojo 

smer. Kadar je diagonala uporabljena diskretno, ima po navadi nalogo, da vodi gledalčev 

pogled v ţeleno smer (Rački, 2004). Diagonalna kompozicija daje občutek gibanja (Tacol & 

Frelih & Muhovič & Zupančič, 2013). 

Če kompoziciji rečemo svobodna, to ne pomeni, da je brez reda, brez kompozicije, ampak 

pomeni, da ni ustvarjena po načelih nobene uveljavljene kompozicije. Ustvariti dobro 

svobodno kompozicijo, je za umetnika zelo zahtevno, saj mora vseeno upoštevati načela 

likovnega komponiranja. Če ţeli ustvariti svobodno kompozicijo, ne sme uporabiti nobene 
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uveljavljene kompozicije, poskrbeti mora za ravnoteţje med deli samimi in deli ter celoto, 

vendar pa se pogosto zgodi, da se nehote drţi kompozicijskih shem, saj so zelo globoko 

ukoreninjene v našem dojemanju (Rački, 2004). 

Principi zagotavljanja enotnosti v likovni kompoziciji »so kompozicijska načela, ki 

omogočajo povezovanje raznorodnih oblikovnih prvin v celote s transsumativnim estetskim in 

semantičnim učinkom.« (Muhovič, 2015, str. 642) Med te principe štejemo: 

- princip bliţine, 

- princip diagonalnih mreţ,  

- princip dinamične simetrije, 

- princip enotnosti s spremembami, 

- princip kontinuacije, 

- princip muzikalnih sorazmerji (opisan v poglavju 1.4.3 KOMPOZICIJA V LIKOVNI 

IN GLASBENI UMETNOSTI),  

- princip repeticije, 

- princip zlatega reza in modularnosti, 

- princip zvračanja krajših stranic pravokotnika, 

- zakoni gestalta (Muhovič, 2015). 

 

Princip bliţine 

Njegov namen je, da elemente, ki stojijo bliţje poveţe v celoto. Če so v elementi v prostoru 

oddaljeni, vlada med njimi pasivnost, če pa stojijo bliţje, se med njimi pojavi interakcija. 

Doţivimo jih, kot da spadajo skupaj. Posebna oblika bliţine v likovni ustvarjalnosti je tudi 

podobnost elementov. Če so si elementi podobni v eni ali več lastnostih, jih doţivljamo, kot 

da so blizu (Muhovič, 2015). 

 

 

Slika 18: Juan Miro, 69 x 37 x 37, poslikan bron, Monsieur et Madame, 1996 
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Slika 19: Zoran Mušič, olje na platno, Konjički, ok. 1950 

 

Princip diagonalnih mreţ 

Gledalčev pogled se hitro poveţe s kompozicijsko mreţo, če je le kakšen izstopajoč element 

blizu smeri ene izmed smernic kompozicijske mreţe. Gledalec zazna središče likovne 

površine, zgoraj spodaj, prav tako pa zazna diagonale tudi, kadar niso izrisane. Kompozicijske 

mreţe se nam pomagajo orientirati po likovni površini. Oblika mreţe je odvisna od tega, kako 

so ključni elementi razporejeni po površini. Po navadi najprej format razdelimo na levo in 

desno ter zgoraj in spodaj od središča, nato pa dodajamo diagonale, ki lahko segajo čez cel 

format, lahko pa so manjše in pripadajo manjšim segmentom mreţe. Kompozicijsko mreţo si 

umetniki večkrat narišejo kar neposredno na platno in nato komponirajo s pomočjo mreţe. 

Nekateri (predvsem moderni) umetniki mreţo pustijo vidno na končnem likovnem izdelku. 

Postopek komponiranja tako postane sestavni del slike (Rački, 2004). Spodaj primer tovrstne 

uporabe mreţe ţe iz 17. stoletja.  
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Slika 20: Claud Lorrain, lavirana risba, 20,9 x 30,9, Pogled na rimsko krajino iz Tivolija, 1645 

 

Diagonalna mreţa je struktura artikulacijskega prostora, ki poveţe vse oblike med seboj. 

Oblik v tem primeru ne povezuje bliţina ali podobnost, ampak jih poveţe mreţa, ki po navadi 

na diskreten način izkazuje pripadnost isti globinsko-strukturni osnovi. (Muhovič, 2015).  

Princip dinamične simetrije 

Likovni ustvarjalec torej po navadi uporabi dinamično simetrijo, kadar ţeli razčleniti ploskve 

na estetske aranţmaje, kadar ţeli temo ali motiv predstaviti na način stopnjevanja, ali pa kadar 

ţeli motiv ali temo predstaviti s pomočjo interferenc ali tenzij med centrom in periferijo. V 

tem pogledu prepoznamo kompozicijo, v kateri je uporabljena dinamična simetrija po 

formatu, ki ima razmerje dinamičnega pravokotnika, jasno izraţena ekscentrirana 

kompozicijska ţarišča ali pa dogajanje, ki je zgoščeno med centrom in periferijo (Muhovič, 

2015).  

Primer artikulacije stopnjevanja, rasti, gibanja in razvoja je tloris Cerkve Marije Rožnovenske 

v Portoroţu, ki je bila zgrajena leta 1984 (arhitekti I. Bergant, J. Marinko, M. Šorn in S. 

Kaiser). Prostor je dinamičen, urejen in pregleden. Prostor proporcionalno raste, osnova pa je 

logaritmična spirala (Muhovič, 2015). 
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Slika 21: Proporcijska analiza Cerkve Marije Roţnovenske v Portoroţu 

 

Dober primer za urejanje odnosov med centrom in periferijo v likovni kompoziciji je slika 

Splav Meduze, slikarja Theodorja Gericaulta. Če si sliko pogledamo s priprtimi očmi, 

ugotovimo, da je dogajanje postavljeno med osenčeni center in oblačno periferijo, na kateri se 

ne dogaja nič nepričakovanega. Na njej so jasno vidna kompozicijska ţarišča. Iz tega je 

razvidno, da je bil pri gradnji kompozicije uporabljen dinamično simetrični model. 

Gericaultova kompozicijska ţarišča se pokrivajo s štirimi točkami interesa, ki jih slikar 

izpostavi. Okrog prve točke je skupina brodolomcev, ki je zagledala rešilno ladjo, ki jo ţelijo 

priklicati. Na isti diagonali, na drugi točki interesa se odvija povsem drugačna zgodba, tam sta 

oče in mrtev sin. Oče se ne meni zanj in zre predse. Na prvi točki torej skupina ljudi, ki si 

evforično ţeli rešitve, na drugi pa človek, ki mu ob veliki izgubi za rešitev ni mar. Na tretji 

točki na prvi pogled ne vidimo velikega dogajanja. Potem opazimo, da je tam jambor in jadro, 

ki ponazarjata kanček upanja za rešitev. V okolici četrte točke je površina slike bolj ali manj 

prazna. Gledalčevo pozornost pritegne mrtvo telo, ki se le še z nogo drţi splava in za katerega 

ni več nobenega upanja. »Če pogledamo razporeditev tematskih poudarkov na vseh štirih 

točkah – euforija, apatija, realnost upanja in brezup – ne ugotovimo le, da je slikar s 

sledenjem tem točkam preprosto in učinkovito kontrapunktiral ter stopnjeval narativno 

napetost, ampak da je s tem istočasno precizno identificiral tudi skrajne točke človekovega 

eksistencialnega osciliranja na brezbrižnem morju življenja.« (Muhovič, 2015, str. 616) Slika 

še danes navdihuje mnoţice ljudi. 
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Slika 22: Theodor Gericault, olje na platnu, 491 x 716, Splav Meduze, 1917-1818 

 

Princip enotnosti s spremembami 

To je princip zagotavljanja enotnosti v kompoziciji, ki temelji na zakonu izkušnje in je v 

pričujočem magistrskem delu posebej pomemben, saj sem ga uporabila pri magistrski učni 

uri, kjer so imeli učenci na izbiro narediti kompozicijo, ki izţareva popoln red/popoln kaos ali 

red v kaosu/kaos v redu. Učna priprava se nahaja v PRILOGI 3: UČNA PRIPRAVA - 

KOMPOZICIJA. 

Princip enotnosti s spremembami se lahko uporablja na dva načina: 

a) poudarjanje in druţenje reda in nereda/kaosa, 

b) dodajanje reda v kaos in kaosa v red. 

 

V človekovo izkustvo sta močno zapisana dva tipa dogajanj, in sicer strogo pravilno 

ponavljanje, ki ga najdemo tudi v naravi (ponavljanje letnih časov) in pa prekinitev 

popolnoma pravilnega ponavljanja (naravne katastrofe, smrt). Pravilen red omogoča neko 

sigurnost, varnost, predvidevanje, je pa pogosto monoton in dolgočasen. Porušenje reda 

vzbuja občutek neobvladljivosti, zanimanja, groze. Noben izmed teh dveh ekstremov za 

človeka ni popolnoma optimalen, vsak potrebuje oba ekstrema, zato umetnik zadosti gledalcu, 

kadar dobro niha med enotnostjo in variabilnostjo. Ob pomanjkanju prve pride do zmede, ob 

pomanjkanju druge pa do dolgočasja (Muhovič, 2015). 
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a) Primer dobrega nihanja med redom in neredom je delo Paula Kleeja »Rdeče in bele 

kupole«, kjer je osnova šahovnica. Vertikale in horizontale bi bile dolgočasne, čeprav 

so pisane in različno svetle. Slikar je kompozicijo popestril s polkroţnimi elementi, ki 

jih je dodal v mreţni kontekst. Šahovnica kot osnova pomaga pri orientaciji v 

likovnem prostoru, odstopanja pa povzročijo zanimanje in dinamičnost. Brez 

šahovnice bi bile ostale intervencije doţivljajsko teţko dostopne, sama šahovnica pa bi 

bila dolgočasna in nezanimiva (Muhovič, 2015). 

 

 

Slika 23: Paul Klee, akvarel in gvaš na pergamentu, montiranem na karton, 14,6 x 13,7, Rdeče in bele kupole, 1914 

 

b) Kadar v likovnem delu primanjkuje reda, lahko ustvarjalci to kompenzirajo tako, da 

uporabijo princip enotnosti s spremembami in z njim okrepijo momente enotnosti, 

okoli katerih se variabilnost ustali. Ta način urejanja kompozicije je na primer v sliki 

»Modri drogovi« uporabil Jackson Pollock, ko je v na videz neskončno mnoţico 

akcijskih potez dodal osem jasnih linij in tako se v gledalčevi predstavi mnoţice 

barvnih linij vrtijo okoli njih (Muhovič, 2015). 
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Slika 24: Jackson Pollock, emajl in aluminijski lak na platnu, 210 x 486, Modri drogovi, 1952 

 

Princip kontinuacije 

Cilj tega principa je subtilno povezovanje elementov v celoto. Lahko jih povezujemo tako, da 

sledimo logiki t.i. vizualnega otipavanja, lahko vključujemo elemente v skupno dogajanje, 

lahko pa elemente iz stopnje v stopnjo načrtno transformiramo. Bistvo vizualnega otipavanja 

je v tem, da elementi izgledajo kot podaljšave drugih elementov in skupaj tvorijo celoto 

(Muhovič, 2015). 

 

 

Slika 25: Bernar Venet, avtocesta A31, Francija, Veliki lok 
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Logika vključevanja elementov v skupno dogajanje temelji na tem, da si oblike delijo neko 

skupno dogajanje in jih gledalčeva zaznava zazna kot celoto, ne glede na to, kako so si oblike 

v resnici med seboj podobne (Muhovič, 2015). 

 

 

Slika 26: Antony Cragg, Middle way, 1984 

 

Princip kontinuacije, kjer načrtno transformiramo elemente iz faze v fazo (Muhovič, 2015): 

 

 

Slika 27: Henri Matisse, bron, Hrbti; od leve proti desni, 1909 - 1929 

 

Princip repeticije 

Repeticije povezujejo oblike tako, da poudarjajo njihove podobnosti in pomagajo pri vtisu 

dinamičnosti. Ponavljajo se lahko enaki ali podobni elementi. Enake po navadi najdemo v 

arhitekturi, v naravi in umetnosti pa pogosteje srečamo periode, ki variirajo v ritmu in obliki. 

Ponavljanje popolnoma enakih elementov privede do monotonosti (Muhovič, 2015). 

Zakoni Gestalta 

Likovna Gestalt psihologija opisuje dejavnike, ki vplivajo na organizacijo vidnega polja 

takole: 
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1. Prvi je zakon bliţine, ki zajema zaznane skupine, ki se v naši zaznavi povezujejo po 

principu bliţine. Bliţnji liki se zdruţujejo v skupine (Butina, 1997b). 

 

 

Slika 28: Zakon bliţine 

 

2. Zakon podobnosti: če likovno delo vsebuje veliko različnih elementov, bo naša 

zaznava teţila k izbiranju tistih, ki so si med seboj podobni (Butina, 1997b). 

 

 

Slika 29: Zakon podobnosti 

 

3. Pri zakonu zaprte oblike gre za to, da zaprte oblike laţje zaznavamo kot celoto kot 

linije, ki niso zaprte. Če so oblike zaprte, ki zaznamo kot celoto tudi, če predmetov ne 

poznamo (Butina, 1997b). 

 

 

Slika 30: Zakon zaprte oblike 
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4. Zakon skupne usode nam pomaga, da ločeno vidimo predmete tudi, kadar so v 

medsebojnem vidnem stiku, torej prepreči, da bi zaznali kot enote dele, ki pripadajo 

različnim predmetom (Butina, 1997b). 

 

 

Slika 31: Zakon skupne usode 

 

5. Zakoni skupnega gibanja: v enote se zdruţujejo tisti elementi, ki se gibljejo v isto smer 

ali pa tisti, ki se gibljejo v nasprotju s tistimi, ki mirujejo (Butina, 1997b). 

 

 

Slika 32: Zakon skupnega gibanja 

 

6. Zakon izkušnje: Zaprte oblike v izkušnji dobijo pomen, zato jih prepoznamo kot 

oblike (Butina, 1997b). 
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Slika 33: Zakon izkušnje 

 

1.4.2 KOMPOZICIJA V GLASBENI UMETNOSTI 

 

»Melodija je najprepoznavnejši del kompozicije. Kot bi pogledali glasbi v oči, kot da bi v njej 

prepoznali pojasnilo vsebine, sporočilo usklajenosti oblike in vsebine.« (Mihelčič, 2006, str. 

106) 

Lucijan Marija Škerjanc pravi, da z besedo kompozicija danes označujemo mnogo področji 

umstvene in umetnostne človeške dejavnosti, odloči pa se za definicijo, da je kompozicija 

nauk o skladbi. Tako izraz kompozicija zajema vse od zapisa prve zamisli o skladbi, pa do 

izdelane, precizno premišljene končne oblike skladbe in vseh njenih elementov. Študij 

kompozicije je kompleksen racionalni proces, kjer gre za analitično razčlembo posameznih 

glasbenih prvin, a sam po sebi ne more pripeljati do ţivljenja zmoţnih kompozicij, ker je svet, 

v katerem se razvijajo glasbene zamisli, drugačen od analitičnega, kjer vlada logika s svojo 

neizprosno doslednostjo v sklepanju od člena do člena. Glasba ni predvidljiva. Iz nobenih 

podatkov ni mogoče sklepati, kako se bo skladba nadaljevala, kateri bo naslednji ton, sploh pa 

kakšna bo naslednja fraza. Pa vendar skladba vedno učinkuje kot prepričljiva sintetična enota. 

Glasba je edina izmed umetnosti, ki se razvija le enodimenzionalno – časovno in je v svojem 

hitrem potekanju tako subtilna, da jo s sluhom komaj dohitevamo. Ravno zato se je treba 

analize glasbe lotiti zelo občutljivo in pozorno. Analitično ukvarjanje s problematiko glasbe je 

za skladatelja neogibno, saj glasba ni nikoli nastajala tako, da bi se skladatelj brez premisleka 

predajal le čustvom. Če je cilj doseči dovršeno dognane kompozicije, je talent nujno potrebno 

podpreti z znanjem. Takrat šele kompozicije zasluţijo naziv umetnost in postanejo brezčasne 

(Škerjanc, 1971). 

Nauk o kompoziciji mora zajeti celo elementarno problematiko in trenutno kompleksno stanje 

na najširšem področju. Področja, ki zajemajo kompozicijo – nauk o skladbi so: 

- ritem, dinamika in agogika, 

- zapis (notacija), 
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- melodija in kontrapunkt, 

- harmonija, 

- glasbene oblike, 

- izvedba (vokalna in instrumentalna), 

- slog. 

 

V pričujočem magistrskem delu si o ritmu lahko preberete v poglavju 1.1.2 RITEM V 

GLASBENI UMETNOSTI o harmoniji v poglavju 1.3.2 HARMONIJA V GLASBENI 

UMETNOSTI področje notacije sem natančneje opisala v svojem diplomskem delu (Jeraj, 

2014), ostala področja pa so obravnavana v naslednjih straneh tega poglavja. 

Melodija in kontrapunkt 

Melodija je v najširšem pomenu besede nosilec glavne muzikalne vsebine. Po njej najlaţje 

prepoznamo skladbo, ritem pa ji daje utrip. Isti ritmični vzorec je lahko podlaga za 

marsikatero kompozicijo, vse ostalo pa je odvisno od melodije, pa tudi od harmonije. 

Plagiatorstvo največkrat najdemo v melodiji, ne pa v ritmu. Glavna naloga kompozicije je 

torej v melodiji. Sprva je bila melodija spev, ki je mogel biti prilagojen glasu. Danes temu ni 

več tako. Gradnjo in nastajanje melodije so veliko preučevali in konec koncev ugotovili, da v 

gradnji melodije intuicija premaga znanje in premislek. Moţnost komponiranja melodij je 

dana nekaterim posameznikom, ki jih zaradi te danosti posebno cenimo in jih vzamemo za – 

povečini nedosegljiv – zgled (Škerjanc, 1971). 

Kontrapunkt je kompozicijska tehnika, ki povezuje in preučuje odnose med melodijo, 

harmonijo in ritmom. Nauk o kontrapunktu obsega tudi obravnavanje drugih kontrapunktičnih 

vsebin, kot so kanon, imitacija, kompozicija fuge ter dvojni in večkratni kontrapunkt 

(Škerjanc, 1971). 

Glasbene oblike 

Vsako glasbeno delo ima svojo individualno obliko, ampak med deli najdemo podobnosti in 

tako lahko vse do sedaj nastale skladbe zdruţimo po skupinah v glavne tipe glasbenih oblik. 

Potrebno je razumeti, da te oblike niso nujno neizpodbitne, saj je glasbena umetnost tako kot 

ostale podvrţena zgodovinskim obdobjem in s tem druţbenim, kulturnim in psihološkim 

karakterjem določenih dob. Tako glasbene oblike nastajajo, se menjajo, razvijajo in se 

medsebojno prepletajo. V tem poglavju bo govora o splošnih glasbenih oblikah (sonata, 

koncert, rodno, opera itd.) ne pa o notranji obliki skladbe, kjer je tema analize logika, 

koherentnost, preglednost in estetski efekt celote. Oblikotvorni principi, ki se nahajajo v tem 

poglavju, so večinoma iz obdobji, kjer se je glasbeno mišljenje naslanjalo preteţno na dursko 

in molsko tonaliteto in na razvoju nekaterih glasbenih misli, kot so tema in motiv (Skovran & 

Peričić, 1986).  

Ljudska glasba je eno, dvo ali večdelna, kjer se preteţno v vseh primerih vsak del ponovi 

dvakrat, deli pa si deli sledijo po principu A B C. V mnogih primerih se skladba zaključi z A 

delom, ni pa nujno. Če upoštevamo repeticije, končna oblika večine ljudskih skladb zgleda 

tako: AA BB CC AA ali AA BB CC DD ali samo AA BB, lahko pa tudi kompleksnejše (na 

primer v romunski ljudski glasbi) AA BB AA CC DD EE AA. Po podobnem principu je 

sestavljen menuet, kjer je struktura sledeča: A, B, A in da bi se izognili pisanju istega, so na 

koncu drugega dela dodali italijansko oznako da capo, ki pomeni od začetka. Ena izmed 

sestavljenih oblik je koračnica, ki je slovesna skladba, namenjena igranju, korakanju in petju. 

Ker je namenjena korakanju je zanjo značilen jasen ritem, primeren tempo in pregledna oblika 
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(Lebič & Loparnik, 1988). Obstajajo tudi oblike, ki niso sestavljene, med njimi na primer 

kanon, katerega bistvo je v imitaciji. Gre za temo, ki se z zamikom nekaj taktov popolnoma 

enaka ali rahlo predrugačena ponovi za prvo. V istem zamiku zvenita obe naenkrat, dokler se 

druga, ki se je začela nekaj taktov kasneje ne konča (Vrhunc, 2009). V 17. stoletju se je v 

umetno glasbo preselil rondo, ki je instrumentalna skladba, pri kateri se ista glasbena misel 

večkrat povrne. Zgradba zgleda na primer takole: A B A C A D A. Oblika, pri kateri se obdrţi 

bistvene značilnosti teme, a se jo predrugači na podlagi melodije, ritma, metruma, tempa, 

dinamike, barve, izraza ipd. tako, da jo uho še vedno prepozna, se imenuje variacija. Z 

renesanso se vedno bolj ceni in posluša instrumentalna glasba, sprva za ples, nato »brez 

namena«. Razvijeta se motet in madrigal. Motet je večglasna vokalna skladba z religiozno 

vsebino. Glasovi so samostojni in enakovredni. Obliko narekuje največkrat latinsko besedilo. 

Vsako novo prispodobo v besedilu uvede nova glasbena misel. Madrigal je namenjen petju in 

tudi ţe igranju in vsebina je prvič posvetna. Značilno za renesanso se vsebina nanaša na 

naravo, človeške navade, prav tako pa je uvedena še ena renesančna novost in sicer poje se ne 

več le v latinščini. Obliko še vedno narekuje besedilo. V baroku ovrţejo a capella petje in jih 

zanima bolj instrumentalna glasba. Nastane glasbena oblika suita, ki je sestavljena iz štirih 

različnih plesov (ponavadi: allemanda – couranta – sarabanda - gigue). Razvije se tudi koncert 

(Vivaldi, štirje letni časi) (Lebič & Loparnik, 1988). Tretja glasbena oblika, ki se pojavi v 

baroku, je fuga, ki je najznačilnejša polifona oblika, katere bistvo je sistematsko spreminjanje 

glavne teme. Ima tri glavne oblike: ekspozicijo, razvojni in zaključni del (Skovran & Peričić, 

1986). V klasicizmu se razvijejo sonata (še danes zgled kompozicijam), simfonija (ki je 

sonata za orkester, ločimo pa jih po številkah ali tonaliteti npr. Mozart, Simfonija v g-molu; 

zgradba: prvi stavek je hiter sonatni, drugi počasnejši, tretji plesni menuet in hiter četrti) in 

koncert (sonata za solista/e in orkester), v romantiki simfonična pesnitev (prenos doţivatji, 

razmišljanj, slik, vizij ali literarnihh vzorov v simfonično obliko – podobna staro grški 

rapsodiji), v impresionističinih skladbah dajejo skladbe vtis skic, ki se na videz kot mozaik 

veţejo v celoto (Lebič & Loparnik, 1988). 

Izvedba 

Glasba v nasprotju z likovno umetnostjo ne mora učinkovati neposredno. Napisana mora biti 

za vsa glasbila in glas. Včasih je veljalo, da je bilo petje prvo glasbilo, in da je piščal kot 

najstarejši melodični instrument, posnemal glas, najnovejše ugotovitve pa kaţejo, da so 

instrumenti nastajali, preden je človek preizkusil pevske zmoţnosti. Pri glasu moramo ločiti 

med solističnimi in zborovskimi pevskimi glasovi. Konkretni, polnozvočni in zgledni 

zborovski stavek v vseh zasedbah je najbolje razviden iz kompozicij vokalne polifonije 16. 

stoletja (Jacobus Gallus). Takrat je bilo sicer petje za terco ali celo kvinto niţje od današnjega, 

a relativna višina je ostala nedotaknjena. Zapis ni smel (razen v redkih izjemah) preseči 

notnega črtovja za več kot eno črto (v vseh še danes obstoječih notnih ključih). Kasnejša 

obdobja so odstopala in še vedno odstopajo od teh pravil, zaradi česar lahko pride do 

zborovskega »brundanja in kričanja«, kot ga poimenuje Škerjanc in ga označi za neestetsko 

(Škerjanc, 1971).  

Kot izhodišče za študij kompozicije je stoletja veljalo treniranje vokalnih pesemskih oblik , 

kjer pa je priporočljivo precizno preučiti slog. Včasih so študij kompozicije pričeli z 

Gregorijanskim koralom, kar danes ni več uporabno, saj je slog preveč različen od slogov 

uporabljanih v današnji praksi. Ustvarjanje madrigalov v klasičnem duhu, je odlično 

treniranje v a cappella zborovskem slogu z ohranitvijo metrike klasične notacije, kot jo 

vsebujejo zbirke v transkripciji notnih veljav v današnjem smislu, a v starih ključih (vsaj v 

štirih C-ključih, dveh G-ključih in dveh F-ključih). Pri tem se je sprva najbolje posluţevati 
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zgodovinskih liturgičnih tekstov, kasneje pa pristopiti k modernejšim besedilom. Vaje naj 

bodo večinoma štiriglasne (sopran, alt, tenor, bas) (Škerjanc, 1971). 

Ob koncu 17. stoletja je izključno zborovska kompozicija začela propadati, a se je z drugo 

polovico 18., še posebej pa v 19. stoletju, začela vračati. Pojavljati so se začeli pol-

profesionalni zbori – v Nemčiji in tudi pri nas znani kot »Liedertafel«, za katere je bilo 

napisane ogromno glasbe, ki je tajila doseţke vokalne klasike 16. stoletja. Takrat so te skladbe 

veljale podobno, kot veljajo današnje popevke. Pri nas sta zborovsko glasbo na višjo raven 

dvignila Anton Lajovic in Emil Adamič (Škerjanc, 1971). 

Dandanes imamo mnogo obseţnejši izvajalski aparat tako na vokalnem, kot na 

instrumentalnem področju kot kadarkoli prej. Izmed mnogih oblik, ki jih imenujemo orkester, 

se je kot najbolj učinkovit izkazal simfonični, ki zajema iz vsake skupine instrumentov enega 

ali skupino, njegova osnova pa je godalni kvintet (prva violina, druga violina, viola, 

violončelo, kontrabas). Vsak slog zahteva posebno instrumentacijsko obravnavo, kjer splošnih 

in za vsa obdobja enotnih pravil ni, razen nekaterih napotkov, ki pa imajo vsi izvor v vrsti 

alikvotnih tonov kot sestavnega dela zvena. Tu ima največjo vlogo skladatelj, ki je svoje čase 

lahko delil svojo invencijsko prizadevnost na elemente melodijo, ritem, harmonijo in njim 

ustrezno barvnost. Danes mora intuicija kompleksno zajemati vse karakteristike in jih v naprej 

determinirati, brez da bi se lahko naslonila na določena pravila ali ţe preizkušen postopek 

(Škerjanc, 1971). Sodobni komponisti iščejo vedno nove izrazne moţnosti. Zvokov ne iščejo 

več le pri tradicionalnih instrumentih, ampak si jih izposojajo tudi iz drugih zvočnih virov, ker 

elektroakustika nudi veliko moţnosti. Beethoven je v svoji šesti simfoniji ţelel pri poslušalcih 

zbuditi občutek nevihte in je do efekta prišel s tradicionalnimi instrumenti, danes pa lahko 

skladatelj direktno posname nevihto in jo predvaja ali pa jo vzorči s pomočjo »semplanja« ter 

dobljene podatke preoblikuje po lastnih ţeljah. Prav tako imajo danes skladatelji na razpolago 

neskončno paleto zvočnih barv, ki jih najdejo med umetno sintetiziranimi zvoki (Pobega, 

1997). 

Slog 

O slogu v glasbi se je začelo govoriti šele v 20. stoletju in najprej se je trdilo, da tečejo slogi v 

glasbi skupaj z likovnimi, ampak temu ni tako. Glasbeni slogi so se v resnici pojavili vedno 

nekoliko kasneje kot likovni (Škerjanc, 1971). Sama menim, da je glasba sledila likovnosti, 

ker je arhitektura v določenem slogu zgradila cerkev in nato so glasbeniki naredili glasbo, ki 

je v tej cerkvi najbolje zvenela. Škerjanc doda, da slogovna obdobja, kot so barok, renesansa, 

impresionizem ipd. časovno in tudi stvarno nimajo vzporednic z istoimenskimi likovnimi 

stilističnimi pojavi. Pravi, da je bila v glasbeni zgodovini le ena velika prelomnica in sicer 

okrog leta 1600. Od takrat naprej lahko delimo glasbo na »staro« in »novo«. Pri stari gre za 

tonalitete liturgičnega tipa, pri novi pa za polarizacijo dura in mola. Takrat je glasba prenesla 

svoje teţišče iz cerkvenega v posvetno področje in tako je morala biti ustrezna za veliko večje 

občinstvo. Dvorjanstvo je imelo velik vpliv na razvoj glasbe in takrat je nastala klasična 

glasba, kjer je imela dunajska klasika največjo vlogo (Škerjanc, 1971). 

Posnemanje preteklih slogovnih načinov je koristno, vendar pa ne sme priti do popolne 

odvisnosti, vedno je potrebno ohraniti poteze sodobnega sloga. Iz tega stališča je zanimiv 

Bach, ki ga ne moremo umestiti v noben slog in temu, kar je delal, rečemo »Bachov slog«, 

vendar pa gledano nazaj, lahko ugotovimo, da je spretno zdruţil vse prejšnje sloge in zdruţbi 

ni dodal nobenih novosti. Posebno gre ceniti skladatelje, ki so skozi svoje celotno ustvarjanje 

obdrţali enak slog. To je bil na primer Mozart, katerega mladostna dela se skoraj ne 

razlikujejo od kasnejših (Škerjanc, 1971). 
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Na splošno velja, da se je najbolje zgledovati po zadnjem obdobju, saj je ta najpopolnejši in to 

za mnoga področja res velja, vendar pri umetnosti temu ni tako, saj potek umetnosti ni 

premica, ki bi se stopnjevala enakomerno navzgor, vendar je krivulja v vzponih in padcih, 

kjer so padci zelo veliki in po navadi trajajo dlje kot vzponi. Vrhunci niso vsi enako visoki in 

ni nujno, da presegajo doseţke prejšnjega vrhunca. Upajmo torej, da glasba evropskega 

kulturnega kroga še ni presegla svojega viška (Škerjanc, 1971). 

 

1.4.3 KOMPOZICIJA V LIKOVNI IN GLASBENI UMETNOSTI 

 

Poslušalčev in gledalčev vpogled v časovni potek grajenja kompozicije 

Tako v likovni kot v glasbeni umetnosti se izraz kompozicija uporablja kot končni rezultat 

ustvarjanja. Glasba je izrazito časovna umetnost, vendar pa to ne pomeni, da s poslušanjem 

skladbe sledimo direktnemu poteku skladateljevega ustvarjanja. Nikoli ne moremo natančno 

vedeti, kaj je skladatelj naredil najprej, melodijo, harmonsko ali ritmično podlago za 

posamezen del skladbe. Lahko najprej ustvari in zapiše melodijo, ko pa ji doda harmonsko 

podlago jo spremeni, ker harmonska ideja tako zahteva. Predvsem obstaja malo primerov, v 

katerih bi skladatelj vse kompozicijske elemente hkrati ustvarjal horizontalno, od takta do 

takta. Bolj pogosto skladatelj naprej ustvari in zapiše melodijo ali harmonijo ali včasih morda 

celo ritem, nato pa vertikalno dodaja ostale kompozicijske elemente. Tudi likovno delo nam, 

če to ni njegov namen, ne izdaja stadijev likovnega komponiranja. Menim celo, da iz 

likovnega dela lahko prej sklepamo, kdaj je nastal kateri element kot iz glasbenega. Če na 

primer likovnik namerno uporablja princip kontinuacije, nam sam pokaţe katera faza je prva 

in katera zadnja, seveda pa še vedno ni nujno, da jih je v delovnem procesu res naredil v tem 

vrstnem redu. Princip kontinuacije bi lahko primerjali z glasbeno obliko variacije, kjer je prav 

tako predstavljena prva oziroma glavna melodija, sledijo pa ji varjiacije na njo samo. Tudi tu 

ne moremo zagotovo vedeti, katera izmed melodij je nastala prva in kako je časovno sledil 

nastanek variacij nanjo. V likovnem jeziku je lahko s smerjo nakazano, v kakšnem vrstnem 

redu so bili v procesu ustvarjanja v kompozicijo elementi, kot je razvidno iz instalacije 

Antonyja Cragga z naslovom Middle way, ki se nahaja v poglavju 1.4.1 KOMPOZICIJA V 

LIKOVNI UMETNOSTI, kar pa ne pomeni, da smo lahko prepričani o natančnem poteku 

komponiranja. 

Sorodnosti med glasbenimi in likovnimi oblikami kompozicij 

Ljudska glasba in ljudska likovna umetnost sta nagnjeni k ponavljanju. Zgradbo kompozicij 

pri vzorcih v ljudski likovni umetnosti bi lahko primerjali z zgradbo ljudskih skladb. Pri enih 

in drugih gre za neizpodbitno ponavljanje elementov. V likovnosti se izbrani elementi 

vertikalno ali horizontalno ponavljajo v enakem vrstnem redu, v glasbi pa se ponavljajo, kot 

je opisano v poglavju 1.4.2 KOMPOZICIJA V GLASBENI UMETNOSTI pod podnaslovom 

Glasbene oblike. 

Kot ţe rečeno bi likovne kompozicije ustvarjene po principu kontinuacije, lahko primerjali z 

glasbeno obliko variacije. 

Simfonično pesnitev, ki pomeni prenos doţivetji, razmišljanj, slik, vizij ali literarnih vzorov v 

simfonično obliko (Lebič & Loparnik, 1988), bi lahko na simbolni ravni primerjali z 

ilustracijo, saj le-ta ilustrira doţivetja, zgodbe, razmišljanja in vizije po literarnih vzorih. 
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Fugo, ki ima tri glavne oblike: ekspozicijo, razvojni in zaključni del (Skovran & Peričić, 

1986), bi lahko primerjali s kompozicijami, ki so razstavljene v obliki triptihov. 

Primerjava učnih načrtov za likovno in glasbeno umetnost v osnovnih šolah 

Po učnem načrtu za glasbeno umetnost učenci v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju 

spoznavajo in uporabljajo glasbena pojma naraščajoče in pojemajoče, raziskujejo zvočne 

barve, prepoznavajo refrene v pesmih ter oblikovne dele skladb, prepoznavajo enake in 

različne glasbene vzorce ter jih povezujejo v smiselne enote. V drugem vzgojno-

izobraţevalnem obdobju poglabljajo zaznavo izrazne prvine oblika. V tretjem vzgojno-

izobraţevalnem obdobju pri izvajanju glasbe upoštevajo elemente interpretacije, razumejo in 

uporabljajo glasbene pojme madrigal, koncert, fuga svita, preludij, itd., poglabljajo 

razumevanje elementov glasbenega oblikovanja (Učni načrt, 2011a). 

Po učnem načrtu za likovno umetnost učenci ţe v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju 

razvijajo občutek za razporejanje oblik v risbi in za gradnjo risbe od celote k delom. V 

drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju lahko pri likovnem ustvarjanju med seboj 

kombinirajo likovna področja, ter se učijo enakomernega in neenakomernega razporejanja 

oblik po sliki, risbi in grafiki. V 7. razredu se učijo pomena pojma kompozicije, odnosa delov 

do celote v kompoziciji ter spoznajo in uporabljajo različne vrste kompozicij (Učni načrt, 

2011b). 

Učenci imajo v 7. razredu dovolj glasbenega znanja o kompoziciji, da je pri likovnem pouku 

mogoča povezava z glasbo. 

Utemeljitev pedagoškega dela naloge v povezavi s kompozicijo 

Kot sem ţe omenila v poglavju 1.4.1 KOMPOZICIJA V LIKOVNI UMETNOSTI pod 

podnaslovom Vrste kompozicij, sem si med vsemi vrstami kompozicij izbrala princip 

enotnosti s spremembami, saj menim, da ga v okviru predmeta Likovna umetnost učitelji po 

navadi ne poučujejo, zdi pa se mi, da je za učence dobro, da ga poznajo, saj je lahko dober 

navdih za njihovo samoiniciativno ustvarjanje. Ker sem občutek reda in kaosa predstavila s 

pomočjo glasbenih primerov, upam, da sem učencem dala pobudo, da bi večkrat ustvarjali 

abstraktne likovne kompozicije, za katere navdih bi lahko iskali v glasbi. 

Zanimivost: Princip muzikalnih sorazmerji 

»Temeljni oblikotvorni cilj tega principa je delitev dvodimenzionalnih ploskev in 

tridimenzionalnih volumnov v estetske aranžmaje na osnovi določenih celoštevilskih 

sorazmerji (1:1, 1:2, 2:3, 3:4, 4:6:9, 9:12:16 itd.), katerih konceptualni izvor sta pitagorejska 

matematično-glasbena in renesančna konsonančna proporcijska teorija. Princip ima 

generativne transformacijske karakteristike, zaradi česar ga je mogoče prilagajati 

najrazličnejšim formalnim in semantičnim okoliščinam.« (Muhovič, 2015, str. 624) Posebno 

pozornost je številom, številskim sorazmerjem, matematiki posvečala pitagorejska šola v 

takratni Veliki Grčiji. Ustanovitelj pitagorejske šole je bil Pitagora, velik filozof, matematik 

in mistik. Njegovi učenci so morali naučeno znanje skrivati pred javnostjo kot veliko 

skrivnost. Po njihovem je temeljna substanca resničnosti število. To dokazujejo na primer z 

gibanjem planetov, saj se gibljejo v določenih številsko izrazljivih razmerjih, kar povzroči 

»harmonijo sfer«, ki nastane v vesolju, iz nje pa nastane »sferna glasba«, ki jo povzročijo 

gibanja nebesnih teles. Toni »sferne glasbe« so odvisni od intervalov med sferami in od tega, 

s kakšno hitrostjo se planeti vrtijo. Pitagorejci so trdili, da so stvari števila in raziskovalci 

njihovega nauka sklepajo, da ta trditev izhaja iz Pitagorovega odkritja, da razdelitev 
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strunskega instrumenta v razmerju malih celih števil (1:2, 2:3, 3:4) povzroči čiste glasbene 

intervale. »Odkritje je izšlo iz rešitve matematičnega problema, kako med dve dani dolžini 

(števili oz. količini) p in q interpolirati tretjo – x – na tak način, da bo p v odnosu do q (p : x = 

x : q). najbolj enostaven način rešitve je ta, da dolžini p in q nanesemo na premico (slika 14) 

in v točki D, kjer se dotikata, potegnemo vertikalo, ki v točki C seka polkrog nad razdaljo p + 

q. Proporcija nastane na naslednji način: ker je trikotnik ABC pravokotni trikotnik s pravim 

kotom pri C, so si trikotniki ABC, ACD in CBD geometrijsko podobni in jih lahko med seboj 

primerjamo; če hipotenuzo p + q označimo s črko »c«, od tod sledijo naslednje primerjave: 

(I) odnos med krajšo kateto in hipotenuzo v (manjšem) trikotniku CBD je enak odnosu med 

krajšo kateto in hipotenuzo v (največjem) trikotniku ABC, torej: q : b = b : c ( ); 

(II) odnos med daljšo kateto in hipotenuzo v (srednje velikem) trikotniku ACD je enak odnosu 

med daljšo kateto in hipotenuzo v (velikem) trikotniku ABC – torej: p : a = p : c ( ); 

(III) iz vsote dobljenih razmerij sledi najenostavnejši dokaz Pitagorovega izreka: a² + b² = pc 

+ qc;  a² + b² = c (p + q); (p + q = c)  a² + b² = c². Te odnose (p : x = x : q) so 

pitagorejci srečali tudi v glasbi. Če so p, x in q dolžine strun, potem proizvede struna dolžine 

x ton, ki je natančno v intervalski sredini tonov, ki jih proizvedeta struni p in q. glasbena 

intervala med p in x ter x in q sta enaka. Praktična uporaba tega spoznanja omogoča delitev 

danega glasbenega intervala na več kot eno stopnjo; na tem principu temelji določanje 

dolžine strun pri klavirju.« (Muhovič. 2015. Str. 625) 

 

 

Slika 34: Pitagorejska rešitev problema, kako med dve dani dolţini p in q interpoliramo tretjo – x – tako, da je p v 

odnosu do x v enakem razmerju kot x v odnosu do q. (Muhovič, 2015, str. 625) 

 

Tudi renesančni človek je uporabljal pitagorejska matematično-muzikalna sorazmerja. Med 

njimi veliki renesančni humanist Leon Battista Alberti (1404-1472), ki je ugotovil, da so za 

uho najprijetnejši čisti intervali, kvarta, kvinta, oktava, ki jih, kot smo ţe omenili, povzročijo 

delitve strun strunskih instrumentov v razmerju malih celih števil (kvarta= 3:4, kvinta = 2:3, 

oktava= 1:2; slika 35), iz tega pa je razvil, da so tako, kot so toni prijetni za uho, ista razmerja 

uporabljena v likovnosti prijetna za oko. Še posebej zanimivi postanejo ti proporci, ko jih 

podvojimo. Potem nastanejo sledeča razmerja: 2 : 3, ki predstavlja dvojno razmerje 4 : 6 : 9, 

ki predstavlja dvojno razmerje 3 : 6 : 8. Nikoli ne smejo zapustiti kuba števila 27, saj so 

ugotovili, da so muzikalni zakoni veljavni samo v območju malih celih števil. Tudi v 

likovnosti to velja, Alberti je na primer izpostavil, da če je pri arhitekturni zgradbi dolţina 

dvakrat večja kot njena širina, se za višino ne sme uporabiti več, kot trikratna razdalja širine. 
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Alberti je izdelal tri tipe načrtov, in sicer male, srednje velike in velike (Slika 36). Malim 

načrtom pripadajo oblike v razmerju 2 : 3 in 3 : 4 in pa kvadrat 1 : 1,2 : 2. Kot lahko opazimo, 

njihovi odnosi ustrezajo enostavnim glasbenim konzonancam. Srednje dolgim zgradbam 

pripiše proporce 4 : 6 : 9 in 9 : 12 : 16. Te proporci so ţe kompleksnejši in bolj zanimivi. 

Veliki plani obsegajo razmerja 1 : 3, 3 : 8 in 1 : 4 (Muhovič, 2015).  

 

 

Slika 35: Delitev strune v razmerju malih celih števil. (Muhovič, 2015, str. 626) 

 

          

Mali načrti    Srednji načrti   Veliki načrti 

Slika 36: Leon Battista Alberti, trije tipi načrtov (Muhovič, 2015, str. 626) 

 

Arhitekt Palladio v zvezi s tipologijo zakonitih proporcionalnih razmerji izpostavi tri glavna 

sorazmerja: aritmetično, geometrično in harmonično oz. muzikalno, ki temeljijo na 

harmonični in geometrični sredini. Poznal jih je ţe Pitagora. Harmonična sredina dveh 

pozitivnih realnih števil a in b je definirana takole: 

H (a,b) =   

»To pomeni, da je harmonična sredina za enak del večja od enega in manjša od drugega 

dolžinskega ali številskega ekstrema. Palladio daje za ponazoritev tega razmerja primer sobe, 

ki je široka 6, dolga 12 in visoka 8 čevljev [(2 x 6 x 12) / (6 + 12) = 144/18 = 8]. Harmonična 

sredina, torej 8, presega manjši dolžinski ekstrem za tretjino (za dva čevlja), enako kot večji 
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ekstrem za tretjino presega harmonično sredino (torej za štiri čevlje).« (Muhovič, 2015, str. 

626). 

Muzikalna sorazmerja so uporabljali v slikarstvu, kiparstvu in arhitekturi v renesansi 

manierizmu in baroku, v prvi polovici 17. stol. se je počasi začelo zgubljati zanimanje za 

njihovo uporabo. Dober primer uporabe muzikalnih sorazmerij v slikarstvu je Botticellijevo 

Rojstvo Venere (Slika 37). Mitološka tematika. Venera je po rimski mitologiji boginja 

ljubezni, materinstva, lepote in zakonske zveze. Za kompozicijsko osnovo si je slikar izbral 

dinamično muzikalno – dvojno razmerje 3 : 4, ki daje številski proporc 9 : 12 : 16. Zgornja in 

spodnja stran formata sta razdeljeni na 16 delov, še posebej so poudarjene cezure 9, 12 in 16, 

zgoraj od leve proti desni, spodaj pa obratno. Prav tako si format enako razdeli na desni in 

levi stranici. To je osnovna matrica muzikalnega sorazmerja. Skoraj po sredini sta povezani 

cezuri 9 in tako je glavna figura postavljena v rahlo poševnico. Povezane so še cezure 0 

spodaj desno, 9 zgoraj in 12 na levi stranici. Tako dobimo skoraj enakokraki trikotnik 

katerega »višina na a« je kompozicijska silnica kontraposta osrednje figure z elegantno S-

linijo. Trikotnik pripravlja prostor v svetu boginji, ki se rojeva (Muhovič, 2015). 

 

 

Slika 37: Sandro Botticelli, tempera na platnu, 172, 5 x 278, 5, Rojstvo Venere, 1482 – 1486 

Te vrste muzikalnih sorazmerji v svoji knjigi o kompoziciji omenja tudi Charles Bouleau. 

Piše, da izvora kompozicije ni iskati le v likovni umetnosti, vendar v povezavi z matematiko 

in glasbo. Tudi on Albertija vzame za zgled in podobno kot Muhovič opiše njegovo 

obrazloţitev matematičnih sorazmerji in doda, da so te proporci sluţili kot osnova za 

arhitekturo in kiparstvo (Bouleau, 2014). 
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2. EMPIRIČNI DEL 

OPREDELITEV RAZISKOVALNIH PROBLEMOV 

 

V empiričnem sem uporabila kavzalno ne eksperimentalno metodo. Izvedla sem akcijsko 

raziskavo, pri kateri sem najprej s pomočjo kvantitativne raziskave izvedla anketo med učitelji 

likovne umetnosti v osnovnih šolah, kjer me je zanimalo, v kolikšni meri se posluţujejo 

glasbene teorije za pomoč pri razlagi likovne teorije in pri katerih področjih uporabijo 

povezavo med jezikoma. Potem sem s pomočjo vprašalnika izvedla anketo, s katero sem 

preverila koliko učenci 5. razreda vedo o ritmu in harmoniji in koliko učenci 7. razreda o 

kompoziciji in prostorskem ključu svetlo-temno po tem, ko so snov ţe jemali z učiteljem. 

Nato sem izvedla štiri učne ure, pri katerih sem s pomočjo glasbenih zakonitosti istim 

razredom razloţila obravnavane pojme. Štirinajst dni po teh učnih urah so učenci znova 

izpolnili enak vprašalnik. Na podlagi njihovih odgovorov sem primerjala, kakšno je bilo 

njihovo znanje o obravnavanih temah pred in po inovativni razlagi. 

 

2.1 RAZISKAVA MED UČITELJI 

 

Cilji raziskave 

Pri učiteljih likovne umetnosti v osnovnih šolah preveriti, če menijo, da sta likovni in glasbeni 

jezik sorodna jezika. 

Pri učiteljih likovne umetnosti v osnovnih šolah preveriti, če menijo, da je glasba ustrezen 

pripomoček za pomoč pri razlagi likovnih pojmov in zakonitosti. 

Preveriti, v katerih primerih učitelji likovne umetnosti v osnovnih šolah uporabljajo glasbeno 

teorijo in glasbene primere za pomoč pri razlagi likovnih pojmov in zakonitosti. 

Raziskovalna vprašanja 

Ali učitelji likovne umetnosti v osnovnih šolah menijo, da sta likovni in glasbeni jezik 

sorodna jezika? 

Ali učitelji likovne umetnosti v osnovnih šolah menijo, da je glasba ustrezen pripomoček za 

pomoč pri razlagi likovnih pojmov in zakonitosti? 

V katerih primerih učitelji likovne umetnosti v osnovnih šolah uporabljajo glasbeno teorijo in 

glasbene primere za pomoč pri razlagi likovnih pojmov in zakonitosti? 

Odgovori na raziskovalna vprašanja 

Večina v anketi sodelujočih likovnih pedagogov, ki poučujejo likovno umetnost v slovenskih 

osnovnih šolah (89 %), meni, da sta glasbeni in likovni jezik sorodna jezika. Le 7 % 

sodelujočih je mnenja, da jezika nista sorodna, 4 % sodelujočih pa ni opredeljenih. 
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Več kot polovica sodelujočih v anketi (55 %) meni, da je glasba ustrezen pripomoček za laţjo 

razlago likovnih zakonitosti, 38 % sodelujočih meni, da le nekatere likovne zakonitosti lahko 

razloţimo s pomočjo glasbe, le 1 % pa meni, da glasba ni ustrezen pripomoček. 

Tisti sodelujoči v anketi, ki menijo, da likovne zakonitosti (vse ali samo nekatere) lahko 

razloţimo s pomočjo glasbe, so si najbolj pogosto pomagali z glasbo pri razlagi naslednjih 

likovnih pojmov: kontrast, ritem, harmonija, valerski ključi, toni, barve, kompozicija. 

Metoda dela in raziskovalni pristop 

S pomočjo kvantitativne raziskave sem pripravila spletni vprašalnik v orodju za spletne 

ankete 1ka (Splet 1) med učitelji likovne umetnosti, ki poučujejo na slovenskih osnovnih 

šolah. 

Vzorec 

K sodelovanju v raziskavi sem najprej s sporočilom po elektronski pošti povabila učitelje 

likovne umetnosti 91 osnovnih šol osrednjeslovenske regije. Seznam šol in njihove 

elektronske naslove sem pridobila na spletni strani Ministrstva za izobraţevanje, znanost in 

šport (Splet 2). Zaradi slabe odzivnosti sem povabilo k sodelovanju v raziskavi poslala še na 

vse ostale osnovne šole v Sloveniji. Končni rezultati raziskave torej ne temeljijo na 

statističnem vzorcu, temveč na celotni populaciji osnovnih šol v Sloveniji.  

Opis postopka zbiranja podatkov in instrumentov 

Anketa za učitelje je potekala v elektronski obliki s pomočjo orodja za spletne ankete 1ka 

(Splet 1). Zbiranje podatkov je potekalo en mesec, od 13.6.2016 do 13.7.2016. Poziv za 

sodelovanje je bil poslan na elektronske naslove 450 osnovnih šol v Sloveniji. V roku je bilo 

rešenih 105 vprašalnikov, kar pomeni, da je bila odzivnost 23 %. 

Kot instrument je bil v anketi za učitelje uporabljen anketni vprašalnik, ki je bil izdelan za 

namen raziskave. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 9 vprašanj, od tega sta se prvi dve 

vprašanji nanašali na splošne podatke o anketirancih (število let delovne dobe in izobrazba). 

Med ostalimi 7 vprašanji jih je bilo 5 zaprtega in 2 sestavljenega tipa. 

Postopek obdelave podatkov 

Ker je bila ta raziskava izvedena v orodju za spletne ankete, sem upoštevala rezultate in 

analitične prikaze le-teh, ki jih pripravi ţe samo orodje. Pri vprašanjih zaprtega tipa me je 

zanimal deleţ posameznih ponujenih odgovorov. Pri sestavljenih vprašanjih pa sem odprta 

podvprašanja postavila predvsem zato, da bi dobila ideje za nadaljnje raziskovanje. Odgovore 

na ta podvprašanja sem podrobno prebrala in najbolj pogoste odgovore in zanimive ideje 

izpostavila v analitičnem prikazu rezultatov v PRILOGI 5: ANKETA MED UČITELJI. 

Povzetek interpretacije rezultatov ankete med učitelji  

Večina učiteljev likovne umetnosti, ki so sodelovali v anketi, meni, da sta likovni in glasbeni 

jezik sorodna jezika in to ne le na področju občutenj. Prav tako večina sodelujočih meni, da je 

glasba ustrezno sredstvo za laţjo razlago likovnih zakonitosti, ki lahko zadovoljivo pomaga 

na vseh štirih obravnavanih področjih. Večina sodelujočih si s primeri iz glasbe pomaga le 

včasih, a bi glasbo kot sredstvo za laţje razumevanje likovnih pojmov in zakonitosti 

uporabljali večkrat, če bi imeli ustrezen priročnik. 
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Podrobneje so rezultati raziskave med učitelji po posameznih vprašanjih predstavljeni v 

PRILOGI 5: ANKETA MED UČITELJI, kjer so navedeni tudi najbolj pogosti oziroma 

zanimivi odgovori pri odprtih vprašanjih. 
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2.2 RAZISKAVA MED UČENCI 

 

Cilji raziskave  

Ugotoviti kakšno znanje imajo učenci 5. razreda o harmoniji, ritmu, učenci 7. razreda o 

kompoziciji ter učenci 8. razreda o tonskih ubranostih po inovativnem načinu razlage 

omenjenih pojmov. 

Raziskovalna vprašanja 

Ali je znanje učencev 5. razreda o ritmu boljše po inovativnem načinu razlage? 

Ali je znanje učencev 5. razreda o harmoniji boljše po inovativnem načinu razlage? 

Ali je znanje učencev 7. razreda o kompoziciji boljše po inovativnem načinu razlage? 

Ali je znanje učencev 8. razreda o tonskih ubranostih boljše po inovativnem načinu razlage? 

Odgovori na raziskovalna vprašanja 

Znanje učencev 5. razreda o ritmu je bilo dobro ţe pred inovativnim načinom razlage, zato 

velikih razlik v znanju po izvedbi moje učne ure ni. Med 17 sodelujočimi se 1 učenec več 

zaveda, da v likovnem jeziku srečamo ritem in 2 več se zavedata prisotnosti tempa v likovni 

umetnosti. 

Znanje učencev 5. razreda o harmoniji se je po inovativnem načinu razlage izboljšalo, saj med 

17 sodelujočimi 5 učencev več ve, kaj pomeni harmonija, 8 učencev več se zaveda, da so 

harmonične barve tiste, ki stojijo blizu v barvnem krogu, 6 učencev več se zaveda, da so 

harmonične lahko tudi oblike in 8 učencev več se zaveda, da harmonija ne pomeni isto kot 

kontrast. 

Znanje učencev 7. razreda o kompoziciji se je po inovativnem načinu razlage izboljšalo. Ţe 

prej je med 15 sodelujočimi enako število učencev vedelo, kaj pomeni izraz kompozicija, 

vendar pa se je 8 učencev več po inovativni razlagi zavedalo pomembnosti odnosov delov do 

celote v kompoziciji, 5 več se jih je zavedalo, da kompozicijo spreminjamo z odvzemanjem 

elementov in 3 več, da kompozicijo spreminjamo z dodajanjem elementov. 

Znanje učencev 8. razreda o tonskih ubranostih se je po inovativnem načinu razlage 

izboljšalo. Sodelovalo je 15 učencev. Kar 11 učencev več kot pred izvedbo inovativne učne 

ure je vedelo, kaj pomeni izraz tonske ubranosti, 7 več jih je vedelo, da pri vseh valerskih 

ključih ne uporabljamo enakih sivih odtenkov, 10 več jih je vedelo, koliko stopenj tonskih 

ubranosti poznamo in 9 več jih je vedelo, da nizi dur ni najsvetlejši izmed durovskih valerskih 

ključev. 

Metoda dela in raziskovalni pristop 

Izvedla sem akcijsko raziskavo, ki je temeljila na štirih učnih urah, pri katerih smo 

obravnavali likovne pojme ritem, harmonija (5. razred), kompozicija (7. razred) in tonske 

ubranosti (8. razred). Izbrane teme so učenci prej v šolskem letu 2015/2016 ţe obravnavali in 

učiteljici pri tem nista uporabljali glasbe kot pripomočka za laţje razumevanje. Preden sem 
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izvedla učne ure, sem z anketnimi vprašalniki preverila inicialno znanje učencev o določeni 

tematiki, dva tedna po izvedbi mojih učnih ur pa sem znanje ponovno preverila z enakimi 

vprašalniki. Nato sem ugotavljala, kakšna je razlika med inicialno in finalno stopnjo znanja. 

Vzorec  

V akcijski raziskavi so bili udeleţenci raziskave učenci oddelkov 5.,7. in 8. razreda devetletne 

osnovne šole v Ljubljani, ki so izbrane vsebine (ritem, harmonija, kompozicija in tonske 

ubranosti) na ustaljen način ţe obravnavali. Na vsaki stopnji je bil v raziskavo vključen samo 

po en oddelek. Povprečno je v razredu 20 učencev, na vprašalnike pa je odgovarjalo 15 

oziroma 17 učencev. 

Opis postopka zbiranja podatkov in instrumentov 

Z učenci sem pred in po izvedbi učne ure izvedla anketne vprašalnike. Prva vprašalnika in 

učni uri sem s 7. in 8. razredi izvedla v sredo 1. 6. 2016, s 5. razredi pa v ponedeljek 6. 6. 

2016. 7. in 8. razredi v šolskem letu, v katerem je bila izvedena raziskava niso imeli blok ur 

likovne umetnosti, zato sem priprave zasnovala tako, da sem jih lahko izvedla v eni šolski uri. 

5. razredi so imeli blok ure. Obe pripravi sem izvedla v eni blok uri, torej v dveh šolskih urah. 

Dva tedna po izvedbi učnih ur sem v vseh razredih ponovno opravila anketo na istih 

vprašalnikih, s katerimi sem preverila znanje po inovativni razlagi likovnih pojmov in 

zakonitosti. 

Instrumenti, ki sem jih uporabila za preverjanje predhodnega in finalnega znanja učencev, so 

bili anketni vprašalniki, ki so bili za namen raziskave sestavljeni za vsako tematiko posebej.  

Vprašalnik za učence 5. razreda, ki se je nanašal na znanje o ritmu, je vseboval 6 vprašanj, od 

tega se je prvo vprašanje nanašalo na to, kateri razred obiskuje anketiranec. Med ostalimi 5 

vprašanji so bili 4 zaprtega, 1 izmed njih pa sestavljenega tipa. 

Vprašalnik za iste učence 5. razreda, ki se je nanašal na znanje o harmoniji, je prav tako 

vseboval 6 vprašanj. Prvo se je nanašalo na to, kateri razred obiskuje anketiranec. Med 

ostalimi 5 vprašanji so bila 3 zaprtega tipa in 2 sestavljenega. 

Vprašalnik za učence 7. razreda se je nanašal na znanje o kompoziciji in je vseboval 5 

vprašanj. Prvo se je nanašalo na to, kateri razred obiskuje anketiranec. Med ostalimi 4 

vprašanji so bila 3 zaprtega in 1 odprtega tipa. 

Vprašalnik za učence 8. razreda se je nanašal na znanje o tonskih ubranostih in je vseboval 6 

vprašanj. Prvo se je nanašalo na to, kateri razred obiskuje anketiranec. Vsa ostala vprašanja so 

bila zaprtega tipa. 

Postopek obdelave podatkov 

Liste z anketnimi vprašalniki sem zdruţila po posameznih razredih in preštela odgovore. Pri 

vprašanjih zaprtega tipa me je zanimalo število odgovorov na posamezni ponujeni odgovor. 

Pri odgovorih na odprta vprašanja pa sem preverila, ali je bil ponujeni odgovor izbran 

slučajno ali je bil izbor odgovora rezultat razumevanja snovi. 

Učna ura; 5. razred; ritem 

Zasnova učne priprave 
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Učno uro sem zasnovala tako, da je izvedljiva v eni šolski uri. Ţe v uvodni motivaciji sem 

uporabila glasbo kot pripomoček za laţje razumevanje prisotnosti ritma in tempa v likovni 

umetnosti. S fizikalnim eksperimentom v uvodni motivaciji sem s kombinacijo slušnega in 

vizualnega zaznavanja namigovala na prisotnost ritma in tempa v likovni umetnosti. Med 

razlago likovnih pojmov sem se nanašala na videno in slišano v uvodni motivaciji, na 

glasbeno teorijo in na ritem nasploh. Predvsem sem poudarila tempo, torej hitrost poteze. 

Razumevanje sem skušala doseči brez demonstracije likovnega izraţanja in brez prikazovanja 

umetniških del, ki so ustvarjena v različnih tempih. Učenci so naslikali eno sliko s hitrimi 

potezami ob poslušanju skladbe v hitrem tempu in pa sliko s počasnimi potezami ob 

poslušanju skladbe v počasnem tempu. Tehnika tempere, zmešane s polento, vodo in lepilom 

je omogočala relief, ki je predstavljal poudarke. Učenci so razvijali sposobnost upodobitve 

slišanega, medpredmetno povezovanje glasbene in likovne umetnosti pa je pomagalo pri 

pomnjenju, saj so imeli v spominu slušno zaznavo tempa in so ga zato v laţje zaznali v 

likovnih delih. Na koncu učne ure so spoznali nekaj umetniških del, iz katerih je razviden 

določen tempo: 

Piet Mondrian, Tableau 2, olje na platnu, 55.6 x 53.4, 1922 

Jackson Pollock, Number 18, olje in emajl na masonitu, 56.0 x 56.7, 1950 

Vasilij Kandinski, Quadrate mit konzentrichen Ringen, akvarel gvaţ in pastel na papirju, 23.8 

x 31.4, 1913 

Učna priprava se nahaja med prilogami kot PRILOGA 1: UČNA PRIPRAVA - RITEM 

Potek in refleksija učne ure 

Ko so vsi izpolnili anketne vprašalnike, smo si ogledali glasbeno likovni eksperiment. Delci 

začimb so se ob močnih basih prve skladbe dvigali močno v zrak, kar je povzročilo veliko 

zanimanje in navdušenje. Ob opazovanju in poslušanju druge skladbe so se umirili, a 

zanimanje ni upadlo. Med posredovanjem likovnih oz glasbenih pojmov je aktivno sodelovala 

večina učencev. Prišli smo do ugotovitve, da je tempo v likovni umetnosti zelo prisoten in ko 

sem podala likovno nalogo, sem jih vprašala, če ţelijo slikati ob glasbi ali bi raje po spominu 

pravzaprav ravnokar slišanega. Glasno so se odzvali, da ţelijo poslušati glasbo, da jih bo 

vodila in bo njihov likovni motiv. Ura je potekala po načrtih (kot je napisano v učni pripravi) 

in razred je bil hitro in učinkovito odziven na navodila in vprašanja. Likovni izdelki učencev 

so pokazali, da jih večina povezuje hiter tempo skladbe s hitro potezo čopiča in večinsko 

uporabo točk in manjših ploskev, med tem ko jih počasen tempo spodbudi k mirnejši potezi 

čopiča in večinski uporabi linij. Med 17 sodelujočimi učenci sta se našla le 2, pri katerima 

izmed dveh likovnih izdelkov ni bilo razvidno za upodobitev katere skladbe gre. Oba sta hitro 

in točkovno upodobitev uporabila tudi pri upodabljanju skladbe v počasnem tempu. Vsi so 

upoštevali kriterij, ki je narekoval, naj pustijo na določenih mestih prazen nosilec, le v 

nekaterih primerih pa se je zgodilo, da so se jim barve na nosilcih zmešale in niso ostale čiste. 

Rezultati anketnih vprašalnikov  

Natančni rezultati, grafični prikazi in analize so navedeni v PRILOGI 6: ANKETA MED 

UČENCI - RITEM 

Raziskovalno vprašanje 

Ali je znanje učencev 5. razreda o ritmu boljše po inovativnem načinu razlage? 
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Odgovor na raziskovalno vprašanje 

Znanje učencev 5. razreda o ritmu je bilo dobro ţe pred inovativnim načinom razlage, zato 

velikih razlik v znanju po izvedbi moje učne ure ni. Med 17 sodelujočimi se 1 učenec več 

zaveda, da v likovnem jeziku srečamo ritem in 2 več se zavedata prisotnosti tempa v likovni 

umetnosti. 

Zaključki in izboljšave 

Ura se mi je zdela uspešno načrtovana in izvedena. Glede na uspešne rezultate ne bi 

spremenila ničesar, če pa bi imeli na razpolago dve šolski uri, bi iz tempa gotovo prešli v 

ritem, kjer bi ugotovili, da nas skladbe izvedene v dvočetrtinskem taktovskem načinu lahko 

spodbudijo, da upodabljamo tog vzorec z dvema različnima elementoma, med tem ko 

sestavljeni ritmi, na primer sedemosminski spodbudijo domišljijo in vizualno predstavo 

skladbe do te mere, da upodabljamo bolj kompleksne vzorce, sestavljene iz več različnih 

elementov. 

Fotografije likovnih del učencev 

 

Slika 38: Počasen tempo, dober primer, deklica, 10 let 

 

Slika 39: Počasen tempo, slab primer, deček, 10 let 
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Slika 40: Hiter tempo, dober primer, deklica, 10 let 

 

Slika 41 Hiter tempo, slab primer, deček, 10 let 

Iz izdelkov vseh učencev pri tej nalogi je bilo razvidno, za upodobitev katere skladbe gre, vsi 

so ohranjali prazne površine, barve pa niso povsod ostale čiste. Slika 38 je dober primer, ker 

so na njej ohranjene čiste barve, s horizontalnimi linijami pa poudarja počasen tempo. Slika 

39 je prav tako dober primer, saj so barve čiste, tempo je hiter, ritem pa enakomeren (takšna 

je bila tudi skladba). Sliki 40 in 41 nista dobra primera, saj barve niso čiste, dinamika pa je 

manjša, ker vse izhaja iz središča. 

Učna ura; 5. razred; harmonija 

Zasnova učne priprave 

Tudi to učno uro sem zasnovala tako, da je bila izvedljiva v eni šolski uri. V uvodni motivaciji 

sem uporabila disharmonično skladbo, ki naj bi učence izzvala, da si izberejo kontrastne 

barve, nato pa še harmonično skladbo, ki naj bi jih usmerila k izbiri harmoničnih barv. Učenci 

so z besedami utemeljili svojo izbiro, nato pa smo se ob barvnem krogu pogovorili o tem, 

katere barve so harmonične. Dejstva smo povezali s predvajanima skladbama. Prav tako so v 

uvodni motivaciji učenci risali glasbo tako, da so dolge tone upodabljali z linijami, kratke pa s 

točkami. To so naredili zato, da so bile potem, ko so slikali skladbe z izbranimi barvami, 

osredotočeni samo na harmonijo oziroma disharmonijo barv in oblik upodobitve popolnoma 

abstraktne in nikakor ne podobotvorne. V fazi podajanja likovnih pojmov smo se ob barvnem 

krogu pogovorili o harmoničnih in kontrastnih barvah. Pri izvedbi likovne naloge so bili 

pozorni na to, da so si pred slikanjem izbrali tisto kombinacijo barv in oblik, ki jih narekuje 

skladba (harmonično/kontrastno). 

Učna priprava se nahaja med prilogami kot PRILOGA 2: UČNA PRIPRAVA - 

HARMONIJA 
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Potek in refleksija učne ure 

Učenci so brez izjeme razumeli navodilo, ki je narekovalo risanje glasbe. Nihče ni upodobil 

podobotvornih oblik, uporabljali so točke, kjer je bila skladba hitra (staccato) in linije, kjer je 

violinist vlekel dolge note (legato). To so upoštevali tudi pri izvedbi likovne naloge. Pri izbiri 

barv ob poslušanju se je izkazalo, da so si ob harmonični skladbi večinoma izbrali harmonične 

barve, kar veliko število učencev pa si je izbralo komplementarne barve in komentiralo, da te 

najbolj »pašejo skupaj« in da so si jih zato tudi izbrali. Pri disharmonični skladbi so si 

večinoma izbirali temnejše barve, ne pa nujno kontrastne. Med vrednotenjem likovnih del 

smo ugotovili, da je večina učencev po razlagi ob barvnem krogu izbrala pravilno 

kombinacijo barv glede na nalogo. Z razumevanjem harmonije/disharmonije oblik ni bilo 

teţav. 

Rezultati anketnih vprašalnikov  

Natančni rezultati, grafični prikazi in analize so navedeni v PRILOGI 7: ANKETA MED 

UČENCI – HARMONIJA 

Raziskovalno vprašanje 

Ali je znanje učencev 5. razreda o harmoniji boljše po inovativnem načinu razlage? 

Odgovor na raziskovalno vprašanje 

Znanje učencev 5. razreda o harmoniji se je po inovativnem načinu razlage izboljšalo, saj med 

17 sodelujočimi 5 učencev več ve, kaj pomeni harmonija, 8 učencev več se zaveda, da so 

harmonične barve tiste, ki stojijo blizu v barvnem krogu, 6 učencev več se zaveda, da so 

harmonične lahko tudi oblike in 8 učencev več se zaveda, da harmonija ne pomeni isto kot 

kontrast. 

Zaključki in izboljšave 

Ob analizi likovnih izdelkov se mi je porodila misel, da bi naslednjič tovrstno učno uro 

gotovo zasnovala tako, da bi jo imeli moţnost izvajati 2 šolski uri zapored, saj jim za izvedbo 

likovne naloge ni ostalo dovolj časa in so bili, česar sem se bala tudi med zasnovo učne 

priprave, končni izdelki bolj risarski, kot slikarski. Ni ostalo dovolj časa in kljub spodbudi 

skoraj nihče ni slikal ploskev. Izraţali so se predvsem z različnimi vrstami linij in točkami 

(kar je morda povzročila prva naloga, kjer so dobili navodilo narisati skladbo z uporabo linij 

in točk), veliko nosilca pa je ostalo belega in zato učinek barvne harmonije/disharmonije ni bil 

dovolj očiten. Prav tako bi ob ponovni zasnovi podobne učne priprave spremenila likovno 

tehniko in se odločila za tempera barve. Seveda samo v primeru, da bi imeli blok uro. 
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Slika 42: Disharmonija, dober primer, deček, 10 let 

 

 

Slika 43: Disharmonija, slab primer, deček, 10 let 

 

 

Slika 44: Harmonija, dober primer, deklica, 10 let 

 

 

Slika 45: Harmonija, slab primer, deček, 10 let 
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Na sliki 42 so disharmonične tako oblike kot tudi barve, med tem ko so na sliki 43 

disharmonične le barve, oblike pa ne. Enako je v primerih 44 in 45, le da gre tam za 

harmonijo. 

 

Učna ura; 7. razred; kompozicija 

Zasnova učne priprave 

Učno pripravo sem zasnovala tako, da sem izmed vseh vrst kompozicije izpostavila tiste, pri 

katerih se najlaţje govori o občutkih. Ideja, da Muhovič razdeli kompozicijo na popoln red, 

popoln kaos ali kaos v redu in red v kaosu, kar poimenuje princip enotnosti s spremembami 

(Muhovič, 2015). V uvodni motivaciji sem uporabila primer mojega likovnega dela, iz 

katerega je razvidno, da sta glasbena in likovna kompozicija močno povezani. Glasbo sem 

direktno prenašala na nosilec na način, da sem različnim zvokom določila različne likovne 

elemente in v likovno umetnost vključila časovni element. Več o postopku tega načina 

slikanja si lahko preberete v moji diplomski nalogi v poglavju z naslovom Likovna notacija 

(Jeraj, 2014). Po ogledu in poslušanju primera smo definirali, kaj pomeni kompozicija, nato 

pa smo poslušali najprej glasbeno kompozicijo, ki je zasnovana na videz brez repa in glave, za 

kontrast pa še jasno strukturirano kompozicijo. Namen je, da učenci s pomočjo glasbe zaznajo 

razliko med urejeno in neurejeno kompozicijo. Pogovorili smo se o tem, kako bi upodobili 

eno in drugo kompozicijo, nato pa še, kako bi v kaotično vnesli red in obratno. Pri izvedbi 

likovne naloge naj bi jim pomagala glasbena predstava o tem, kaj je urejena in kaj kaotična 

kompozicija. Iz končnega izdelka naj bi bilo razvidno, za katero izmed 4 obravnavanih vrst 

kompozicij gre, prav tako pa naj bi se videlo, da so učenci med izvedbo zavestno razmišljali o 

odnosih med deli samimi in o odnosih med deli in celoto. 

Učna priprava se nahaja med prilogami kot PRILOGA 3: UČNA PRIPRAVA - 

KOMPOZICIJA 

Potek in refleksija učne ure 

Učenci so bili navdušeni nad primerom likovne notacije. Presenetljivo hitro so razumeli 

povezavo med glasbeno in likovno kompozicijo. Po poslušanju prve kompozicije sem ţelela, 

da učenci odgovorijo, da je bila kompozicija čudna, brez oblike, kakorkoli bi ţe artikulirali 

kaos in to se je zgodilo. Tudi s prepoznavanjem reda v urejeni kompoziciji niso imeli teţav. 

Ravno tako me je navdušilo dejstvo, da so nekateri sami prišli do ugotovitve, da s 

kombiniranjem tehnike laţje doseţeš red v kaosu ali kaos v redu in sicer, da je iz izdelka 

lahko razvidno, kdaj gre za kaos v redu in kdaj obratno, saj se mora le videti, kaj je umetnik 

naredil najprej oziroma katera komponenta prevladuje. Pri analizi likovnih izdelkov smo 

ugotovili, da je bilo iz vseh izdelkov razvidno za katero vrsto obravnavane kompozicije gre. 

Rezultati anketnih vprašalnikov  

Natančni rezultati, grafični prikazi in analize so navedeni v PRILOGI 8: ANKETA MED 

UČENCI – KOMPOZICIJA 

Raziskovalno vprašanje 

Ali je znanje učencev 7. razreda o kompoziciji boljše po inovativnem načinu razlage? 
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Odgovor na raziskovalno vprašanje 

Znanje učencev 7. razreda o kompoziciji se je po inovativnem načinu razlage izboljšalo. Ţe 

prej je med 15 sodelujočimi enako število učencev vedelo, kaj pomeni izraz kompozicija, 

vendar pa se je 8 učencev več po inovativni razlagi zavedalo pomembnosti odnosov delov do 

celote v kompoziciji, 5 več se jih je zavedalo, da kompozicijo spreminjamo z odvzemanjem 

elementov in 3 več, da kompozicijo spreminjamo z dodajanjem elementov. 

Zaključki in izboljšave 

Očitno nisem bila jasna, ko sem podajala navodilo, ki je narekovalo, da A3 format ne sme 

ostati v prvotni obliki. S tem sem mislila (a očitno nisem dovolj jasno artikulirala), da naj 

format pomanjšajo na podolgovato ali kvadratno obliko. Niti pomislila nisem, da ga bodo 

predrugačili v organske oblike. Takšnih primerov je bilo kar nekaj in zato bi lahko rekli, da so 

izdelki pridobili dekorativno noto.  

Fotografije likovnih del učencev 

 

Slika 46: Kompozicija, slab primer, deček, 13 let 

 

Slika 47: Kompozicija, srednje dober primer, deklica, 13 let 

 

Slika 48:Kompozicija dober primer, deklica, 13 let 

 

Sliko 46 sem izpostavila kot slab primer, saj iz njega ni razvidno za upodobitev katere izmed 

obravnavanih vrst kompozicij gre in posledično ne morem komentirati ustreznosti tehnike, ki 

jo je izbral učenec. Primer 47 sem izpostavila kot srednje dober primer, saj je jasno, da gre za 
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»red v kaosu«, a v tem primeru bi moral kaos prevladati. Če bi šlo za kaos v redu bi morala 

učenka najprej narediti kolaţ in nato dodati akvarel. Primer 48 je dober primer, ker brez 

dvoma prikazuje »red« in izbrana je primerna tehnika. 

Učna ura; 8. razred; tonske ubranosti 

Zasnova učne priprave 

Dur in mol se najbolj očitno razlikujeta ravno po tem, kako čustveno učinkujeta na nas. 

Pripravo sem zasnovala tako, da sem učencem razliko med durom in molom najprej 

predstavila s pomočjo glasbenih primerov, nato pa smo ugotovitve prenesli še v likovni jezik. 

Ob poslušanju glasbe naj bi se učenci osredotočili na čustva, svetlobo, ki si jo predstavljajo ob 

poslušanju in na gibe, saj ţelimo poudariti durovske trše in molovske mehkejše prehode v 

zvezi s tonskimi ubranostmi. Učencem je bila tokrat v pomoč za razumevanje izjemoma poleg 

glasbe prikazana tudi tabela, ki preprosto in učinkovito, skoraj matematično natančno prikaţe 

spekter moţnega izbora sivin pri stopnjah tonskih ubranosti. Po tem, ko smo ugotovili, da je 

mol manj izrazit, mehkejši, ne pa nujno temnejši od dura, smo tabelo natančno pregledali in 

se pogovorili o spektru sivin, ki jih vsebuje vsak valerski ključ posebej. Ugotovili smo tudi, 

da gre pri durovskih valerskih ključih za trše prehode, oziroma da jim je dodan kontrast, med 

tem ko je spekter sivin pri molovskih valerskih ključih bolj harmoničen kot kontrasten. Ko so 

učenci razumeli namembnost in smisel tonskih ubranosti, smo obnovili definicijo ploskve. 

Vsak učenec je izţrebal valerski ključ, ki ga je moral upodobiti. Likovna naloga je bila 

zasnovana tako, da so z različno velikimi ploskvami izţrebanemu valerskemu ključu 

primernih sivin ustvarili abstraktno kompozicijo.  

Učna priprava se nahaja med prilogami kot PRILOGA 4: UČNA PRIPRAVA - TONSKE 

UBRANOSTI 

Potek in refleksija učne ure 

V razredu je bilo veliko glasbeno nadarjenih učencev in razliko med durom in molom so hitro 

prepoznali. Ob demonstraciji durovskih in molovskih akordov, ki sem jih zaigrala na prenosni 

klavir, so enoglasno hitro odgovarjali pravilne odgovore. Klima v razredu je bila sproščena, 

kar sem opazila, ko so brez zadrţkov odgovarjali na vprašanja o tem, kako je določena 

skladba čustveno delovala na njih, kako svetla ali temna se jim je zdela, presenetljivo veliko 

število učencev pa je efekt glasbe pokazalo tudi z gibom rok. Ko sem po temeljitem pregledu 

tabele valerskih ključev ugasnila projekcijo, je večina pokazala razumevanje valerskih ključev 

brez vizualne pomoči tabele. Temo o ploskvah smo hitro zaključili, saj so pokazali visoko 

razumevanje za idejo zasnovane likovne naloge. Na izbiro so imeli 2 različni obliki formata 

(kvadratnega in pravokotnega). Večina si je izbrala pravokotni format in ga ob koncu na tablo 

pritrdila horizontalno. V fazi analize likovnih del smo ugotovili, da jih je večina razumela 

razliko med durovskimi in molovskimi valerskimi ključi, upoštevali pa so tudi dovoljen 

spekter sivin ob določenem valerskem ključu.  

Rezultati anketnih vprašalnikov  

Natančni rezultati, grafični prikazi in analize so navedeni v PRILOGI 9: ANKETA MED 

UČENCI – TONSKE UBRANOSTI 

Raziskovalno vprašanje 

Ali je znanje učencev 8. razreda o tonskih ubranostih boljše po inovativnem načinu razlage? 
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Odgovor na raziskovalno vprašanje 

Znanje učencev 8. razreda o tonskih ubranostih se je po inovativnem načinu razlage 

izboljšalo. Sodelovalo je 15 učencev. Kar 11 učencev več kot pred izvedbo inovativne učne je 

vedelo, kaj pomeni izraz tonske ubranosti, 7 več jih je vedelo, da pri vseh valerskih ključih ne 

uporabljamo enakih sivih odtenkov, 10 več jih je vedelo, koliko stopenj tonskih ubranosti 

poznamo in 9 več jih je vedelo, da nizi dur ni najsvetlejši izmed durovskih valerskih ključev. 

Zaključki in izboljšave 

Zaradi časovne stiske (tudi 8. razredi imajo likovno umetnost enkrat tedensko po 1 šolsko uro) 

nam je za izvedbo naloge ostalo le pribliţno 20 minut. Če bi imela priloţnost teden po izvedbi 

te učne priprave ponovno poučevati v istem razredu, bi ob pričetku ure obnovili naučeno 

znanje ob ogledovanju nastalih skic, nato pa bi znanje utrdili s ponovnim ţrebanjem 

valerskega ključa, novim likovnim motivom in slikanjem na večji format. 

Fotografije likovnih del učencev 

 

Slika 49: Tonske ubranosti, slab primer, deček, 14 let 

 

Slika 50: Tonske ubranosti, dober primer, deklica, 14 let 
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Slika 51: Tonske ubranosti, dober primer, deklica, 14 let 

 

Slika 52: Tonske ubranosti, dober primer, deček, 14 let 

 

Slika 53: : Tonske ubranosti, dober primer, deček, 14 let 

Učenci so dobro razumeli likovno nalogo in vsi, razen ene izjeme, upoštevali kriterije. Slika 

49 je izjema, ostale pa so dobri primeri upoštevanja izţrebanega valerskega ključa in smisla 

za kompozicijo. 
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PRILOGA 1: UČNA PRIPRAVA - RITEM 

 

UČNA PRIPRAVA 

Študentka: Urška Jeraj 

Mentor: prof. mag. Črtomir Frelih, spec. 

Somentorica: dr. Uršula Podobnik 

Datum: 8. 6. 2016 

Šola: OŠ Prule Razred: 5 Predmet: Likovna 

umetnost 

Število ur: 1 

 

 

Oblikovalno področje: slikarstvo 

Likovna naloga: likovna upodobitev glasbenega ritma 

Likovna tehnika: tempera barve, zmešane z lepilom in polento 

Likovni motiv: ritem 

Materiali in orodja: lončki, primarne, sekundarne barve in črna, polenta, lepilo, čopiči, kvadraten trši 

nosilec, zaščitni prti, zaščitne obleke, radio stolp, začimbe, glasba, A4 tiskarski papir (1) 

Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija 

Učne oblike: frontalna, individualna, analiza likovnih del 

Učna sredstva in pripomočki: ppt predstavitev, posnetki glasbe 

Medpredmetno povezovanje: GLU 

Cilji:  

Učenci: 

- različne tempe/hitrosti poveţejo z različnimi likovnimi podobami, 

- različne tempe skladbe poveţejo z različnimi načini slikanja, 

- bogatijo opazovalne zmoţnosti, 

- spoznajo in izvedejo slikarsko tehniko, ki omogoča slikanje rahlega reliefa, 

- razvijajo sposobnost upodobitve slišanega, 
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- primerjajo avdio in vizualno zaznavo ritma, 

- kritično vrednotijo svoje delo in dela sošolcev. 

 

Literatura:  

Borota, B., & Starc, S. (ur.). (2012). Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje. 

Koper: Univerzitetna zaloţba Annales. 

 

Lebič, L., & Loparnik, B. (1988). Umetnostna vzgoja. Osnove glasbene umetnosti. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

 

Rački, T. (2004). Veščina likovne kompozicije. Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. 

 

Učni načrt: program osnovna šola: Glasbena vzgoja (2011a). Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Učni načrt: program osnovna šola: likovna vzgoja (2011b). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Kazalo slik: 

Slika 1: Piet Mondrian, olje na platnu, Tableau 2, 55.6 x 53.4, 1922, pridobljeno 18. 5. 2016 s 

https://www.guggenheim.org/artwork/3013 

 

Slika 2: Jackson Pollock, olje in emajl na masonitu, Number 18, 56.0 x 56.7, 1950, pridobljeno 18. 5. 

2016 s https://www.guggenheim.org/artwork/3484 

 

Slika 3: Vasilij Kandinski, mešana tehnika (akvarel, gvaţ in pastel na papirju), 23.8 × 31.4, Quadrate 

mit konzentrischen Ringen, 1913, pridobljeno 18. 5. 2016 s http://www.wassilykandinsky.net/work-

370.php 

 

Glasba: 

Hiter tempo: Prodigy: Breathe, pridobljeno 18. 4. 2016, s 

https://www.youtube.com/watch?v=rmHDhAohJlQ  

 

Počasen tempo: Jules Massenet: Meditation from Thaïs, pridobljeno 18. 4 .2016, s 

https://www.youtube.com/watch?v=wR2xf2QVLkc  

https://www.guggenheim.org/artwork/3013
https://www.youtube.com/watch?v=rmHDhAohJlQ
https://www.youtube.com/watch?v=wR2xf2QVLkc
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POTEK UČNE URE 

Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

I) UVODNI DEL                                                

Uvodna motivacija 

V sprednji del učilnice na mizo 

postavim radio stolp in 

zvočnikom odstranim zaščitno 

mreţo tako, da na njih ostane 

samo membrana. Namesto 

zaščitne mreţe čez membrano 

poveznem tanek tiskarski papir 

velikosti A4. Pripravim si lahke 

pisane začimbe in polento, ter 

učence povabim, naj se 

postavijo v krog okoli mize na 

kateri je radio stolp. Zavrtim 

hitro skladbo v 4/4 taktovskem 

načinu z močno poudarjenimi 

basi. Zvok je zelo močan, zato 

začne močno pihati navzgor. Na 

nameščen papir posipam 

začimbe in polento, ki jih zvok 

odnaša visoko v zrak. Dodajam 

različne barve začimb, ki se 

pričnejo mešati med seboj in 

zaradi različne teţe tudi 

raznoliko odskakujejo v zrak. 

Opazujejo, se navdušujejo, 

morda plešejo ob zvokih. 

 

Demonstracija. 

 

Vprašam jih kako so se začimbe 

gibale in zakaj. 

Nato izpraznim papir na 

katerem so začimbe in 

zamenjam glasbo. Zavrtim 

počasno, neţno melodijo. 

Ponovno začnem stresati 

začimbe na papir. Tokrat se ne 

dvigujejo tako visoko in tudi 

manj pogosti poudarki so, zato 

se drobci na videz bolj spojijo 

drug z drugim. 

 

Odgovarjajo na vprašanja. Pogovor. 

Ponovno se pogovorimo o 

gibanju delcev in skušamo 

ugotoviti zakaj so se sedaj 

gibali drugače. 

Opazujejo in komentirajo 

razlike med obnašanjem delcev 

pri prvi in drugi skladbi. 

 

Pogovor. 
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Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

II) OSREDNJI DEL  

Posredovanje likovnih 

pojmov:  

- Ritem 
Človeku je prirojena dispozicija 

za glasbo, ki pogojuje občutek 

za glasbeni utrip in usklajenost 

gibanja z glasbo. Če razvijamo 

glasbene sposobnosti in se 

učimo občutiti metrični utrip to 

postane zavestno dejanje, ki se 

odraţa v enakomernem 

izvajanju in zaznavanju 

poudarjenih in nepoudarjenih 

dob. Metrični utrip je posledica 

urejenosti glasbenega utripa – 

metruma, ki se oblikuje v 

odvisnosti do taktovskega 

načina (Borota & Starc, 2012). 

Najprikladnejša enota za 

merjenje trajanj je sekunda, ker 

pa ure človeštvo ni vedno 

poznalo se je ravnalo bo srčnem 

utripu in mu določilo tempo, ki 

se imenuje andante in pomeni 

zmerno ali hitrost zmerne hoje 

od katere je bila glasba hitrejša 

ali počasnejša (Lebič & 

Loparnik, 1988). 

 

Poslušajo razlago. 

 

Razlaga.  

Ritem so ponavljanja, ki nam 

naredijo čas dojemljiv npr. 

gibanje planetov, rojstvo-smrt, 

napetost-sprostitev itd. mera 

vsakemu ritmičnemu dogajanju 

je srčni utrip, metrum je mera, 

ki obvladuje posamezno 

skladbo. Kadar se več osnovnih 

utripov zbere v večjo enoto 

nastane takt, tempo pa je hitrost, 

s katero si merske enote sledijo 

(Lebič & Loparnik, 1988). 
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Z učenci povzamemo razlike 

med različnimi tempi in 

posledično različnimi 

vizualnimi podobami delcev, ki 

so se z glasbo gibali. Na tablo 

izpišemo njihove opise. 

Vprašam jih, če obstaja tempo v 

likovni umetnosti. 

 

V pogovoru skupaj pridemo do 

sledečih ugotovitev: 

Razmišljajo, brskajo po 

spominu, narekujejo 

povzetke… 

 

Pogovor. 

Ritem nima velike vloge le v 

glasbi, temveč jo ima tudi v 

likovnosti. Tu ne govorimo le o 

ritmu, kot o medsebojno 

odvisnih delcih, ki so urejeni s 

časovnimi razmiki (glasba), 

temveč tudi o delcih, ki so 

urejeni s prostorskimi razmiki. 

Ritmična urejenost je pogoj za 

vsako dobro likovno 

kompozicijo. Likovni ritem se 

za razliko od ostalih (gledališče, 

ples, film, glasba) ne dogaja v 

času, ampak se razprostira v 

prostoru. Ritmično razvrščanje 

likovnih elementov je eden 

najpogostejših kompozicijskih 

načinov v ljudski umetnosti, 

tudi kadar ne gre le za 

dekorativno ponavljanje, med 

tem, ko ima v zahtevnejših 

kompozicijah ritem povečini 

stransko vlogo. V dobri likovni 

kompoziciji lahko opazimo 

umetnikov smisel za skladnost, 

dramatičnost, poetičnost, 

občutek za razmerja, skratka 

občutek za ritem (Rački, 2004). 

Poslušajo razlago. 

Sodelujejo pri razlagi. 

Razlaga. 
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Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

Posredovanje likovne 

naloge 
Vprašam jih, kako bi upodobili 

videno in predvidevam, da bodo 

odgovorili: s kamero, 

fotoaparatom… 

Kako pa bi to upodobili, če ne 

bi imeli kamere ali fotoaparata? 

V lončke sem ţe pred pričetkom 

ure namešala polento, lepilo, 

vodo, primarne, sekundarne 

barve in črno, tako, da bom 

vsaki skupini omogočila po en 

lonček z vsako barvo. 

Opozorim, da je vsak čopič 

namenjen točno določeni barvi 

in, da tudi na nosilcu barv ne 

mešamo. 

Povem, da bodo naslikali 2 

sliki. Najprej bodo upodobili 

skladbo v hitrem, nato pa še 

skladbo v počasnem tempu (ob 

poslušanju). 

Slikali bodo na kvadraten 

format (da ne bi format 

narekoval ritma ali izzival 
podobotvornih oblik).  

Povem, da lahko uporabljajo 

samo eno barvo, lahko jih 

kombinirajo več, lahko na 

začetku vzamejo poskusni papir 

in poskusijo kako se mešanica 

polente, lepila, vode in barve 

obnaša na papirju. Na razpolago 

imajo torej primarne, 

sekundarne barve in črno, bele 

pa ne, ker je bel nosilec. Na 

vsaki sliki naj se ohrani nekaj 

bele površine, ki upodablja 

pavze v skladbi. 

Upodobijo naj torej kar so 

videli in slišali. Upodobili bodo 

dva različni skladbi. 

Barve naj ostanejo čiste. Ne 

Sodelujejo v pogovoru, 

sprejemajo navodila za izvedbo 

likovne naloge. 

Pogovor, razlaga. 
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smejo jih mešati niti na nosilcu. 

Tudi barve v lončkih naj 

ostanejo čiste, zato je en čopič 

namenjen samo eni barvi. 

Opozorim jih, naj se na hrbtno 

stran nosilca podpišejo predenj 

začnejo slikati in naj dopišejo 

za kateri tempo gre: hiter ali 

počasen. 

Ponudim čas za vprašanja. 

Kriteriji: 

- Iz končnega izdelka je 

razvidno za upodobitev 

katere skladbe gre, 

- ohranjene so bele 

površine, 

- barve ostanejo čiste. 

 

  

 

Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

Likovno izraţanje 

IZVEDBA LIKOVNE 

NALOGE: 

Učencem sproti individualno 

svetujem in jih opozarjam na: 

- doslednost pri 

upodobitvi dotičnega 

tempa skladbe, 

- na ohranjanje belih 

površin, 

ohranjanje čistih barv. 

Slikajo, izvajajo nalogo Individualna. 
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Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

III) ZAKLJUČNI DEL 

ANALIZA IN 

VREDNOTENJE LIKOVNIH 

DEL: 

Na eni strani učilnice naredimo 

prostor za slike naslikane v 

hitrem tempu, na drugi strani pa 

za slike v počasnem tempu.  

Opazujemo kakšna je razlika 

med njimi in kako zelo je ritem 

prisoten v likovni umetnosti. 

Pogovorimo se o kriterijih. 

POSPRAVLJANJE: Skupaj 

pospravijo učilnico. 

Opazujejo kako močno je lahko 

prisoten ritem v likovni 

umetnosti. 

Vrednotijo lastna dela in dela 

sošolcev. 

Pospravljajo. 

Pogovor, analiza. 

Za konec si pogledamo likovna 

dela, ki prezentirajo: počasen in 

hiter tempo. 

Sprašujem jih katero oz kakšno 

glasbo bi povezali z dotičnimi 

likovnimi deli in povem nekaj o 

avtorjih likovnih del. 

Ogledujejo si likovna dela in jih 

v diskusiji povezujejo z ritmom. 

 

Slika 1 

 

Slika 2 
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Slika 3 
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PRILOGA 2: UČNA PRIPRAVA - HARMONIJA 

UČNA PRIPRAVA 

Študentka: Urška Jeraj 

Mentor: prof. mag. Črtomir Frelih, spec. 

Somentorica: dr. Uršula Podobnik 

Datum: 8. 6. 2016 

Šola: OŠ Prule Razred: 5 Predmet: Likovna 

umetnost 

Število ur: 1 

 

 

Oblikovalno področje: risanje 

Likovna naloga: likovna upodobitev skladbe z upoštevanjem harmonije/kontrasta 

Likovna tehnika: voščenke 

Likovni motiv: glasba 

Materiali in orodja: voščenke, podolgovat nosilec 

Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija 

Učne oblike: frontalna, individualna, analiza likovnih del 

Učna sredstva in pripomočki: posnetki glasbe 

Medpredmetno povezovanje: GLU 

Cilji:  

Učenci: 

- harmonije, ki jih slišijo poveţejo s harmoničnimi barvami, 

- disharmonije poveţejo s kontrastnimi barvami, 

- razumejo pojma harmonija in disharmonija, 

- bogatijo zmoţnosti pretvarjanja slišanega v vidno predstavo, 

- razvijajo sposobnost upodobitve slišanega, 

- kritično vrednotijo svoje delo in dela sošolcev. 
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Literatura:  

 

Šuštaršič, N., Butina, M., Zornik, K., de Gleria, B., Skubin, I. (2004). Likovna teorija: učbenik za 

umetniške gimnazije likovne smeri od 1. do 4. letnika. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjiţnica. 

 

Učni načrt: program osnovna šola: Glasbena vzgoja (2011a). Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Učni načrt: program osnovna šola: likovna vzgoja (2011b). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Kazalo slik: 

Slika 1: Ittnov barvni krog, pridobljeno 12. 4. 2016, s https://goo.gl/xVI6zN 

 

Glasba: 

 

Abstraktna risba – risanje skladbe: Vittorio Monti: Czardas, pridobljeno 6. 6. 2016 s 

https://www.youtube.com/watch?v=VuQu4VLmq0E 

 

Harmonija: Jules Massenet, Meditation from Thais, pridobljeno 12. 5. 2016, s 

https://www.youtube.com/watch?v=loQGoun3Px0 

 

Disharmonija: Hector Molina, Suita Latinoamericana, Joropo, pridobljeno 12. 5. 2016, s 

https://www.youtube.com/watch?v=R7aXZKM_ak4 

https://goo.gl/xVI6zN
https://www.youtube.com/watch?v=R7aXZKM_ak4
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POTEK UČNE URE 

Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

I) UVODNI DEL                                                          

Uvodna motivacija :  

Učencem razdelim A4 papir in 

svinčnike. Povem, da naj 

upodobijo točno to, kar slišijo. 

Če slišijo dolge tone, naj 

vlečejo linije in, če slišijo 

kratke tone, naj upodabljajo 

točke. Demonstriram na violino.  

Naj zaprejo oči in se popolnoma 

prepustijo glasbi, ona naj vodi 

njihove roke. 

Povem, da je to le eksperiment 

in naročim naj skice zadrţijo pri 

sebi, ker se bomo o njih še 

pogovarjali. 

Poslušajo glasbo, rišejo. 

 

Demonstracija.  

Učencem povem, da bom 

zavrtela skladbo in, da naj se 

osredotočijo na to, katere barve 

si predstavljajo, ko poslušajo 

skladbo. Povem, da si morajo 

zamisliti najmanj tri različne 

barve (črna in bela to nista). 

Zavrtim disharmonično skladbo 

(7min21s). Ko utišam zvok si 

učenci pridejo izbrat vsak po 

najmanj tri različne voščenke. 

Postavijo jih predse na mizo in 

označijo, da ta kombinacija 

pripada prvi skladbi.  

Razmišljajo, poslušajo, 

intuitivno izbirajo barve. 

 

Razlaga, individualna. 

Nato zavrtim harmonično 

skladbo in jim dam ista 

navodila. Ponovno gredo po 

voščenke, označijo, da so te 

kombinacija, navdihnjena z 

drugo skladbo in jih poloţijo na 

mizo predse. Vprašam jih, če bi 

sedaj morda radi zamenjali prve 

barve in, če jih bo nekaj ţelelo 

bomo to storili. Še enkrat bomo 

poslušali del druge skladbe in 

bodo imeli moţnost zamenjave 

voščenk. 

Razmišljajo, poslušajo, 

intuitivno izbirajo barve. 

 

Individualna. 
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Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

II) OSREDNJI DEL  

Posredovanje likovnih 

pojmov:  

- Harmonija 

Pogovorimo se o tem kakšne 

barve so si zbrali in se 

osredotočimo na tiste (upam, da 

jih bo večina), ki so si ob 

harmonični skladbi izbrali 

barve, ki v kombinaciji tvorijo 

harmonijo in obratno pri 

disharmonični skladbi. 

Ugotovimo, da nekatere barve v 

kombinaciji tvorijo na videz 

prijetno kombinacijo, nekatere 

pa ne.  

V likovnosti ima barvna 

harmonija svoje zakonitosti. 

Pomeni skladnost določene 

skupine barv, ki na gledalca 

vplivajo ugodno. Poznamo 

harmonijo na osnovi sorodnosti, 

kjer kombiniramo barve, ki se v 

barvnem krogu nahajajo druga 

blizu druge, poznamo 

harmonijo svetlih in temnih 

barv (svetlost) in barvno 

skupino, kjer so si barve 

sorodne po nasičenosti 

(Šuštaršič, Butina, Zornik, de 

Gleria, Skubin, 2004).  

Opazujejo svoje kombinacije 

barv in kombinacije sošolcev in 

ugotavljajo zakaj so si ob 

poslušanju prve skladbe izbrali 

ravno barve, ki tvorijo na videz 

prijetno kombinacijo in obratno 

pri drugi skladbi. 

 

Poslušajo razlago. 

Pogovor, razlaga. 

Ob barvnem krogu si ogledamo 

harmonične in disharmonične 

kombinacije barv. 

Osredotočimo se na harmonijo 

na osnovi sorodnosti. 

Pogovorimo se tudi o tem 

katere oblike bi bile med seboj 

harmonične in katere kontrastne 

(organske, anorganske). 

Ponovimo in povzamemo vse, 

kar smo povedali o harmoniji in 

disharmoniji. 

Harmonijo najdemo prav tako v 

barvah, kot tudi v oblikah. 

Nasprotje harmonije je 

Pomagajo iskati harmonične 

barve na barvnem krogu. 

Pogovor, razlaga. 

 

 

Slika 1 
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disharmonija. 

Harmonija oblik ali barv je 

očesu prijetna. 

Harmonične barve leţijo blizu v 

barvnem krogu. 

Kontrast je nasprotje harmonije. 

Spomnimo se, da smo na 

začetku poslušali dve skladbi. 

Vprašam jih katera mislijo, da 

je bila harmonična in katera 

disharmonična (lahko pogledajo 

barve, ki so jih izbrali). 

Spodbudim jih, da premislijo 

kakšno kombinacijo oblik bi 

izbrali za upodobitev prve in 

kakšno za upodobitev druge 

skladbe. Zavrtim odlomke 

skladb, oni miţe razmišljajo in 

si vizualizirajo slišano.  

Nekaterim posameznikom dam 

moţnost, da ideje delijo z 

ostalimi. 

Sodelujejo pri obnovi. Razlaga, pogovor. 
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Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

Posredovanje likovne naloge 

Naredili bomo dve različni 

risbi. Oba izdelka bosta 

nastajala ob poslušanju glasbe. 

Spomnili se bomo kako nas je 

čisto na začetku vodila glasba, 

da smo risali linije, točke, 

nismo preveč razmišljali, samo 

prepustili smo se glasbi. Tako 

bomo tudi sedaj popolnoma 

prepuščeni prisluhnili kaj nam 

glasba sporoča in ne bomo 

upodabljali oblik, ki bi vsem, ki 

bodo pogledali risbo isto 

predstavljale (hiša, cesta, avto). 

Vsem poznanim, prepoznavnim 

oblikam se izogibamo! 

Osredotočili se bomo na 

organske in anorganske oblike. 

Sprejemajo navodila za izvedbo 

likovne naloge. 

Razlaga. 

Pogovorili se bomo še o liniji, 

točki in ploskvi in 

demonstrirala bom različne 

načine uporabe voščenke. Da bi 

bili izdelki čim bolj slikarski in 

ne preteţno risarski bom 

predlagala »leţečo« uporabo 

voščenke, kjer je sled bolj 

ploskovita, kot linearna. Ko 

bodo imeli nosilec ţe zapolnjen 

z oblikami različnih barv naj 

nekatere oblike zapolnijo z 

barvami tako, da jih poveţejo v 

ploskve. 

Ponudim čas za vprašanja. 

Predlagajo na koliko načinov 

lahko uporabljamo voščenko. 
 

Kriteriji: 

Risba 1: 

- uporabljene barve niso 

harmonične, 

- upodobljene oblike so 

bolj kontrastne, kot 

harmonične, 

- zapolnjena je večina 

formata, 

- upodobljene so linije, 

točke in ploskve, 
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- odmik od 

podobotvornih oblik. 

 

Risba 2: 

 

- uporabljene so 

harmonične barve, 

- upodobljene so 

harmonične oblike, 

- zapolnjena je večina 

formata, 

- upodobljene so linije, 

točke in ploskve, 

- odmik od 

podobotvornih oblik. 
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Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

Likovno izraţanje 

IZVEDBA LIKOVNE 

NALOGE: 

Učencev med ustvarjanjem ne 

motim. Preverjam koliko časa 

bodo pribliţno potrebovali, 

skrbim, da je jakost glasbe 

primerna trenutni razredni 

klimi, sem prisotna in oprezna, 

če bi kdo ţelel kaj vprašati 

Rišejo, izvajajo nalogo. Individualna. 
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Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

III) ZAKLJUČNI DEL 

ANALIZA IN 

VREDNOTENJE LIKOVNIH 

DEL: 

Nastale izdelke razporedimo 

tako, da so harmonične risbe 

ločene od disharmoničnih. 

Pogovorimo se o kriterijih in 

opazujemo kdo jih je upošteval, 

kdo ne. 

Še enkrat ponovimo kaj pomeni 

harmonija, kje v likovnosti jo 

lahko najdemo in kako zveni v 

glasbi.  

POSPRAVLJANJE: Skupaj 

pospravijo učilnico. 

Sodelujejo pri analizi. 

 

Pogovor, analiza. 
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PRILOGA 3: UČNA PRIPRAVA - KOMPOZICIJA 

UČNA PRIPRAVA 

Študentka: Urška Jeraj 

Mentor: prof. mag.Črtomir Frelih, spec. 

Somentorica: dr. Uršula Podobnik 

Datum: 1. 6. 2016 

Šola: OŠ Prule Razred: 7 Predmet: Likovna 

umetnost 

Število ur: 1 

 

 

Oblikovalno področje: slikanje ali risanje – po lastni izbiri 

Likovna naloga: likovno komponiranje z upoštevanjem zakonitosti izbrane vrste kompozicije 

Likovna tehnika: kombinirana (kolaţ, vodene barve, svinčniki, barvni svinčniki) 

Likovni motiv: glasba 

Materiali in orodja: pisan papir, risalni papir, lepilo, škarje, vodene barve, čopiči, zaščitni prti, lončki 

z vodo, svinčniki, barvice 

Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija 

Učne oblike: frontalna, individualna, analiza likovnih del 

Učna sredstva in pripomočki: posnetki glasbe 

Medpredmetno povezovanje: GLU 

Cilji:  

Učenci: 

- razumejo pojem kompozicija tako na likovnem, kot na glasbenem področju, 

- spoznajo in razumejo zakonitosti različnih vrst kompozicij, 

- znanje o kompozicijah znajo prevesti v likovna dela, 

- prepoznajo in ločijo enostavnejše in kompleksnejše kompozicije, 

- razvijajo sposobnost upodobitve slišanega, 

- kritično vrednotijo svoje delo in dela sošolcev. 

 

Literatura: 
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Muhovič, J. (2015). Leksikon likovne teorije. Celje – Ljubljana: Celjska Mohorjeva druţba. 

 

Učni načrt: program osnovna šola: Glasbena vzgoja (2011a). Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Učni načrt: program osnovna šola: likovna vzgoja (2011b). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Kazalo slik: 

 

Slika 1: Urška Jeraj, 70x100, tuš na papirju, Ennio Morricone – Almost dead, Likovna notacija, 2013 

Slika 2: Kaotično razporejeni ljudje ob plaţi, pridobljeno 16. 4. 2016, s https://goo.gl/PIA5Lo 

Slika 3: Šahovnica, pridobljeno 16. 4. 2016, s https://goo.gl/DFB0gv 

Slika 4: Šahovnica, pridobljeno 16. 4. 2016, s https://goo.gl/Bup4eL 

Slika 5: Jackson Pollock, 142.3 x 168, Olje na platnu, Circumcision, 1946, pridobljeno 18. 5. 2016 s 

https://www.guggenheim.org/artwork/3478  

 

Glasba:  

 

Ennio Morricone: Almost dead, pridobljeno 20. 4. 2016, s 

https://www.youtube.com/watch?v=iH8y_Xoo0dA 

 

Red: Johann Sebastian Bach: Prelude in C Major, pridobljeno 18. 4. 2016, s 

https://www.youtube.com/watch?v=PXMVkQ70I88 

 

Kaos: Thomas Adès: Asyla Op. 17, I., pridobljeno 18. 4.2 016, s https://goo.gl/GzA8ZB 

https://goo.gl/PIA5Lo
https://goo.gl/DFB0gv
https://goo.gl/Bup4eL
https://www.guggenheim.org/artwork/3478
https://www.youtube.com/watch?v=iH8y_Xoo0dA
https://goo.gl/GzA8ZB


Glasba kot sredstvo za laţje razumevanje likovnih pojmov in zakonitosti Jeraj U. 

(2016) 

 

- 96 - 

 

 

POTEK UČNE URE 

Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in 

pripomočki 

I) UVODNI DEL                                                          

Uvodna motivacija :  

Učencem povem, da bom zavrtela 

dve različni skladbi, oni pa naj bodo 

pozorni na njihovo zgradbo. 

Ena izmed njih je Bachova jasno 

strukturirana kompozicija, druga pa 

je sodobna, kaotična, brez repa in 

glave.  

Vprašam jih po razlikah med 

kompozicijama. Če jim bo opis delal 

teţave, jim bom za laţjo predstavo 

pokazala notni zapis in ga razloţila 

do te mere, da bodo razumeli razliko 

med kompozicijama. Nato bom 

zavrtela skladbo Ennia Morriconea – 

Almost dead in jim pokazala kako 

sem jo likovno upodobila. 

 

Slika 1 

Poslušajo, odgovarjajo na 

vprašanja. 

Demonstracija, razlaga, 

pogovor. 

Skupaj bomo šli skozi skladbo in 

likovno upodobitev. Nato bom 

vprašala, če je tudi likovna umetnost 

časovna ali glasbo poslušamo v času, 

likovno kompozicijo pa ugledamo v 

enem hipu? 

Diskutirajo. Pogovor. 
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Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

II) OSREDNJI DEL  

Posredovanje likovnih 

pojmov 

- Kompozicija 

Izhaja iz latinske besede 

»compono«, ki pomeni 

sestaviti, zdruţiti, zbrati, 

nasproti postaviti, primerjati. 

Pomeni postaviti elemente v 

neko razmerje. Osredotočili se 

bomo na dva tipa razmerja, ki 

določata kompozicijo: 

- Odnos med deli 

samimi, 

- Odnos med deli in 

celoto. 

Poslušajo. Razlaga. 

Kompoziciji ni mogoče ničesar 

dodati ali odvzeti ne, da bi s 

tem spremenili njen karakter. 

Diskutirajo o izjavi. 

 

Pogovor. 

Kompozicija je proces, katerega 

posledice se poznajo v končnem 

izdelku, v kompoziciji. 

Odnose med deli in celoto lahko 

ločimo na tri glavne oblike: 

- Kaos 

- Red 

- Red v kaosu oz kaos v 

redu 

(Muhovič, 2015). 

Pogovarjamo se o tem kako na 

nas vpliva red in kaos (s 

pomočjo glasbenega primera). 

Odgovarjajo. Pogovor. 
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Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

Posredovanje likovne naloge 

Vsak si bo lahko izbral eno 

izmed obravnavanih vrst 

kompozicij, ki jo bo likovno 

upodobil. Red, kaos, kaos v 

redu ali red v kaosu in likovno 

tehniko, ki se mu zdi najbolj 

primerna za izvedbo ideje. Če 

bo ostal čas lahko vsak naredi 

več kompozicij.  

Ponovno poslušamo skladbi, da 

si laţje vizualizirajo svoje ideje. 

Na voljo imajo risalne liste, ki 

ne smejo ostati v originalni 

obliki, ampak si jih morajo 

različno oblikovati za izbrano 

vrsto kompozicije, saj je od 

formata kompozicija zelo 

odvisna (odnos delov do celote 

– demonstriram kako iste oblike 

različno delujejo na različnih 

formatih). 

Na vidno mesto v učilnico 

postavim ves razpoloţljiv 

material o katerem se 

pogovorimo. Med opisom 

uporabe materialov jih 

spodbujam k kombiniranju 

tehnik. 

Kompozicije ustvarjajo bodisi z 

rezanjem, trganjem, lepljenjem 

pisanega kolaţ papirja, bodisi s 

slikanjem, ali pa z risanjem 

različnih likovnih elementov. 

Nalogo naj si zelo poenostavijo, 

saj nimajo veliko časa.  

Prejemajo navodila. Razlaga. 

Kriteriji: 

- nosilec ne ostane v A3 

obliki, 

- iz končnega izdelka 

mora biti brez dodatne 

razlage razvidno za 

katero vrsto 

kompozicije gre, 

- izbrana je primerna 
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tehnika. 

 

Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

Likovno izraţanje 

IZVEDBA LIKOVNE 

NALOGE: 

Učencem sproti individualno 

svetujem in jih opozarjam na 

upoštevanje kriterijev. 

Izvajajo nalogo. Individualna. 

 

Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

III) ZAKLJUČNI DEL 

ANALIZA IN 

VREDNOTENJE LIKOVNIH 

DEL: 

Pripravim štiri različne površine 

za razstavo izdelkov. Učenci 

poloţijo skupaj kompozicije, ki 

spadajo v isto skupino. 

Pogovorimo se o kriterijih. 

Vrednotijo svoja dela in dela 

sošolcev. 

 

Pogovor, analiza. 

 

Na koncu pokaţem slikovne 

primere teh vrst kompozicij. 

Pogovarjamo se o tem kakšne 

so razlike med kaosom in 

redom. 

Red daje človeku občutek 

varnosti, lagodnosti, 

neobremenjenosti, kaos pa je 

nepredvidljiv in vzbuja strah, 

nelagodje, zanimanje. 

 

 Kaos: 

 

Slika 2 

Red: 

 

Slika 3 

Kaos v redu: 
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Slika 4 

Red v kaosu: 

 

Slika 5 
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PRILOGA 4: UČNA PRIPRAVA - TONSKE UBRANOSTI 

 

UČNA PRIPRAVA 

Študentka: Urška Jeraj 

Mentor: prof. mag.Črtomir Frelih, spec. 

Somentorica: dr. Uršula Podobnik 

Datum: 1. 6. 2016 

Šola: OŠ Prule Razred: 8 Predmet: Likovna 

umetnost 

Število ur: 1 

 

 

Oblikovalno področje: slikanje 

Likovna naloga: slikanje abstraktne kompozicije z upoštevanjem valerskih ključev 

Likovna tehnika: tempera 

Likovni motiv: ploskve različnih oblik, velikosti in temin 

Materiali in orodja: lončki z barvo, čopiči, zaščitni prti, listki z imeni valerskih ključev, vreča za 

ţrebanje, podolgovati in kvadratni formati 

Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija 

Učne oblike: frontalna, individualna, analiza likovnih del 

Učna sredstva in pripomočki: posnetki glasbe 

Medpredmetno povezovanje: GLU 

Cilji:  

Učenci: 

- različni skladbi (durovsko in molovsko) poveţejo s tonskimi ubranostmi, 

- bogatijo izrazoslovje na področju likovnega in glasbenega jezika, 

- razumejo slišno in vidno razliko med durom in molom, 

- spoznajo in razumejo vse stopnje tonskih ubranosti, 

- primerjajo avdio in vizualno zaznavo, 
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- kritično vrednotijo svoje delo in dela sošolcev. 

 

Literatura:  

 

Šuštaršič, N., Butina, M., Zornik, K., de Gleria, B., Skubin, I. (2004). Likovna teorija: učbenik za 

umetniške gimnazije likovne smeri od 1. do 4. letnika. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjiţnica.  

 

Učni načrt: program osnovna šola: Glasbena vzgoja (2011a). Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Učni načrt: program osnovna šola: likovna vzgoja (2011b). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Glasba: 

 

Dur: Antonio Vivaldi: Spring, pridobljeno 19. 4. 2016, s https://www.youtube.com/watch?v=l-

dYNttdgl0 

 

Mol: Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 in C sharp minor, pridobljeno 19. 4. 2016, s 

https://www.youtube.com/watch?v=T5ZdlI4cOwo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin
https://www.youtube.com/watch?v=T5ZdlI4cOwo
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POTEK UČNE URE 

Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

I) UVODNI DEL                                                          

Uvodna motivacija 

Učence vprašam, če je med 

njimi kdo, ki ne vidi vseh barv 

ali celo kdo, ki vidi samo črno, 

belo in sive odtenke. Pozovem 

jih naj odmislijo sposobnost, da 

vidijo barve in si skušajo vse, 

kar vidijo predstavljati 

brezbarvno. 

Sprašujem jih kakšen je svet 

brez barv? Katere površine so 

svetlejše, katere temnejše, ali 

tudi svetloba, ki prihaja skozi 

okna vpliva na to kje je prisotne 

več bele in kje več črne? 

Opazujejo okolico, komentirajo, 

odgovarjajo na vprašanja. 

 

Pogovor. 

 

Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

II) OSREDNJI DEL  

Posredovanje likovnih 

pojmov:  

- Tonske 

ubranosti/valerski 

ključi 

 Povem, da bom zavrtela 

odlomek skladbe in, da naj 

pozorno spremljajo kako deluje 

na njih. Kakšen občutek 

povzroči, katero čustvo, vse 

besedne asociacije, če se jim zdi 

kar slišijo bolj svetlo ali bolj 

temno in ali je skladba bolj 

kristaliničnih/geometričnih ali 

bolj organskih oblik. Iztočnice 

napišem na tablo, da se lahko 

zares prepustijo skladbi in, da 

med poslušanjem ne bi 

razmišljali o tem, če so na kaj 

pozabili. Povem, da se lahko 

tudi gibajo, morda malo 

zaplešejo ali le pomigajo z 

rokami, morda samo z dlanmi 

Sprejemajo navodila, poslušajo 

skladbo, razmišljajo. 

Razlaga. 
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ob poslušanju. 

Zavrtim počasno molovsko 

skladbo.  

Po pribliţno dveh minutah 

glasbo neţno utišam. 

Počakam nekaj trenutkov in 

vprašam najprej po čustvih. 

Nekaj odgovorov za vsako 

področje zapišem na tablo. 

Potem me zanimajo besedne 

asociacije, nato vtisi o svetlobi, 

nazadnje pa vprašam, če bi nam 

kdo z gibi telesa ali rok, dlani 

pokazal kako si predstavlja 

skladbo v gibu. Če se ne bo 

javil nihče, bom jaz pokazala 

dva različna ekstrema, torej 

popolnoma lirično gibanje rok z 

mehkimi prehodi (ta odgovor 

iščem) in pa trdo, prekinjeno, 

grobo gibanje.  

Podoben postopek ponovimo še 

ob poslušanju durovske 

skladbe. 

Vprašam jih, če je v razredu 

kakšen glasbenik. Prosim ga/jih 

naj razloţi/jo razliko med 

durom in molom. Če ne bo šlo, 

bom to storila jaz. 

Razmišljajo, odgovarjajo. Pogovor. 

- Dur/mol: 

Lestvica v glasbi je sklop osmih 

tonov, ki si sledijo od 

najniţjega do najvišjega. Vsaka 

lestvica vsebuje dva tetrakorda 

(tetra pomeni 4, torej je 

tetrakord akord oziroma 

sozvočje štirih tonov). Obstaja 

durov in molov tetrakord. 

Durova lestvica sestoji iz dveh 

durovih tetrakordov (zaigram na 

prenosni klavir), molova pa iz 

dveh molovih tetrakordov 

(zaigram). 

Nato zaigram nekaj durovih in 

nekaj molovih akordov in 

opišejo kaj zveni svetlejše, 

kateri je bolj jasen in kateri bolj 

zasanjan. 

Poslušajo in sodelujejo pri 

razlgai. 

Razlaga, pogovor. 
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- Tonske ubranosti 

Odnose med svetlobo in temo v 

kompoziciji imenujemo tonske 

ubranosti oz valerski ključi. Za 

kompozicije, ki so ustvarjene z 

mehkejšimi prehodi pravimo, 

da so ustvarjene v mehkem oz 

molovskem svetlostnem ključu, 

kompozicije z izrazitejšimi 

prehodi pa v trdem oz 

durovskem svetlostnem ključu. 

Durovske kompozicije delujejo 

vedro, ozemljeno, molovske pa 

otoţno, odmaknjeno (Šuštaršič, 

Butina, Zornik, de Gleria, 

Skubin, 2004). 

Poslušajo razlago. Razlaga. 

Ob ogledovanju tabele se 

pogovorimo o vsakem 

valerskem ključu posebej. 

Pokaţem na tablo, kjer so 

zapisani njihovi odgovori in jih 

vprašam katere odgovore bi 

pripisali duru in katere molu. 

Ponovno se ustavimo pri 

vsakem področju posebej 

(predvsem pri oblikah) in 

poudarimo, da molovskim 

skladbam bolj pritičejo 

organske, durovskim pa 

anorganske oblike. 

Opazujejo, komentirajo 

značilnosti valerskih ključev. 

Pogovor. 

 

 

Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

Posredovanje likovne naloge 

Vsak bo izţrebal en valerski 

ključ in na hrbtno stran nosilca 

napisal katerega je izţrebal. 

Povem, da lahko izbirajo med 

podolgovatim pravokotnim in 

kvadratnim nosilcem. Preverim, 

če so razumeli katere tone 

morajo uporabljati tako, da 

nekatere posameznike vprašam 

kateri valerski ključ so izbrali in 

naj pokaţejo katere sivine bodo 

potrebovali. 

Sivine bom pred pričetkom ure 

pripravila v lončke in vsaka 

skupina bo imela na razpolago 

Sprejemajo navodila za izvedbo 

likovne naloge. 

Razlaga. 
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devet sivin, črno in belo. 

Povem, da bodo naredili hitro 

sliko, sestavljeno iz nekaj 

ploskev (brez skice) pri kateri 

naj upoštevajo izbran valerski 

ključ. Z najsvetlejšo sivino naj 

sestavijo kompozicijo iz nekaj 

ploskev, ki jih nato poslikajo 

tako, da upoštevajo izbran 

valerski ključ. Poudarim, da naj 

ne mešajo barv in, da je en 

čopič samo za en lonček z 

mešanico sivin. 

Ponudim čas za vprašanja.  

Povem, naj si pripravijo 

material in pričnejo z 

upodabljanjem. 

Kriteriji: 

- dur – trši prehodi, mol 

– mehkejši prehodi, 

- visok, srednji, nizek – 

upoštevanje svetlosti, 

- slika deluje enotno in je 

zaključena celota. 
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Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

Likovno izraţanje 

IZVEDBA LIKOVNE 

NALOGE: 

Učencem sproti individualno 

svetujem in jih opozarjam na 

upoštevanje kriterijev. 

Med upodabljanjem je na 

projektorju odprta tabela s 

svetlostmi v valerskih ključih, 

ki jim je lahko v pomoč. 

Rišejo, izvajajo nalogo. 

 

Individualna. 

 

Dejavnost učitelja Dejavnost učencev Učne metode in pripomočki 

III) ZAKLJUČNI DEL 

ANALIZA IN 

VREDNOTENJE LIKOVNIH 

DEL: 

Pripravim šest različnih površin 

za razstavo risb. Vsaka skupina 

poloţi izdelke narisane v istem 

valerskem ključu skupaj. 

Pogovorimo se o kriterijih. 

POSPRAVLJANJE: Skupaj 

pospravijo učilnico. 

Vrednotijo svoja dela in dela 

sošolcev. 

Pospravljajo. 

Pogovor, analiza. 
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PRILOGA 5: ANKETA MED UČITELJI 

 

Vprašanje 1: Ali sta po vašem mnenju glasbeni in likovni jezik sorodna jezika? 

a) DA 

b) NE 

c) Ne vem 

 

 

Ali sta po vašem mnenju glasbeni in likovni jezik sorodna jezika?  (n = 105)  

 

 

 

Komentar rezultatov 

Razveseljivo večina v anketi sodelujočih likovnih pedagogov, ki poučujejo likovno umetnost 

v slovenskih osnovnih šolah (89 %) meni, da sta glasbeni in likovni jezik sorodna jezika. Le 7 

% sodelujočih je mnenja, da jezika nista sorodna, 4 % sodelujočih pa ni opredeljenih. 
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Vprašanje 2: Ali sta si glasbeni in likovni jezik sorodna le na področju občutenj? 

a) DA 

b) NE 

c) Ne vem 

 

 

Ali sta si glasbeni in likovni jezik sorodna le na področju občutenj? (n = 105) 

 

 

 

Komentar rezultatov 

Zadovoljivo več kot polovica (58 %) sodelujočih likovnih pedagogov v anketi meni, da 

glasbeni in likovni jezik nista sorodna le na področju občutenj, kar 33 % jih meni nasprotno, 

le 8 % pa ni opredeljenih. 
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Vprašanje 3: Ali je glasba ustrezen pripomoček, ki ga lahko uporabljamo za laţjo razlago 

likovnih zakonitosti? 

a) DA 

b) NE 

c) Samo nekatere zakonitosti lahko razloţimo s pomočjo glasbe 

d) Ne vem 

 

V primeru, da ste obkroţili odgovor a) ali c) napišite pri razlagi katerih likovnih 

zakonitostih ste si do sedaj ţe pomagali z glasbo ? 

 

 

Ali je glasba ustrezen pripomoček, ki ga lahko uporabljamo za lažjo razlago likovnih zakonitosti? (n = 

106) 

 

 

 

Komentar rezultatov 

Več kot polovica sodelujočih v anketi (55 %) meni, da je glasba ustrezen pripomoček za laţjo 

razlago likovnih zakonitosti, 38 % sodelujočih meni, da le nekatere likovne zakonitosti lahko 

razloţimo s pomočjo glasbe, le 1 % pa meni, da glasba ni ustrezen pripomoček. 

Med odgovori na odprto podvprašanje navajam najbolj pogoste in najbolj zanimive. 

Tisti sodelujoči v anketi, ki menijo, da likovne zakonitosti (vse ali samo nekatere) lahko 

razloţimo s pomočjo glasbe, so si najbolj pogosto pomagali z glasbo pri razlagi naslednjih 

likovnih pojmov: kontrast, ritem, harmonija, valerski ključi, toni, barve, kompozicija. 

Izpostavila bi še nekaj zanimivih navedb likovnih zakonitostih, pri katerih so si sodelujoči pri 

razlagi pomagali z glasbo in sicer: monotono, dinamika, zaporedje, simbolika barv, zlati rez, 

pri raziskovanju izraznosti osnovnih likovnih elementov, črtne vrednote po poslušanju 

različnih zvrsti glasbe, abstrakcija, dinamično – umirjeno, barvito – monotono, mirno – 

hladne barve, hitro – tople barve, glasno – močne barve. 
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Vprašanje 4: Označite v kolikšni meri mislite, da nam lahko glasbeni primeri pomagajo pri 

razlagi naslednjih likovnih problemov tudi, če jih še nikoli niste razloţili s pomočjo glasbe. 

 

 1=ne 

pomagajo 

2= skoraj nič 

ne pomagajo 

3 = ne 

morem se 

opredeliti 

4= 

zadovoljivo 

pomagajo 

5= zelo so 

učinkoviti 

Ritem 1 2 3 4 5 

Harmonija 1 2 3 4 5 

Kompozicija 1 2 3 4 5 

Tonske 

ubranosti/ 

valerski ključi 

1 2 3 4 5 

 

 

Označite v kolikšni meri mislite, da nam lahko glasbeni primeri pomagajo pri razlagi naslednjih likovnih 

problemov tudi, če jih še nikoli niste razložili s pomočjo glasbe: (n = 103) 

 

 

Komentar rezultatov 

Ritem: večina (77 %) likovnih pedagogov, ki so sodelovali v anketi, meni, da so glasbeni 

primeri pri razlagi ritma zelo učinkoviti, 19 % jih meni, da zadovoljivo pomagajo, 3 % se ne 

morejo opredeliti, 1 % pa meni, da glasbeni primeri ne pomagajo. 

Harmonija: tudi tu večina (72 %) sodelujočih v anketi meni, da so glasbeni primeri pri razlagi 

harmonije zelo učinkoviti, 23 % jih meni, da zadovoljivo pomagajo, 4 % so neopredeljeni, 1 

% pa meni, da glasbeni primeri skoraj nič ne pomagajo. 

Kompozicija: skoraj polovica sodelujočih (43 %) meni, da so glasbeni primeri zelo učinkoviti 

pri razlagi likovne kompozicije, nekoliko manjši deleţ (37 %) meni, da glasbeni primeri 

zadovoljivo pomagajo, 15 % se ne more opredeliti, 3 % so mnenja, da glasbeni primeri skoraj 

nič ne pomagajo, 2 % pa, da sploh ne pomagajo. 
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Tonske ubranosti: polovica sodelujočih (50 %) meni, da so glasbeni primeri pri razlagi 

tonskih ubranosti zelo učinkoviti, 31 %, da zadovoljivo pomagajo, 17 % se jih ne more 

opredeliti, 15 meni, da skoraj nič ne pomagajo in 1 %, da sploh ne pomagajo. 

 

 

 

Vprašanje 5: Ali kdaj uporabljate glasbene primere za pomoč pri razlagi likovnih 

zakonitosti? 

a) pogosto 

b) včasih 

c) nikoli 

 

 

   Kako pogosto uporabljate glasbene primere za pomoč pri razlagi likovnih zakonitosti? (n = 102) 

 

 

 

Komentar rezultatov 

Skoraj četrtina sodelujočih v anketi (24 %) pogosto uporablja glasbene primere za pomoč pri 

razlagi likovnih zakonitosti, kar 67 % včasih, 6 % pa nikoli. 
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Vprašanje 6: Če pri razlagi uporabljate povezavo med glasbenim in likovnim jezikom, katera 

literatura vam je običajno v pomoč? 

 

 

Komentar rezultatov 

Med odgovori na odprto vprašanje sem izpostavila najbolj pogoste in zanimive. 

 

Najbolj pogosti odgovori: internet, priročniki, učbeniki, lastno znanje, nasvet glasbenega 

pedagoga, učbenik za likovno umetnost, zvočni zapisi. 

 

Najbolj zanimivi odgovori: Milan Butina, Vasilij Kandinski – Od točke do slike, Muhovičev 

leksikon likovne teorije, psihologija, dokumentarci, glasbeni leksikon. 
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Vprašanje 7: Ali bi večkrat uporabljali glasbo kot pripomoček za laţje razumevanje likovnih 

pojmov, če bi obstajal priročnik obogaten s primeri? 

a) DA 

b) NE 

 

 

Ali bi večkrat uporabljali glasbo kot pripomoček za lažje razumevanje likovnih pojmov, če bi obstajal 

priročnik obogaten s primeri? (n = 101) 

 

 

 

Komentar rezultatov 

Velika večina (88 %) sodelujočih v anketi večkrat uporabljala glasbo kot pripomoček za laţje 

razumevanje likovnih pojmov, če bi obstajal priročnik obogaten s primeri. Le 12 % 

sodelujočih glasbe ne bi uporabljalo tudi, če bi obstajal priročnik. 
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PRILOGA 6: ANKETA MED UČENCI – RITEM 

 

Vprašanje 1: Kateri razred devetletne osnovne šole obiskuješ? 

 

Komentar rezultatov 

Odgovori na to vprašanje niso predmet analize, saj so namenjeni zgolj laţji obdelavi 

rezultatov ankete. Vsi učenci, ki so izpolnjevali ta vprašalnik so obiskovali 5. razred 

devetletne osnovne šole. Tematiko ritem v likovni umetnosti so v istem šolskem letu ţe 

obravnavali. Učiteljica se pri tem ni posluţevala medpredmetne povezave s predmetom 

glasbena umetnost. Vprašalnik je pred in po izvedbi moje učne ure izpolnilo 17 učencev. 

 

Vprašanje 2: Ali v likovni umetnosti srečamo ritem? 

a) DA  

b) NE 

c) Ne vem  

 

 

 
 

 

Komentar rezultatov 

Na to vprašanje je tako pri prvem, kot pri drugem izpolnjevanju vprašalnika odgovorilo 17 

anketirancev. Pravilen odgovor je a) DA. Pred inovativno razlago je 16 anketirancev 

odgovorilo pravilno, 1 pa je izbral odgovor c) Ne vem. Po inovativni razlagi so vsi anketiranci 

odgovorili pravilno in sicer, da v likovni umetnosti srečamo ritem. 
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Vprašanje 3: Kje bi lahko našli ritem v likovni umetnosti (lahko obkroţiš več odgovorov)? 

a) v barvah 

b) v oblikah 

c) v vzorcih 

d) v arhitekturi 

e) v papirju 

f) v poudarjenih in nepoudarjenih elementih 

g) ritem srečamo samo v glasbeni umetnosti 

 

 

 

 

 

Komentar rezultatov 

Anketiranci so pri tem vprašanju lahko obkroţili več odgovorov. Pravilni odgovori so: a) v 

barvah, b) v oblikah, c) v vzorcih, d) v arhitekturi in f) v poudarjenih in nepoudarjenih 

elementih. Na odgovor a) je pred in po inovativni razlagi odgovorilo enako število 

anketirancev, na odgovor b) je drugič odgovoril 1 anketiranec več, na odgovor c) je drugič 

odgovoril 1 anketiranec manj, na odgovor d) je pred in po inovativni razlagi odgovorilo enako 

število anketirancev, odgovor f) pa je po inovativni razlagi izbral 1 anketiranec več. Drugič so 

3 manj izbrali napačen odgovor e) v papirju, 1 več pa je izbral napačen odgovor g), kjer piše, 

da ritem srečamo samo v glasbi. 
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Vprašanje 4: Primerjaj likovni deli. Ali se razlikujeta v ritmu? 

 

           
a) DA  

b) NE  

c) Če si obkroţil odgovor a opiši kako se 

razlikujeta:_________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

Komentar rezultatov 

Pravilen odgovor na to vprašanje je a) DA. Pri prvem in drugem reševanju so vsi anketiranci 

odgovorili pravilno. Vseh 17 anketirancev je izbralo odgovor a). 

Najbolj pogosti odgovori (prvič): 

Razlikujeta se: 
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- v tem, da so na prvi liki, na drugi pa črte (5 odgovorov),  

- v tem, da je prva natančna, druga pa ni natančna (3 odgovori) 

- v barvi (3 odgovori) 

- v tem, da je prva natančna, druga pa ni natančna (2 odgovora) 

- v tem, da je prva počasna in druga hitra (2 odgovora) 

- v tem, da je ena brez občutkov, druga pa z občutki. 

Najbolj pogosti odgovori (drugič): 

Razlikujeta se v tem: 

-  da je prva hitra in druga počasna (8 odgovorov) 

-  da so na prvi liki in na drugi črte (3 odgovori) 

- da je prva stroga in druga sproščena (1 odgovor) 

- da je prva natančna, druga pa nenatančna (1 odgovor) 

Zanimivi odgovori (drugič): 

- prva ima ritem v barvah in vzorcih, druga pa v razlitju barv, 

- ritem rock je bolj spackan, klasiko pa veţeš. 

Analiza odgovorov: 

Glede na to, da sem iskala odgovor, da je prva skladba bolj umirjena/počasna, kot druga lahko 

ugotovim, da je bilo po izvedbi učne ure razumevanje snovi boljše, saj je več učencev 

ustrezno pojasnilo razlike. 
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Vprašanje 5: Likovno delo lahko izraţa zelo počasen ali zelo hiter tempo. 

a) DA  

b) NE  

c) Ne vem 

 

 

 
 

 

Komentar rezultatov 

Pravilni odgovor na to vprašanje je a) DA. Prvič je 14 anketirancev izbralo pravilen odgovor 

a) DA, 1 je izbral napačen odgovor b) NE in 2 sta izbrala odgovor c) Ne vem. Razveseljivo je, 

da sta drugič 2 anketiranca več obkroţila pravilen odgovor, nihče ni obkroţil napačnega, le 1 

anketiranec pa je izbral odgovor c) Ne vem. 
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Vprašanje 6: Likovna dela upodobljena v 2/4 taktovskem načinu so pogosto dekorativna. 

a) DA  

b) NE  

c) Ne vem 

 

 

 

 

 

Komentar rezultatov 

Pravilen odgovor na to vprašanje je a) DA. Prvič so 4 od 17 vprašanih izbrali pravilen 

odgovor, 3 napačnega, 10 pa jih je izbralo odgovor c) Ne vem. Po inovativni razlagi sta 2 več 

izbrala pravilen odgovor, enako število vprašanih je izbralo napačen odgovor, 2 manj kot 

prvič pa sta izbrala odgovor c) Ne vem. 
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PRILOGA 7: ANKETA MED UČENCI – HARMONIJA 

 

Vprašanje 1: Kateri razred devetletne osnovne šole obiskuješ? 

 

Komentar rezultatov 

Odgovori na to vprašanje niso predmet analize, saj so namenjeni zgolj laţji obdelavi 

rezultatov ankete. Vsi učenci, ki so izpolnjevali ta vprašalnik so obiskovali 5. razred 

devetletne osnovne šole. Tematiko harmonija v likovni umetnosti so v istem šolskem letu ţe 

obravnavali. Učiteljica se pri tem ni posluţevala medpredmetne povezave s predmetom 

glasbena umetnost. Vprašalnik je pred in po izvedbi moje učne ure izpolnilo 17 učencev. 

 

Vprašanje 2: Ali veš kaj pomeni harmonija? 

a) DA  

b) NE 

Če si obkroţil/a odgovor a) napiši kaj pomeni 

harmonija:_________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

Komentar rezultatov 

V primeru, da so anketiranci vedeli, kaj pomeni harmonija, so obkroţili odgovor a) DA, če pa 

odgovora na to vprašanje niso poznali, so obkroţili odgovor b) NE. Pred izvedbo moje učne 

priprave je le 7 anketirancev vedelo kaj pomeni harmonija, ostalih 10 pa jih je obkroţilo 

odgovor b) NE. Po izvedbi učne priprave je odgovor a) DA obkroţilo 12 anketirancev, le 5 pa 
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jih še vedno ni vedelo kaj pomeni izraz harmonija in so obkroţili odgovor b) NE. Iz podanih 

pojasnil pojma harmonija je razvidno, da so pojem resnično razumeli. 

 

 

 

Vprašanje 3: Izraz harmonija srečamo: 

a) V likovnem svetu 

b) Tudi drugje:___________________ 

c) Ne vem 

 

 

 
 

 

Komentar rezultatov 

Namen tega vprašanja je bil, da se količina odgovorov b) Tudi drugje po izvedbi moje učne 

priprave poveča. Pred izvedbo učne priprave je 10 anketirancev odgovorilo, da harmonijo 

srečamo le v likovnem svetu, samo 2 sta odgovorila, da pojem srečamo tudi drugje, 6 pa jih je 

izbralo odgovor c) Ne vem. Razveseljivo je, da se je po izvedbi učne priprave 6 učencev več 

zavedalo, da pojem harmonija srečamo tudi drugje, na ţalost jih je 7 še vedno obkroţilo 

odgovor a) V likovnem svetu, le 1 anketiranec pa je obkroţil odgovor c) Ne vem. Med tistimi, 

ki so zaznali harmonijo tudi drugje, me je posebej presenetilo, da so zaznali harmonijo tudi v 

roţah in na nastopu. 
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Vprašanje 4: Katere barve so harmonične? 

a) Tiste, ki stojijo blizu v barvnem krogu 

b) Tiste, ki so si v barvnem krogu nasproti 

c) Ne vem 

 

 

 
 

 

Komentar rezultatov 

Pravilen odgovor na to vprašanje je a) Tiste, ki stojijo blizu v barvnem krogu, napačen pa b) 

Tiste, ki so si v barvnem krogu nasproti. Anketiranci so ţe pred izvedbo moje učne priprave 

pokazali zadovoljivo znanje o harmoniji v likovni umetnosti, saj jih je skoraj polovica (8) 

izbrala pravilen odgovor, 2 sta izbrala napačnega, 7 pa jih je izbralo odgovor c) Ne vem. Po 

izvedbi učne priprave so razveseljivo pravilen odgovor izbrali vsi anketiranci razen 1, ki je na 

vprašanje odgovoril z napačnim odgovorom b). 
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Vprašanje 5: Ali so harmonične lahko tudi oblike? 

a) DA 

b) NE 

c) Ne vem 

 

 

 
 

 

Komentar rezultatov 

Pravilen odgovor na to vprašanje je a) DA, napačen pa b) NE. Pred inovativnim načinom 

razlage je 9 anketirancev obkroţilo pravilen odgovor, 1 napačnega, kar 7 pa jih odgovora na 

vprašanje ni poznalo in so izbrali dogovor c) Ne vem. Po inovativnem načinu razlage je 

razveseljivo pravilen odgovor izbralo kar 15 anketirancev, nihče ni izbral napačnega 

odgovora, le 2 pa sta odgovorila z odgovorom c) Ne vem. 
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Vprašanje 6: Ali kontrast pomeni isto, kot harmonija? 

a) DA 

b) NE 

c) Ne vem 

 

 

 
 

 

Komentar rezultatov 

Pravilen odgovor na to vprašanje je b) NE. Pred izvedbo moje učne ure so 4 anketiranci 

odgovorili napačno a) DA, 4 se niso opredelili in so izbrali odgovor c) Ne vem, 9 pa jih je 

obkroţilo pravilen odgovor b) NE. Zelo razveseljivo so po izvedbi moje učne ure vsi 

anketiranci brez izjeme obkroţili pravilen odgovor. 
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PRILOGA 8: ANKETA MED UČENCI – KOMPOZICIJA 

 

Vprašanje 1: Kateri razred devetletne osnovne šole obiskuješ? 

 

Odgovori na to vprašanje niso predmet analize, saj so namenjeni zgolj laţji obdelavi 

rezultatov ankete. Vsi učenci, ki so izpolnjevali ta vprašalnik so obiskovali 7. razred 

devetletne osnovne šole. Tematiko kompozicija v likovni umetnosti so v istem šolskem letu 

ţe obravnavali. Učiteljica se pri tem ni posluţevala medpredmetne povezave s predmetom 

glasbena umetnost. Vprašalnik je pred in po izvedbi moje učne ure izpolnilo 15 učencev. 

 

Vprašanje 2: Ali veš kaj pomeni izraz kompozicija? 

a) DA  

b) NE 

 

 

 
 

 

Komentar rezultatov 

Odgovori se po in pred izvedbo moje učne ure ne razlikujejo. Pred in po izvedbi je 14 

anketirancev izbralo odgovor a) DA, 1 pa b) NE. 
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Vprašanje 3: Izraz kompozicija srečamo:  

a) V likovnem svetu. 

b) Tudi drugje: __________________________________________ 

c) Ne vem 

 

 

 
 

 

Komentar rezultatov 

Pravilen odgovor na to vprašanje je b) Tudi drugje. Pred izvedbo moje učne priprave se očitno 

niti en anketiranec ni zavedal, da izraz kompozicija obstaja tudi izven likovnega sveta. Vsi 

razen 1, ki je izbral odgovor c) Ne vem, so prej izbrali odgovor a) V likovnem svetu. Po 

izvedbi moje učne priprave je kar 10 izmed 15 anketirancev izbralo pravilen odgovor, 3 so 

izbrali napačnega, 2 pa sta izbrala odgovor c) Ne vem. Pri prvem reševanju nihče izmed tistih, 

ki so pri tem vprašanju obkroţili odgovor b) Tudi drugje, ni dopisal kje meni, da izraz 

kompozicija še srečamo, pri drugem reševanju pa je 1 anketiranec odgovoril, da izraz srečamo 

tudi v glasbi, 1, da ga srečamo tudi v arhitekturi, 1 pa, da ga srečamo povsod.  
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Vprašanje 4: Ali je kompozicija odvisna od velikosti papirja na katerem je narejena? 

a) DA 

b) NE 

c) Ne vem 

 

 

 
 

 

Komentar rezultatov 

Vprašanje se nanaša na pomembnost delov v odnosu do celote v kompoziciji, vendar je 

poenostavljano zastavljeno, da bi ga anketiranci lahko razumeli. Pravilen odgovor je a) DA. 

Pred inovativnim načinom razlage so le 3 anketiranci izbrali pravilen odgovor, 11 jih je 

izbralo napačnega, 1 pa je izbral odgovor c) Ne vem. Po inovativnem načinu razlage je kar 11 

vprašanih odgovorilo pravilno, le 4 napačno in nihče ni bil neopredeljen. 
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Vprašanje 5: Kako spreminjamo kompozicijo? (obkroţiš lahko več odgovorov) 

a) z barvanjem 

b) s spreminjanjem naslova 

c) z odvzemanjem 

d) z dodajanjem 

 

 

 

 

 

Komentar rezultatov 

Pravilni odgovori na to vprašanje so a) Z barvanjem, c) Z odvzemanjem in d) Z dodajanjem. 

Odgovor b) S spreminjanjem naslova je napačen. Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov 

na to vprašanje. Pri učni uri je bil poudarek na tem, da kompozicijo spreminjamo z izbiro 

barve, z dodajanjem, predvsem pa tudi z odvzemanjem. Pred izvedbo učne ure je največ 

anketirancev izbralo odgovore d) in a), najmanj pa c). Nihče ni izbral edinega napačnega 

odgovora b). Tudi po izvedbi učne ure nihče ni izbral napačnega odgovora, manj jih je izbralo 

odgovor a), zadovoljivo večje število anketirancev si je izbralo odgovor c), odgovor d) pa so 

izbrali vsi vprašani. 
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PRILOGA 9: ANKETA MED UČENCI – TONSKE UBRANOSTI 

 

Vprašanje 1: Kateri razred devetletne osnovne šole obiskuješ? 

 

Komentar rezultatov 

Odgovori na to vprašanje niso predmet analize, saj so namenjeni zgolj laţji obdelavi 

rezultatov ankete. Vsi učenci, ki so izpolnjevali ta vprašalnik so obiskovali 8. razred 

devetletne osnovne šole. Tematiko tonske ubranosti so v istem šolskem letu ţe obravnavali. 

Učiteljica se pri tem ni posluţevala medpredmetne povezave s predmetom glasbena umetnost. 

Vprašalnik je pred in po izvedbi moje učne ure izpolnilo 15 učencev. 

 

 

Vprašanje 2: Ali veš kaj pomeni izraz tonske ubranosti? 

a) DA  

b) NE 

 

 

 
 

 

Komentar rezultatov 

Iz rezultatov je razvidno, da pred izvedbo moje učne ure nihče, razen 1 vprašanega ni vedel 

kaj pomeni izraz tonske ubranosti. Razveseljivo je po izvedbi učne ure 13 od 15 vprašanih 

vedelo, kaj pomeni izraz tonske ubranosti, samo 2 pa sta odgovorila, da izraza ne poznata.  
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Vprašanje 3: Ali izraz ton srečamo samo v likovnem svetu? 

a) DA 

b) NE 

c) Ne vem 

 

 

 
 

 

Komentar rezultatov 

Pravilen odgovor na to vprašanje je b) NE. Pred inovativnim načinom razlage je 12 od 15 

anketiranih odgovorilo, da izraza ton ne srečamo le v likovnem svetu, 2 sta odgovorila, da 

izraz ton obstaja samo v likovnem svetu in 1 se ni opredelil. Odgovori po izvedbi učne ure 

niso zadovoljivi, saj jih je veliko manj (5) odgovorilo pravilno, 6 jih je odgovorilo napačno, 2, 

torej 1 več kot prej pa odgovora nista poznala. 
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Vprašanje 4: Ali pri vseh valerskih ključih uporabljamo enake sive odtenke? 

a) DA 

b) NE 

c) Ne vem 

 

 

 
 

 

Komentar rezultatov 

Pravilen odgovor na to vprašanje je b) NE. Na to vprašanje je pred izvedbo učne ure 5 

anketirancev odgovorilo pravilno, 1 napačno, kar 9 pa se jih ni opredelilo. Po izvedbi učne ure 

je 12 vprašanih izbralo pravilen odgovor, 2 sta izbrala napačnega, le 1 pa se ni opredelil. 
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Vprašanje 5: Koliko stopenj tonskih ubranosti poznamo? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

f) 6 

g) Ne vem 

 

 

 
 

 

Komentar rezultatov 

Pravilen odgovor na to vprašanje je f) 6. Pred izvedbo učne ure je 12 anketirancev izbralo 

odgovor g) Ne vem, 2 sta izbrala pravilen odgovor, 1 pa je izbral napačen odgovor e) 5. Po 

izvedbi učne ure je večina (12) izbrala pravilen odgovor, le 1 je izbral odgovor g) ne vem, 2 

pa sta izbrala odgovor c) 3, kar se je verjetno zgodilo zato, ker obstajajo 3 molovski in 3 

durovski valerski ključi. 
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Vprašanje 6: Nizki dur je najsvetlejši izmed durovskih valerskih ključev. 

a) DA 

b) NE 

c) Ne vem 

 

 

 

 

 

Komentar rezultatov 

Pravilen odgovor na to vprašanje je b) NE. Pred izvedbo učne ure je kar 10 vprašanih izbralo 

odgovor c) Ne vem, 3 so odgovorili pravilno, 2 pa napačno. Po izvedbi učne ure je večina 

vprašanih odgovorila pravilno (12), le 3 pa so odgovorili s c) Ne vem. 
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SKLEP 

 

Ključni cilj mojega magistrskega dela je bil prikazati, da se likovni in glasbeni jezik tesno 

povezujeta in da je pri poučevanju likovne umetnosti moţno doseči boljše razumevanje 

nekaterih likovnih pojmov z uporabo glasbene teorije in konkretnih glasbenih primerov. Ker 

se aktivno ukvarjam z glasbo, v okviru svojega študija likovne pedagogike ţe dolgo iščem 

povezave med tema dvema jezikoma. Zavedam se, da se povezujeta na mnogih področjih, od 

katerih sem jih nekaj obdelala ţe v svojem diplomskem delu, v okviru magistrskega dela pa 

sem se osredotočila na štiri izbrana področja, in sicer ritem, harmonijo, kompozicijo in ton. 

Izbrana področja sem raziskala z vidika likovnega in glasbenega jezika ter z vidika povezave 

med njima. Rezultati tako analitičnega pregleda strokovne literature kot rezultati empiričnih 

raziskav med učitelji in učenci so potrdili moje domneve oziroma pričakovanja. 

V analitičnem pregledu strokovne literature nisem iskala del avtorjev, ki so ţe sami zaznali in 

opisali moţne povezave med jezikoma, saj sem ta dela preučila ţe v okviru diplomskega dela. 

V magistrskem delu sem iskala dela avtorjev, ki tako iz likovne kot iz glasbene teorije 

preučujejo izbrana področja, a se ne nujno osredotočajo na povezave med njima. Te povezave 

sem iz njihovih del ţelela poiskati sama in rezultate prenesti v učne priprave. Primerjala sem 

učna načrta za likovno in glasbeno umetnost in ugotovila, da imajo učenci na določenih 

stopnjah dovolj glasbenega znanja za medpredmetno povezovanje raziskanih področij. 

Rezultati ankete med učitelji so potrdili mojo domnevo, da se učitelji likovne umetnosti 

zavedajo, da sta likovni in glasbeni jezik sorodna jezika in da je glasba ustrezno sredstvo za 

laţjo razlago likovnih zakonitosti, ki lahko zadovoljivo pomaga na vseh štirih obravnavanih 

področjih. Učitelji bi glasbo kot sredstvo za laţje razumevanje likovnih pojmov in zakonitosti 

uporabljali večkrat, če bi imeli ustrezne didaktične zglede. 

Rezultati raziskave med učenci so pokazali, da je razumevanje likovnih pojmov ob povezavi z 

glasbenim jezikom, ustreznimi pripomočki in razlago boljše. Menim, da bi veljalo to področje 

raziskovati naprej s ciljem priprave ustreznega priročnika za učitelje likovne umetnosti. 

 


