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Povzetek in ključne besede 

 

V magistrskem delu se ukvarjam z linearno perspektivo ter perspektivnimi instrumenti oziroma 

pripravami. Največ pozornosti namenjam Dϋrerjevemu perspektivnemu oknu, ali drugače 

Dϋrejrevemu transparentnemu platnu, ki ga integriram v sodobno poučevanje linearne perspektive 

v osnovni šoli. V sklopu likovno teoretičnega dela predstavim ključne dejavnike, ki so vodili do 

nastanka upodabljanja prostora v linearni perspektivi. Izpostavim značilne perspektivne 

konstrukcije, njihove prednosti ter morebitne pomanjkljivosti. Obravnavam perspektivne armature 

številnih slikarskih in drugih del. Podam ključne značilnosti perspektivne umetnosti, značilne za 

posamezno področje. Zadnje poglavje likovno teoretičnega dela je posvečeno perspektivnim 

instrumentom. Likovno teoretični sklop predstavlja smiselno podlago empiričnemu delu. V 

slednjem je izvedena akcijska raziskava o smiselnosti uporabe Dϋrerjevega transparentnega platna 

kot didaktičnega pripomočka pri poučevanju linearne perspektive v devetem razredu osnovne šole. 

Z uporabo kvalitativne raziskovalne paradigme so analizirana vizualna gradiva/ risbe posameznih 

učencev po konvencionalnem posredovanju snovi ter po razlagi ob uporabi omenjenega 

didaktičnega pripomočka. V nadaljevanju je izvedena primerjalna analiza obeh del pri posameznih 

učencih, ki poda rezultate o morebitnem napredovanju na področju risanja v linearni perspektivi. 

Pri celotnem procesu je upoštevana ustrezna obsežnost snovi, ki je v skladu z predvidenim 

gradivom ter učnim načrtom. Na podlagi rezultatov raziskave so podani sklepi, ki legitimizirajo 

uporabo Dϋrerjevega perspektivnega okna v poučevalni praksi z namenom vzpodbujanja njene 

večplastnosti, temeljitosti in razgibanosti. 

 

Ključne besede: linearna perspektiva, iluzionizem, perspektivna konstrukcija, perspektivni 

instrument, Dϋrerjevo perspektivno okno, Dϋrerjevo transparentno platno. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract and key words 

 

The main subject of the thesis is linear perspective and various perspective instruments or gadgets. 

The focus is mostly directed in one specific perspective instrument, the so called Dϋrer perspective 

window, which I integrate in the contemporary or modern ways of teaching the linear perspective 

in elementary schools. Within the theoretical part of the thesis I am dealing with the basic factors 

which led to the very beginning of portraying space using linear perspective. Many typical 

perspective constructions are highlighted, together with their advantages and shortcomings. I study 

the perspective armatures of different paintings which occurred at that time. I also talk about basic 

perspective art features typical for certain parts of Europe. The last chapter is dedicated to 

perspective instruments. The theoretical part of the thesis represents a meaningful background for 

the practical section. In the mentioned second section I conduct a so called action research about 

reasonableness of using the Dϋrer perspective window as a teaching widget when teaching linear 

perspective in the ninth grade of elementary school. Using the qualitative research paradigm, I 

analyze perspective drawings of students; the first step of analysis is done after the conventional  

lecture. The second step of analysis takes place after an upgraded lecture in which I teach 

perspective using the Dϋrer perspective window. After the separated observation of each drawing, 

a comparative analysis is done for each student. By comparing drawings after both lectures 

possible progress is determined. During the process the extensiveness of the subject of perspective 

drawing is considered at all time and it also corresponds with the curriculum and prescribed 

literature. Based on the results of the research, several conclusions are made, legitimating the use 

of the Dϋrer perspective window in the teaching practice allowing and encouraging its 

multilateralism and the very motion of lecturing.  

 

Key words: linear perspective, illusionism, perspective construction, perspective instrument, 

Dϋrer perspective window, Dϋrer transparent canvas. 

 

 

 



 

Kazalo 
 

1 Uvod ............................................................................................................................................. 1 

2 Likovno teoretični del: Ozadje perspektivizma in perspektivni instrumenti ............................... 2 

2.1 Linearna perspektiva in nekatere perspektivne konstrukcije ................................................ 2 

2.2 Od optike in filozofije do primitivnih upodobitev tridimenzionalnega na podlagi ............ 12 

2.3 Italija, zibelka perspektivizma ............................................................................................ 16 

2.3.1 Brunelleschijev eksperiment ........................................................................................ 16 

2.3.2 Masaccieva Sveta trojica.............................................................................................. 18 

2.3.3 Ortodoksne perspektivne konstrukcije ......................................................................... 21 

2.3.4 Da Vinci in perspektiva ............................................................................................... 34 

2.4 Perspektivizem izven meja Italije ....................................................................................... 38 

2.4.1 Nemčija ........................................................................................................................ 38 

2.4.2 Francija ........................................................................................................................ 40 

2.4.3 Španija.......................................................................................................................... 42 

2.4.4 Nizozemska in Belgija ................................................................................................. 43 

2.5 Instrumenti za risanje v perspektivi .................................................................................... 46 

2.5.1 Osnovni instrumenti ter postopki uporabe ................................................................... 46 

2.5.2 Camera obscura ............................................................................................................ 52 

2.5.3 Camera lucida .............................................................................................................. 54 

3 Praktični del: Poučevanje linearne perspektive ob Dϋrerjevem perspektivnem oknu ............... 56 

3.1 Dϋrerjevo perspektivno okno .............................................................................................. 56 

3.2 Opredelitev raziskovalnega problema................................................................................. 57 

3.3 Cilji in raziskovalna vprašanja ............................................................................................ 58 

3.3.1 Cilji .............................................................................................................................. 58 



 

3.3.2 Raziskovalna vprašanja ................................................................................................ 58 

3.4 Metode dela in raziskovalni pristop .................................................................................... 58 

3.4.1 Preučevana enota ......................................................................................................... 58 

3.4.2 Opis postopka zbiranja podatkov ter instrumentov ..................................................... 59 

3.4.3 Opis postopka obdelave podatkov ............................................................................... 71 

3.5 Rezultati in interpretacija .................................................................................................... 71 

Učenec A ............................................................................................................................... 71 

Učenec B ............................................................................................................................... 73 

Učenka C ............................................................................................................................... 75 

Učenec D ............................................................................................................................... 77 

Učenka E ............................................................................................................................... 79 

Učenka F ............................................................................................................................... 81 

Učenec G ............................................................................................................................... 83 

Učenec H ............................................................................................................................... 85 

Učenka I ................................................................................................................................ 87 

Učenka J ................................................................................................................................ 89 

Učenec K ............................................................................................................................... 91 

Učenka L ............................................................................................................................... 93 

Učenka M .............................................................................................................................. 95 

Učenka N .............................................................................................................................. 97 

4 Sklep .......................................................................................................................................... 99 

Literatura in viri .......................................................................................................................... 102 

Besedno gradivo...................................................................................................................... 102 

Slikovno gradivo ..................................................................................................................... 104 

Priloge ......................................................................................................................................... 107 



 

Diapozitivi računalniške prezentacije pri konvencionalnem poučevanju ............................... 107 

IZJAVA O AVTORSTVU ..................................................................................................... 114 

 



1 

 

1 Uvod 
 

Vsako obdobje zaznamujejo svojevrstni dosežki človeštva bodisi v individualnem ali družbenem 

smislu. Menjajo se generacije, ob tem pa odkritja, ki so spremenila življenja mnogih, postanejo za 

mlajše le nekaj samo po sebi umevnega. Večna sta  po tem takem samo kreativnost ter moč 

človeškega uma, ki se skozi čas manifestirata na sto in en način.  

Linearna perspektiva je poleg mnogih drugih odkritij zaznamovala umetnost 15. stoletja in jo 

spojila z matematično strukturiranostjo. Slikarska dela tega časa tako niso bila zanimiva zgolj iz 

vsebinskega vidika, temveč zaradi kompozicijskega ustroja, ki se je vse bolj stapljal s 

tradicionalističnimi tendencami različnih področij Evrope. Skozi omenjeni proces je perspektivna 

umetnost postajala nekoliko ohlapnejša, prvotna strogost pa se je kasneje ohranjala zgolj v 

italijanskem iluzionizmu. Korenine renesančnega slikarstva segajo vse do antičnih optičnih 

spoznanj. Spremljajo ga tudi številne druge iznajdbe tega časa, ki so nastale kot pripomoček za 

formacijo prepričljivih prostorskih iluzij na dvodimenzionalni podlagi. To so raznovrstni 

perspektivni instrumenti, ki so jih razvijali kar umetniki sami. Nekatere perspektivne priprave so 

služile neposredni preslikavi realnega prostora na podlago po principih kodiranja, druge pa so se 

uporabljale v pedagoške namene.  

Perspektivna znanost, kot so jo nekateri poimenovali, več ne predstavlja forme vizualne čarovnije. 

Glavni faktor, ki je pripomogel k temu, je seveda duh časa. Precej sporna se nam po tem takem 

dozdeva opazka, da nekaterim učencem devetih razredov osnovnih šol, kot tudi nižjim letnikom 

srednjih, v informacijski dobi linearna perspektiva povzroča obilico težav. Kot bodoči učitelj 

likovne umetnosti sem bil pri pedagoški praksi nemalokrat priča tem težavam. Zato je namen 

magistrske naloge izboljšati protokole konvencionalnega poučevanja linearne perspektive na 

osnovnih šolah preko poustvarjanja zgodovine, ali bolje rečeno, obujanja preproste perspektivne 

priprave, ki je že zdavnaj utonila v pozabo. V delu se torej osredotočam na linearno perpsektivo  

od njenih antičnih filozovskih ter optičnih temeljev do njene utemeljitve. Raziskane so številne 

stroge zgodnjerenesančne perspektivne konstrukcije in nekatere preprostejše, ki so se pojavljale 

kasneje. Opisana so nekatera slikarska dela, ki so iz tega vidika pomembnejša, poleg perspektive 

v akciji pa je nekaj stavkov posvečenih tudi perspektivnim instrumentom, služečim tvorjenju 

natančnih perspektivnih armatur ali študiju linearne perspektive. V nadaljevanju je pozornost 

preusmerjena v specifično perspektivno pripravo, Dϋrerjevo perspektivno okno, ki je v raziskavi 

integrirano v sodobno poučevanje linearne perspektive. Pričakujem, da bodo rezultati raziskave 

pripomogli k dograditvi procesa poučevanja linearne perspektive v osnovnih šolah in  izboljšanju 

poučevalne prakse pri likovni umetnosti. 
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2 Likovno teoretični del: Ozadje perspektivizma in perspektivni 

instrumenti  
 

2.1 Linearna perspektiva in nekatere perspektivne konstrukcije 
“Linearno perspektivo imenujemo upodabljanje telesnih in prostorskih oblik na konstruktivni 

način po centralni projekcijski metodi” ( Žnidaršič, 1949, str. 5)  

Perspektiva ali centralno projeciranje poda sliko tridimenzionalnega predmeta, na 

dvodimenzionalni podlagi, v obliki, ki jo oko vidi iz neke določene točke. (Božičević, 1943) 

Metode perspektivizma se v veliki meri uporabljajo pri načrtovanju, prisotne pa so tudi v 

umetnosti. Perspektivizem je sredstvo za kreiranje sistematične prostorske iluzije posnetka oblik 

na ravni površini, ki je nastalo na podlagi človekove potrebe po racionaliziranju prostroskih 

predstav. (Kemp, 1990; Kubvoy, 1986) Njeni začetki bazirajo na antičnih optičnih in matematičnih 

spoznanjih. Prvi dokumenti o njeni rabi v umetnosti so beleženi v 15. stoletju, čeprav obstajajo 

domneve, da je metoda centralne projekcije bila prisotna že v stari Grčiji. (Kubvoy, 1986; 

Žnidaršič, 1943) 

Svetlobna telesa oddajajo svetlobo. Žarki se v okolju širijo premočrtno ter se odbijajo od 

predemtov. Del svetlobe površine predmetov vpijejo, medtem ko se preostanek svetlobnih žarkov 

ponovno odbije v okolje. Odbiti žarki predmetom definirajo barvo, ko vstopijo v oko skozi zenico. 

Poleg tega na mrežnici napravijo pomanjšano in obrnjeno sliko predmetov, ki jih opazujemo. 

(Butina, 2000) Razlog za obrnjeno sliko predemtov je optično središče (O na slikah 1 in 2) v očesu, 

v katerega se stekajo linije (iz A, B, C) in se sečejo med seboj. V optičnem središču se žarki križajo 

in nadaljujejo pot v mrežnico, kjer se zaradi tega pojava slika na njej projecira kot obrnjena            

(A', B', C'). (Božičević, 1942) 

 

Slika 1: Shematski prikaz človeškega vidnega aparata 
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V nadaljevanju si predstavljajmo ravnino π, ki seče pot žarkov iz točk A, B in C proti mrežnici, na 

točke projekcije. Na ravnini bodo na točkah intersekcije z žarki prav tako projecirane točke A'', B'' 

in C''. Metoda centralne projekcije se po spodnjem principu lahko aplicira na zahtevnejša telesa. 

(Božičević, 1942) 

 

Slika 2: Intersekcija svetlobnih žarkov z ravnino π 

Intersekcije med svetlobnimi žarki in podlago tako lahko podajo slike predmetov v dveh 

dimenzijah. Namensko poustvarjanje opisanih optičnih mehanizmov na podlagi poimenujemo 

perspektivno risanje. Njegova raba obsega področje tehničnega risanja ter umetniškega 

udejstvovanja. Linearno perspektivo je najlažje razumeti na praktičnih primerih oglatih 

predmetov. Za nadaljnje razumevanje je potrebno razjasniti nekatere pojme, kot je gledišče 

oziroma točka pogleda. Horizont je premica, ki označuje mejo stičišča neba in zemlje in je 

vzporedna s horizontalnima robovoma podlage. Njegova višina se spreminja v skladu z višanjem 

in nižanjem gledišča. Projekcija točke gledišča na risalni podlagi je očišče. Vanj se stekajo vse 

linije predmetov, ki so realno vzporedne. Vertikale in horizontale objektov, ki zaznamujejo višino 

in širino projeciranih objektov, sicer s poglabljanjem v prostor spreminjajo svojo razdaljo, vendar 

se njihova usmerjenost ohranja. Vselej ostanejo vzopredne robovom podlage. (Butina, 1997; 

Frelih, Muhovič, Tacol, 2005) 

Poznamo več tipov perspektivizma. Primarno govorimo o perspektivi, ki jo tvorimo samo z eno 

točko konvergence, in sicer z očiščem. Na podlagi izbrane točke pogleda označimo horizont ter 

očišče in načrtamo frontalno ploskev želenega oglatega telesa. Iz ogljišč nato narišemo daljice v 
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točko O (na sliki 3), da dobimo projekcijo ostalih planov telesa. Označimo še zadnjo ploskev, 

katere robovi morajo biti vzporedni robovom platna. (Frelih, Muhovič, Tacol, 2005) 

 

Slika 3: Oglato telo v perspektivi pod horizontom 

V obravnavanem primeru je oglato telo v perspektivi postavljeno pod horizontom. Zato sta vidni 

dve njegovi ploskvi. Telo pa se lahko nahaja nad nami, kakor prikazuje spodnja slika (4).        

(Frelih, Muhovič, Tacol, 2005) 

 

Slika 4: Oglato telo v perspektivi nad horizontom 
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Če horizont seka telo na sredini njegove ploskve, so druge ploskve neopazne (slika 5). Takšen 

pogled imenujemo naris. (Frelih, Muhovič, Tacol, 2005) 

 

Slika 5: Oglato telo s horizontom, ki poteka po sredini njegove ploskve 

Perspektiva z eno točko konvergence (O) se uporablja pri upodabljanju oblik, ki so frontalno 

orientirane. V realnosti pa so telesa lahko rotirana pod različnimi koti, glede na pozicijo 

opazovalca. V tem primeru je relevantna dvobežiščna ali kotna perspektiva, ki predvideva dve 

točki konvergence (B1 in B2 na sliki 6). Točki poimenujemo bežišča. Telo upodobimo s pomočjo 

sečišč bežiščnic. (Frelih, Muhovič, Tacol, 2005) 

 

Slika 6: Oglato telo v dvobežiščni ali kotni perspektivi, pod horizontom 
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Pri takšnem načinu projeciranja so vidne tri ploskve oglatega telesa, z izjemo, da ga horizont seče 

na sredini. V tem primeru vidimo dve ploskvi. Spodanja slika (7) prikazuje telo v dvobežiščni 

perspektivi, nad horizontom. (Frelih, Muhovič, Tacol, 2005) 

 

Slika 7: Oglato telo v dvobežiščni ali kotni perspektivi, nad horizontom 

Bežišči pri obravnavanih primerih sta od središča horizonta (ki ni očišče!) enako oddaljeni, kota 

pri B1 in B2 pa sta posledično izenačena. Zato je telo projecirano pod kotom 45ᵒ. Če bi bili bežišči 

drugače zastavljeni, bi bil kvader rotiran pod drugačnimi koti, kakor je na spodonji sliki (8). 

Opazimo, da je desna ploskev večja, kakor leva. Levi kot pri B1 je tako večji kakor desni.      

(Frelih, Muhovič, Tacol, 2005) 

 

Slika 8: Oglato telo v dvobežiščni ali kotni perspektivi z neenakomirno oddaljenima bežiščema. Kot pod katerim se slednje 

nagiba ne ustreza vrednosti 45ᵒ. 
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Vizualne lastnosti projeciranih objektov se spreminjajo tudi z oddaljevanjem in približevanjem. 

Bližje objektu smo, večja je distorzija njegove projekcije, hkrati pa razdalja med bežiščema izgleda 

manjša. Bočni robovi oglatega telesa se s približevanjem občutno manjšajo. Spodaj (slika 9) je 

prikazana projekcija predmeta na majhni razdalji. (Butina, 2000; Frelih, Muhovič, Tacol, 2005) 

 

Slika 9: Oglato telo v dvobežiščni ali kotni  perspektivi, kjer sta bežišči postavljeni na majhni medsebojni razdalji 

Vertikale objektov v linearni perspektivi pa niso vselej vzporedne z enako usmerjenimi robovi 

platna. To se zgodi, kadar imamo opravka s trobežiščno perspektivo. Uporablja se pri prikazovanju 

velikih objektov pri majhnih razdaljah. Če stojimo pod takšnim objektom, je naše gledišče precej 

nizko. Posledično je bežišče, ki definira vertikale objekta, postavljeno nad horizontom. Tovrstni 

tip linearne perspektive poimenujemo žabja perspektiva (slika 10). (Frelih, Muhovič, Tacol, 2005) 

 

Slika 10: Oglato telo v žabji perspektivi 
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Trobežiščno perspektivo uporabimo tudi pri upodabljanju objektov oziroma teles, ki so bistveno 

nižje od nas. Takrat je tretje bežišče locirano pod našim horizontom. Upodabljanje teles po 

tovrstnih zakonitostih poimenujemo ptičja perspektiva (slika 11). (Frelih, Muhovič, Tacol, 2005) 

 

Slika 11: Oglato telo v ptičji perspektivi 

Za razumevanje perspektivnih analiz nekaterh renesančnih slikarskih del bo v nadaljevanju 

predstavljena intersekcijska metoda projeciranja kvadratne mreže. 

Shema A (na sliki 12) prikazuje tloris kvadratnega plana, razdeljenega na pet kvadratnih enot. 

Stranica AB je spodnji rob platna ABCD na shemi C. Točka O je gledišče, daljica o pa centralni 

projekcijski žarek, ki točko O projecira na platno, koder je označeno očišče O'. Projecirane so tudi 

točke mreže S, T, P, R ... Označeni sta zgolj projekciji S' in T' na shemi C. Na shemi B je vidna 

elevacija konstrukcije. Poleg projeciranega očišča O' je v njegovi višini označen horizont h, ki 

označuje višino gledanja. Shema C ponazarja frontalni pogled, koder v celoti vidimo platno 

ABCD. Znotraj tega je nanizana projecirana mreža kvadratnega plana ABS’T’. (Kemp, 1990) 
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Slika 12: Perspektivna konstrukcija po metodi intersekcije 

Za nazornejšo predstavo je prikazan in opisan primer risanja projecirane mreže kvadrata na 

dvodimenzionalno podlago po intersekcijski metodi. Predstavljajmo si, da pred nami stoji platno 

KLMN (slika 13), nanj pa moramo projecirati mrežo MNPR v perspektivni skrajšavi. Kot 

prikazuje shema 1, najprej označimo horizont h, nato še očišče O. Ogljišča kvadratov, ki stranico 

MN delijo na sedem enakih delov, povežemo z očiščem, označimo pa tudi bežišči oziroma 

distančni točki B1 in B2, kakor je na shemi 2 (slika 14). Nato omenjene točke povežemo z 

bežiščema (slika 15) in na koncu načrtamo vzporednice stranici MN iz sečišč med daljicami, ki 

ogljišča kvadratnih enot povezujejo z bežiščrma ter stranicama platna KM in NL. Shema 4 (slika 

16) prikazuje projecirano mrežo.  Distančni točki služita merjenju relativne razdalje med 

opazovalcem in platnom, saj ta znaša enako kot distanca med B1 (ali B2) ter najbližjo stranico 

platna. Potrebo je opozoriti, da poleg opisane intersekcijske metode, ki jo je prvi (nevede) utemeljil 

Alberti, obstaja še distančna metoda, ki zadnji plan kvadrata predhodno determinira z diagonalama 

B1N in B2M. V tem primeru je distanca opazovalca enaka razdalji  med B1 (oz. B2) in očiščem. 

(Božičević, 1942; Field, 1997; Kemp, 1990) 
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Slika 13: Shema kvadratne mreže MNPR in platno  KLMN z očiščrm O in horizontom h 
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Slika 14: Platno z linijami, ki členijo rob MN in konvergirajo v O ter distančnima točkama B1 in B2 

 

Slika 15: B1 in B2, povezana s členi na stranici MN 
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Slika 16: Projecirana kvadratna mreža 

 

2.2 Od optike in filozofije do primitivnih upodobitev tridimenzionalnega na 

podlagi 
Koncept perspektivnega risanja izhaja iz Grčije. Zasnova iluzije prostora s perspektivnim risanjem 

naj bi nastala v 5. stoletju pred našim štetjem zaradi potreb slikarske in odrske stroke. ( Žnidaršič, 

1949) Znanje o linearni perspektivi je zakoreninjeno v osnovnih zakonitostih delovanja človeškega 

vidnega aparata. Grška optika tega časa se je pretežno ukvarjala z razlago pojava vida, ki se je 

povezovala s filozofskimi nauki, kot je “atomizem”. Atomistični nauk opisuje vidno zaznavo kot 

produkt penetracije atomov skozi prazen prostor. Koncept so kasneje povzeli epikurejci. Drugače 

so trdili pristaši pitagorejskega teorema. Predlagali so, da je vidna percepcija produkt tako 

imenovane vizualne sile, ki jo oddaja človeško oko. Pitagorejski nauk o vizualnem so dogradili 

stojiki, in sicer s predpostavko, da vidna sila kot žarek potuje od očesa do predmeta in tako ustvari 

vidno cono. (Edgerton, 1976) Platon je opisoval vid kot interakcijo vidne sile z energijo, ki jo 

oddajajo predmeti. Aristotel je govoril o transparentnem materialnem mediju, ki je posrednik med 

objektom in vidno zaznavo. Podal je tudi, da je za uspešen zaznavni transfer ključnega pomena 

svetlobna interakcija. (Edgerton, 1976) V 3. stoletju pred našim štetjem je nastala Evklidova 

Optika. Glavna problematika tega dela je bila geometrija vida, v njem pa so zajeti tudi izrazi, ki se 

povezujejo z linearno perspektivo. (Edgerton, 1976) Evklid je vizualno silo, ki izhaja iz očesa, 

opisal kot vizualni žarek, ki ga lahko prikažemo v obliki ravne črte. Ukvarjal se je z zakonitostmi 

manjšanja objektov ob oddaljevanju. V svojem delu je Evklid  prav tako definiral geometrijsko 

bazo teoremu stojikov, a njegove razprave kljub temu niso zaobjele pojava točke izginotja. 
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Pomanjkljiva je bila tudi njegova definicija vizualnega žarka, ki ne ponuja odgovora ali gre bodisi 

za materialno strukturo ali abstraktno entiteto. (Edgerton, 1976) Leta  140 našega štetja je Klavdij 

Ptolemaj bistvo Evklidove Optike prenesel na področje kartografije; za potrebe izdelave 

zemeljevida takrat poznanega sveta, je preučeval projekcijo tridimenzionalnega prostora na 

dvodimenzionalno površino. Izdal je svoje delo z naslovom Ptolemajeva Optika. Za razliko od 

Evklida  je oddaljevanje opisoval tudi preko spremembe barve opazovanega. Zanimala ga je zračna 

perspektiva. Glavni Ptolemajev prispevek k razvoju linearne perspektive je definicija centralnega 

vidnega žarka, ki predstavlja najkrajšo razdaljo med opazovalcem in objektom in je pravokoten na 

njegovo površino. (Edgerton, 1976; Kubvoy, 1986) V 3. stoletju je grški zdravnik Galen nadaljeval 

Ptolemajevo delo. Bil je prvi, ki je opisal in prikazal anatomijo očesa. Njegov prikaz je bil v 

uporabi naslednjih 1300 let. Obrazložil je tudi prenos vidnih informacij preko očesa do možganov 

preko votlega vidnega živca. Poleg študije anatomije očesa so grška optična dognanja vplivala tudi 

na razvoj scenografije. Scenografija je po grških nazorih opisana kot “znanost”, ki se ukvarja s 

poslikavo odrskih kulis. Izhajajoč iz definicije je povsem logično, da je bila ta tesno povezana z 

linearno perspektivo. Pomembno dejstvo je, da iz časa stare Grčije in Rima ne obstajajo nikakršni 

zapisi, ki bi potrjevali rabo linearne perspektive v scenografiji, prav tako pa se niso ohranila 

nikakršna slikarska pričanja o njeni rabi v umetnosti.  Rismki arhitekt Vitruvius je v svojem delu 

De Architectura sicer opisoval pojav točke izginotja, vendar umetnostna zgodovina svoja 

sklepanja o rabi perspektive v starih civilizacijah gradi na preučevanju italjanske Renesanse. 

(Edgerton, 1976) 

 “Scenografija, prav tako, je senčenje ospredja in umikajočih se strani, ter korespondenca vseh 

linij v centru kroga...” (Edgerton, 1976, str. 71, po Vitruvius, 25 let, p.n.š.) 

Na žalost ne obstaja dovolj dokazov, da se je Vitruvius v svojem citatu referiral na točko izginotja, 

oziroma na očišče ter na združevanje vseh linij v tej točki, v takšnem smislu, kot sta to počela 

Alberti in Brunelleschi. (Edgerton, 1976)  

Vse do renesanse so se z optiko in posrednim razvojem linearne perspektive ukvarjali številni drugi 

posamezniki, kot je arabski optik Alhazen, angleški učenjak Roger Bacon, frančiškanski učenjak 

iz historične regije Sussex na področju Anglije ter mnogi drugi. Znanje optike, ki so ga posedovale 

antične civilizacije, so kasneje razvijali Arabci, ki so odgovorni za ključne premike na področju 

optične znanosti v Evropi. Po propadu Zahodnega Rimskega Imperija se je Evropa pričela soočati 

s tako imenovano dobo intelektualne teme in gospodarske regresije. Poleg Alhazna je v poznem 

10. stoletju in pričetku 11. stoletja deloval tudi Aviccena, nekoliko prej (9. stoletje) pa Alkindi. Za 

evropski prostor sta pomebni predvsem dve njegovi deli s področja optike, in sicer De aspectibus, 

katerega vpliv se je po Evropi širil v zgodnjem 13. stoletju, ter De radiis. Obe deli, prevedeni v 

latinščino, sta predstavljali zgled Baconu. Alkindi je bil precej kritičen do Evklidovih dognanj. 

(Edgerton, 1976) Razprave perzijskega učenjaka Avicenne so postale popularne v medicinskih 

šolah Albertijeve Univerze v Bologini.  Zamajal je Galenove predpostavke o leči kot oddajniku 

vizualne sile in podal razlago, da je leča prejemnik  in prenašalec slik iz okolja v “dušo”. Na to 

trditev se je referiral tudi Alberti.  Najbolj učinkovit pridatek k znanosti, ki je predstavljal temelj 

italjijanski renesani, kot tudi kasnejšim obdobjem, pa je Alhaznova razprava o perspektivi z 

naslovom Kitab al-Manazir (ali preporsto Perspektiva). Bistvo Alhaznove Perspektive je zlitje 

starogrških matematičnih izhodišč s fizičnim pojmovanjem mehanizma vida: 

“Vsaka točka na površini objekta, pošilja naprej žarke v vse smeri in to vedno v ravnih črtah.” 

(Edgerton, 1976 str. 71, po Kitab al- Manazir) 
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Iz citata je razvidna ideja, ki jo je nakazal Avicenna. Utemeljil je dejstvo, da dotlej imenovana 

“vizualna sila” ne prihaja iz človeškega očesa, ampak iz objektov v okolici. Žarke je opisoval kot 

entitete, ki imajo lastno telesnost. Edgerton(1976, str. 71) je v nadaljevanju razprave postavil dve 

vprašanji: 

 Kako lahko oko med vsemi temi žarki, ki jih oddajajo objekti v okolici, razbere prav tiste, 

ki preidejo vanj? 

 Kako lahko žarki, kot etntitete, ki imajo svojo telesnost, sploh lahko preidejo v oko? 

Alhazen je na podlagi Ptolemajeve razprave o pravokotnih žarkih ponudil odgovor, da bodo v oko 

prešli le tisti, ki bodo vstopili v ukrivljeno roženico pod pravim kotom, v nasprotnem primeru pa 

bodo zaradi lomljenja in ukrivljanja izgubili svojo intenziteto. V nadaljevanju je odgovoril na 

drugo vprašanje; leča in roženica sta koncentrični in tako bodo v oko prešli samo tisti žarki, ki 

bodo (pod pravim kotom) prebodli skupno centrišče obeh krožno oblikovanih organov. Z drugim 

odogovorm je Alhazen uvrgel teorijo atomistov, tekom celotne razprave pa se je dotaknil tudi 

centralnega žarka in posledično napovedal prihod renesančne utemeljitve linearne perspektive. 

(Edgerton, 1976) Arabske mehanične teorije in teorije optike v Italijo niso prišle neposredno. 

Povezavo med njimi in italijanskimi renesančnimi veljaki, kot sta Alberti in Brunelleschi, so v 13. 

stoletju ustvarili angleški menihi, tesno povezani s Frančiškanskim redom: Robert Grosseteste, 

Roger Bacon in John Pecham. Bacon je v svoji knjigi  Opus majus navedel razlog zakaj se menihi 

zanimajo za študijo optike; optika je model, preko katerega Bog širi svojo blaženost. Razumeti 

zakone optike torej pomeni uvideti božjo naravo. Zanimivo je tudi, da so ravno v tem času potekale 

intenzivne priprave na poslikavo Frančiškanske bazilike v italijanskem Assisu, ki je kasneje 

postala center “optično racionalne” kršanske umetnosti, ki je napovedala renesanso. V sredini 15. 

stoletja je v Firencah deloval dominikanski nadškof in predstavnik prevladujoče teologije Sv. 

Antonine, ki je zagovarjal Baconovo, Pechamovo in Grossetestejevo prepričanje o optiki kot 

sredstvu za razumevanje Boga. V tem času sta v Firencah bivala tudi Alberti in Brunneleschi. 

(Edgerton, 1976) Frančiškani niso bili zaslužni samo za prenos tedanjih optičnih in geometrijskih 

spoznanj.  Grosseteste in (kasneje) tudi Bacon sta v optiko vpeljala pojem “species”; 

Bog je prvi dan ustvaril svetlobo “lux” in po Grossetestejevih sklepanjih naj bi bila to osnovna 

sila, ki predstavlja energijo vesolja samega. Obrazložil je, da je svetloba v realnosti enako 

abstraktnemu prostoru v geometriji. Vse, kar je naravno, naj bi po tem takem oddajalo elemente 

energije, imenovane  “species”- metafizični pojav, ki naj bi bil igral ključno vlogo pri proizvodnji 

vida. Njegove misli so paralelne Alhaznovim pričevanjem o entiteti vida, le da je Grosseteste 

species definiral kot žarke svetlobe, ki prihajajo tudi iz očesa. Posledično je obudil Platonov 

teorem in ga integriral v krščanski teologiji.  Bacon je pritrjeval Grossetestejevi obrazložitvi 

speciesa, ki naj bi se širil iz vseh točk objektov v vse smeri po principu piramide, a po njegovem 

mnenju species vsebuje neko telesnost. Interakcija speciesa med objekti naj bi prav tako rezultirala 

v telesnosti. Različni objekti po Baconu so lahko pasivni, ker oddajajo manjšo količino speciesa 

(ogenj) ali aktivni, kot je sonce. Bacon širjenje speciesa ni pripisoval mistiki, kakor je značilno za 

Grossetesteja. Največjo popularnost v evropskem prostoru je dosegla Perspectiva communis, 

katere avtor je omenjeni John Pecham. Slovela je po svoji jedrnatosti. Zajemala je nekatere 

razprave Grossetesreja in Bacona, glavni vir pa so predstavljali Alhaznovi zapisi. Pecham je 

arabskega optika poimenoval kar avtor perspektive. Z optičnim znanjem se je Alberti domnevno 

spoznal prav preko Perspective communis, čeprav sta bili v 15. stoletju v Firencah na razpolago 

še dve optični razpravi, in sicer Quaestiones perspectivae, ki jo je napisal Italijanski filozof, 

matematik in astrolog Blasius iz Parme, ter Della prospettiva, katere avtor ni poznan. Obstajajo 
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domneve, da se avtorstvo pripisuje italijanskemu matematiku, astrologu in kozmografu Paolu dal 

Pozzo Toscanelliu. Deli sta povzeti po Baconu in Pechamu. (Edgerton, 1976)  

Razprave o perspektivi, optiki in geometriji nimajo neposredne povezave s konvencionalno 

linearno perspektivo, ki jo poznamo danes. Vsekakor pa so ravno opisane discipline znanosti 

prispevale k njenemu odkritju. Utemeljitelj konvencionalnega perspektivističnega slikanja je  

Filippo di Ser Brunelleschi. Leta 1425 je izvedel  “Brunelleschijev eksperiment”, s katerim je 

utemeljil linearno perspektivo. (Edgerton, 1976: Kubvoy, 1986) O naravi eksperimenta, ali bolje 

rečeno eksperimentov, ki jih je izvedel Brunelleschi, bo beseda tekla v naslednjem poglavju, 

trenutno pa je bistvenega pomena dejstvo, da je pri sami izvedbi uporabil majhno kvadratno platno, 

na katerega je predhodno naslikal tridimenzionalno sliko Babtisterija v Firencah. (Edgerton, 1976) 

Na podlagi trditve se nam poraja vprašanje, na kakšen način mu je uspelo v sliko vključiti 

tridimenzionalne učinke, če umetnost takrat še ni poznala izhodišč linearne perspektive. Da temu 

ni čisto tako, potrjuje Giottova protorenesančna slika z naslovom “Potrditev vladavine Sv. 

Frančiška”, ki je nastala v prvi polovici 14. stoletja. Giotto je namreč tako kot številni drugi 

umetniki težil k izoblikovanju sistema pravil za slikanje tridimenzionalnega prostora na 

dvodimenzionalni podlagi: 

 Ravnine nad očesno ravnino opazovalca se nagibajo navzdol, tiste, ki ležijo pod njo, pa 

navzgor. 

 Ravnine na desni strani se vzgibajo v levo proti notranjosti platna, medtem ko tiste, na levi 

strani prav tako bežijo proti notranjosti v desno stran. (Kemp, 1990) 

 

Slika 17: Giotto. Potrditev vladavine sv. Frančiška, 1325, Santa Croce, Firence, prikaz protorenesančne armaturne zasnove 

prostora po Kempu (1990) 
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Po Giottu se je zgledoval tudi Cennino Cennini, ki je ravno tako apliciral njegov sistem pravil pri 

oblikovanju tridimenzionalnega prostora. Dekoriran strop, sestavljen iz kvadratov, na Giottovi 

freski predstavlja zelo precizen primer konvergence linij, ki se združijo izza glav klečečih 

redovnikov. Še bolj precizne in dovršene sledi perspektive prikazuje freska locirana v spodnji 

cerkvi Sv. Frančiška v Assisu, ki jo je naslikal Giottov občudovalec. Freska nosi naslov “Kristusov 

prepir v templju”, strop templja pa vsebuje precizno tehnično podlago, ki se kaže v konvergenci 

linij in bežiščih, v katerih se stekajo diagonale kvadratnih stropnih elementov. Obstaja še več 

primerkov, ki pričajo o rabi perspektivnih sredstev pred Brunelleschijem. Eden takšnih je Ducciev 

prikaz oktagonalnega templja v delu “Kristusova skušnjava na templju” iz prve polovice 14. 

stoletja. V isto obdobje uvrščamo Lorenzzetiev triptih “Rojstvo device”. (Kemp, 1990) 

 

Slika 18: Pietro Lorenzetti, Rojstvo device, 1342, Museo dell’ Opera del Duomo, Firence, prikaz armaturne zasnove prostora po 

Kempu (1990) 

Kljub temu, da je eksperimentiranje s prostorom na dvodimenzionalni podlagi v 14. stoletju 

dosegalo precejšen uspeh, je imelo arbitrarno podlago. Splošna, geometrična načela tvorbe 

linearne perspektive niso bila pojasnjena oziroma definirana. Tukaj pa v zgodbo vstopita 

Brunelleschi in Alberti. (Kemp, 1990) 

 

2.3 Italija, zibelka perspektivizma 

2.3.1 Brunelleschijev eksperiment 
Filippo Brunelleschi je kot sin uspešnega notarja prejel veliko znanja s področja matematike, 

obvladal je veščine branja in pisanja ter latinsko izrazoslovje. Bavil se je s kovaštvom in skulpturo, 

pri 27 letih pa se je pričel usmerjati v arhitekturo. Takrat je obiskal Rim, koder je izvajal številne 

meritve tamkajšnjih stavb po osnovnih geodetskih tehnikah in triangulacijski metodi. Edgerton 

(1976) jasno navede, da je Brunelleschi s svojim eksperimetnom perspektivo utemeljil leta 1425, 

nanašajoč se na Donatellov relief “Herodov praznik” (1423- 1427) in Masacciovo “Sveto trojico” 
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(1427- 1428). Deli naj bi bili namreč vizualni testament Brunelleschijevega odkritja. Kemp(1990) 

dogodek postavi v obdobje pred Brunelleschijevim zanimanjem za arhitekturo. Razlog za dvojno 

intepretacijo predstavlja dejstvo, da so vsi sklepi o Brunelleschijevem življenju in 

eksperimentiranju narejeni na podlagi zapisov njegovega biografa Antonia Manettia, rojenega leta 

1423. Letnica rojstva nam pove, da Manetti v nobenem primeru ni mogel pričevati 

eksperimentoma in je zapise sestavljal po smrti Brunelleschija. Podatki posledično niso nujno 

verodostjoni, oziroma so subjektivne narave. Kljub naravi virov pa je znano, da je Brunelleschi 

izvedel dva bistvena eksperimenta, s katerima je utemeljil frontalno in kotno linearno perspektivo. 

Brunelleschi je prvi eksperiment izvedel tako, da se je postavil pred (takrat še nedokončano) 

Firentinsko katedralo. Iz te točke je opazoval pročelje Firentinskega babtisterija. Točka opazovanja 

je bila situirana pribljižno 3 braccie v notranosti glavnega vhoda katedrale (braccio ≈ 58 cm). Na 

leseno platno s površino pribljižno 30 cm² ( ½ braccia v širino in dolžino) je naslikal je zrcalno 

podobo Firentinskega babtisterija. V platno je kasneje izvrtal luknjo točno na očišču. Nato je na 

tej točki namestil oko na nasprotno stran platna, tako da je bilo s poslikano stranjo obrnjeno proti 

babtisteriju. Predse je postavil ogledalo, tako da je čez luknjo v ogledalu opazil odsev slike. Kot 

podaja Manetti, je na razdalji ½ braccia ogledalo postavil tako, da je bil odsev slike skladen realni 

sliki babtisterija. (Edgerton, 1976; Kemp, 1990) 

Postopek je precej enostaven, a zaradi pomanjkanja konkretnih zapisov in dejstva, da platna, ki jih 

je uporabil Brunelleschi, niso ohranjena, o izvedbi postopka danes obstaja veliko interpretacij. Te 

se vrstijo že pri samem postopku poslikave platna. Slika naj bi bila po Manettijevih pričanjih 

natančna do te mere, da je ne bi mogel bolje naslikati prav noben miniaturist. Pri tem naj bi si  po 

Kempu(1990) Brunelleschi pomagal bodisi z geodetskimi pripavami, baziranimi na triangulacijski 

metodi, z napravami za merjenje vizualnih kotov ali s srednjeveškimi optičnimi ter Ptolemajevimi 

geografskimi nauki, medtem ko Edgerton(1976) trdi, da je slika nastala s preslikavo refleksije iz 

ogledala na leseno platno. Smiselno bi bilo podati tudi nekoliko bolj sodobno razlago poteka 

eksperimenta, kot jo je demonstriral še delujoči umetnik, umetnostni zgodovinar, kipar in 

ustanovitelj zasebne umetniške šole v bližini Siene, Nigel Konstam. Manetti pri opisu postopka 

eksperimenta  navede, da je bilo leseno platno v predelu slike, ki je prikazoval nebo nameščeno 

polirano srebro, katerega učinek naj bi bogatil iluzijo neba. Konstam meni, da nekdo, ki se je 

ukvarjal z utemeljitvijo smernic za slikanje v linearni perspektivi, na prvo mesto ni postavljal 

estetike neba. Nadaljuje, da je Brunelleschi (ki je obvladoval veščine kovaštva) celotno platno 

izdelal iz poliranega srebra, s pomočjo katerega je vgraviral ključne točke zrcalne slike babtisterija. 

Polirano srebro je služilo kot ogledalo in platno hkrati. Postopek je omogočil veliko bolj natančno 

kopijo babtisterija. Sliko je dokončal z uporabo ravnil in aplikacijo barv ter izvedel preizkus s 

pomočjo luknje in ogledala. Konstam tako dvomi o Brunelleschijevi uporabi geodetskih 

pripomočkov, triangulacijskih metod ali pravega ogledla pri slikanju Firentinskega babtisterija. 

(https://www.youtube.com/watch?v=frB-XiXeNiQ, 22. 10. 2015) Kemp(1990) slednjo razlago 

opredeljuje kot najmanj verjetno, saj meni, da bi glavno oviro v preslikavi predstavljal odsev 

slikarja, ki bi zakril  skoraj celo podobo babtisterija. 

Drugi predmet razprave je velikost kota opazovanja, pod katerim je Brunelleschi naslikal podobo 

Firentinskega babtisterija. Po Manettijevih pričevanjih naj bi vsebina slike poleg babtisterija na 

obeh straneh zajemala tudi izseke okoliških stavb. Iz njegovih zapisov zasledimo tudi podatek o 

površini platna, ki naj bi znašala pribljižno 30 cm², čeprav danes ni znano, ali je Manetti opisoval 

površino ali zgolj dolžino vertikalnih stranic platna. Pomemben je tudi podatek o dimenzijah 

luknje na platnu. Premer luknje na zadnji strani platna naj bi znašal približno 20 mm, na sprednji 

https://www.youtube.com/watch?v=frB-XiXeNiQ
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strani pa približno 6,5 mm. Prav toliko naj bi merila debelina platna. Kemp(1990) na podlagi 

kalkulacij med oddaljenostjo očišča od babtisterija trdi, da je najbolj optimalen kot opazovanja, 

pod katerim je nastala slika, 53ᵒ. Njegovo razlago potrjuje maksimalni vizualni kot, ki ga dovoljuje 

luknja na platnu, ki je znašal ravno toliko. V nasprotnem primeru vidno polje ne bi v celoti zajelo 

ogledala na dani razdalji med ogledalom in platnom, ki  je po Manettiju prav tako znašala ½ braccia 

oziroma pribljižno 30 cm.  Po drugi strani Kemp(1990) navede še eno razlago o velikosti vidnega 

kota, ki bi bil  lahko tudi večji od 53ᵒ, in velik do vključno 90ᵒ. Pri tem izhaja iz dvomljive 

interpretacije Manettijevih zapisov o dimenzijah platna, ki ne izključujejo možnosti, da bi lahko 

bilo platno tudi širše. Svojo trditev utemelji tudi s primerjavo ohranjenih frontalno 

perspektivističnih slik tega časa, ki nemalokrat vsebujejo takšen kot opazovanja. Drugi razlagi 

nasprotuje  Edgerton(1976), ki po enostavni metodi triangulacije ovrže njegovo predpostavko. 

Grafično prikaže tloris babtisterija in vrata Firentinske katedrale. Označi krake 90ᵒ kota, 

hipotenuzo, ki poteka po pročelju babtisterija in se zaključi v krakih ter centralni vizualni žarek. 

Iz skice je razvidno, da je vizualni žarek pravokotnega trikotnika dvakrat manjši od hipotenuze. 

Izhajajoč iz te primerjave je povsem logično, da je razdalja med platnom, ki meri 30 cm²  in 

ogledalom (ob upoštevanju dejsta, da ogledalo podvoji vizualno razdaljo) znaša osmino braccia 

oziroma pribljižno 7, 5 cm. Takšna razdalja bi bila bistveno premajhna za izvedbo eksperimenta. 

Pomanjkljivi zapisi se nadaljujejo tudi pri opisu drugega eksperimenta. Ta se je odvijal na trgu 

poleg Palazzia de' Signori oziroma današnje Palazzo Vecchio. (Edgerton, 1976; Field, 1997, 

Kemp, 1990) Znan je približek kota opazovanja (90ᵒ), katerega kraka sta potekala ob robovih trga, 

fokus pa je bil usmerjen v palačo. Vertikalna os fokalne točke je potekala vzdolž turna. Bistvo 

drugega eksperimenta je definiranje kotne perspektive. Bežišča so bila prisotna tudi pri prvem 

eksperimentu, saj je to zahtevala oktagonalna zasnova Firentinskega babtisterija. Manetti ne 

podaja postopka izvedbe. Vemo le, da v tem primeru ni šlo za postopek z luknjo oziroma za “Peep- 

show”, kot ga poimenuje Edgerton(1976). Platno, ki je prikazovalo palačo, je bilo bistveno večje 

in je zajemalo obe stranski bežiščni točki. Brunelleschi je odstranil dele platna, kjer je bilo 

naslikano nebo. Tako je zgornji rob platna predstavljala serija elementov palače, ki so se lomil pod 

perspektivno predelanimi koti. Platno je nato preprosto umestil na način, da je bila vsebina skladna 

z realno okolico. Nasprotujoče si teorije o Brunelleschijevi poslikavi prvega in drugega platna so 

si sorodne.  

Z eksperimentoma je Brunelleschi utemeljil zakon o konvergenci linij in njihovem stečišču v eni 

končni točki na horizontu, ki jo danes imenujemo očišče, ter kotno perspektivo, pri kateri sta na 

horizontu prisotni dve stečišči linij. (Edgerton, 1976; Kemp, 1990) 

2.3.2 Masaccieva Sveta trojica 
Sveta trojica  poleg svojega izjemnega pomena za krščansko religijo predstavlja prvi testament 

slikarskega prostora v centralni linearni perspektivi po Brunelleschijevem vzoru. Ustvarjena je bila 

slabo desetletje pred izzidom Albertijeve Da Picture, vendar geometrični principi njene 

konstrukcije v veliki meri povzemajo njeno bistvo. Freska, situirana v Dominikanski cerkvi Santa 

Maria Novella v Firencah, tako velja za prvo delo, ki v celoti povzema idejo perspektivne znanosti 

zgodnje renesanse. (Goffen, 1998) Avtor freske, Tommaso Masaccio, se je perspektivnivzma 

priučil pri Brunelleschiju. Do leta 1428 je deloval v Firencah, nakar se je preselil v Rim. Masacciev 

prispevek h korektni zasnovi globine prostora je razviden iz analize skupine nekaterih drugih del, 

kot je “Madona in dete s sveto Ano”, katerega je naslikal v sodelovanju z Masolinom. (Gerlings, 

2007). 
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Umetnostni zgodovinar Joseph Polzer konstrukcijo v vertikalnem smislu razdeli na posamezne 

sekcije nepopolnih kvadratov. Prva se zaključi na podesti, kjer klečita donatorja, druga pa 

vzporedno s horizontalo križa poteka na višini baz oboka, nekoliko nad abakusi zadnjega para 

stebrov. (Goffen, 1997) Srednjeveško začrtana površinska geometrija slike je nadgrajena z iluzijo 

tretje dimenzije. Na gornjem robu prve sekcije (na podesti) se nahaja očišče (V na sliki 19). Če si 

predstavljamo, da se površinska konstrukcije freske zaključi v zunanjih robovih prednjih stebrov, 

je bežišče od tega roba oddaljeno točno za polovično vrednost njene širine, ali drugače, razdalja 

med očiščem in bežiščem je enaka omenjeni širini freske. Tako je ustvarjena smiselna 

konstrukcijska povezava med površino in globino. Višina očišča znaša 172 cm, kar je pribljižno 3 

braccie, kakor je kasneje predvideval tudi Alberti v svoji konstrukciji, kot popolen odraz naravne 

lepote, zajet na platnu. (Kemp, 1990) Takšna naj bi bila velikost popolnega človeka, Jezusa 

Kristusa, številne kasnejše skice pa pričajo o veliki zainteresiranosti umetnikov za študijo 

človeških proporc in razmerij, kot je tudi da Vincijev Vitruvijski človek. Iz očišča izhajajo vse 

nadalnje konstrukcijske prvine dela. (Goffen, 2007) Še danes ni povsem znano, kakšnih protokolov 

se je polastil Masaccio pri gradnji armature rebrišč na kasetnem oboku, zlasti pri perspektivni 

redukciji razdalij med polkrožnimi rebri. Goffen(2007) zatrjuje, da je konstrukcija izrisana ob 

pomoči astrolaba. Kemp(1990) osmisli Kernovo perspektivno analitično izhodišče. Kern predlaga 

območje pod valuto oziroma obokom, ki naj bi bilo popolnoma kvadratne oblike (ABCD na sliki 

19). Iz osnovnega kvadrata se v vse štiri smeri med korintskimi stebri razprostirajo prostori, ki 

skupaj s kvadratom predstavljajo križ.  V začetku analize spatialne konstrukcije podaljša levo in 

desno stranico tako, da se premici skleneta v točki konvergence oziroma očišču (V). Rob podesti 

tako predstavlja horizont (HH). Premici prav tako potekata vzdolž stranic gornjih robov Kristusove 

krste EI ter GJ, čeprav je prisotno rahlo odstopanje, ki je nekoliko bolj očitno na desni strani. 

Zaradi konvergence linij lahko sklepamo o skladnosti širine krste in kvadrata ter krajišč valute . 

Konstrukcija slike poleg rahlega odstopanja stranskih robov krste vsebuje še nekatere druge 

nenatančnosti. Ena se odraža na rebrih valute s kasetami. Na sliki opazimo šest reber. Če 

podaljšamo eno diagonalo izhodiščnega kvadrata (ACP) in linijo, ki označuje horizont, dobimo 

distančno točko oziroma bežišče. Razdalja med bežiščem in očiščem naj bi bila ekvivalentna 

poziciji gledanja. Nato si ogledamo sliko lateralne elevacije prostora in iz točke gledišča(S na sliki 

20) načrtamo linije do točk, ki predstavljajo središča posameznih rebrišč s kasetami. Na sečišču 

linij in zida, kjer je freska, se posledično ustvarijo projekcijske točke rebrišč na ravni površini (O2, 

O3 in O4). Opisana analiza nam pokaže odstopanje drugega rebrišča (R2 na sliki 19) od celotne 

perspektivne konstrukcije in nesimetričnost. Rebrišče bi sicer moralo biti bolj vidno. Zadnja dva 

pasova kaset sta večja od ostalih. Centralni horizontalni trak kaset se prav tako v popolnosti ne 

ujema z očiščem, kar velja tudi za abakuse prednjih stebrov. Celotna zasnova perspektive je 

projecirana nekoliko v levo. Kljub določenim nenatančnostim Sveta trojica ponazarja zelo trdno 

in konistentno perspektivno konstrukcijo, veliko natančnejšo v primerjavi s trecentom. Simbolično 

ozadje slike sicer trenutno nima bistvenega pomena, vendar pa velja izpostaviti dejstvo, ki 

povezuje prostorsko konstrukcijo slike s simbolizmom. V spodnjem delu lahko opazimo ležečega 

okostnajka, nad njim pa moleča daritvenika na horizontu. Celotna skupina predstavlja svet 

smrtnikov. Položaj okostnjaka naj bi bil globinsko enak figurama nad njim. Spiritualni del 

kompozicije, ki ga sestavljao Bog, Jezus Kristus, Marija in sv. Janez je pomaknjen nazaj in ni 

ločen samo vertikalno, ampak tudi prostorsko. (Kemp, 1990) 
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Slika 19: Shema spatialne konstrukcije Svete trojice (Kemp, 1990, str. 18) 
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Slika 20: Domnevna lateralna elevacija dela Sveta trojica z glediščem (Kemp, 1990, str. 19) 

2.3.3 Ortodoksne perspektivne konstrukcije 
Devet let (domnevno) po Brunelleschijevem odkritju je v Firence prispel italijanski umetnik, 

arhitetkt, pesnik in matematik (...) Leon Battista Alberti. Leto po prihodu (1435) je dokončal svojo 

razpravo o slikarstvu De Pictura. Cilj je bil ustvariti vejo optike, ki bi se navezovala na slikarstvo 

in vključevala teoretična izhodišča perspektivnega risanja. Menil je, da umetnik potrebuje več 

znanja geometrije, zato je v svojem delu predstavil slikarstvo skoraj kot vrsto fizičnih znanosti. V 

razpravah in definicijah se je izogibal abstraktnemu izrazoslovju, saj, kot navaja, je slika konkretna 

imitacija naravnega. Proces je za Albertija predstavljal velik izziv, saj je (Evklidovo) abstraktno 

matematično izrazoslovje modificiral z namenom, da bi geometrijo približal umetniku, 

“konstruktorju konkretnega”. Po takšnih protokolih je formiral definicije točke, linije, površine in 

telesnosti. (Edgerton, 1976) V kolikor je Brunelleschi perspektivo definiral v pragmatičnem 

smislu, je Alberti enako tematiko obravnaval iz geometričnega vidika. Razlog za njegov 

individualni pristop k razumevanju linearne perspektive je tesno povezan z njegovim izgnanstvom 

iz Firenc. Izobraževal se je v severnoitalijanskih akademskih centrih, natančneje v Padovi in 

Boloniji. (Kemp, 1990) Grška filozofska izhodišča optike (Stojiki) so poznala vizualno cono ali 

vidno polje. Krščanski prevajalci so v 12. stoletju fundamentalni grški izraz za vidno polje prevedli 

v latinščino. Prevod se je glasil “pyramis visibilis”, ki ga v dobesednem prevodu interpretiramo 

kot vizualno piramido. Pomanjkljivost izraza je ta, da vizualno polje definira kot polje v obliki 

piramide, a nam ne poda informacije o številu stranic piramide. Posledično so v srednjem veku 

nekateri optični teoretiki vizualno polje definirali kot okroglo (pyramis rotundis), izraz pa je 
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prilagodil tudi Alberti; pyramis radiosa, se je nanašal na polje umetnikovega koncentriranega vida, 

ki ima štirikotno obliko kot slika. Razlago je nadaljeval z opisom vidnih žarkov, ki jih je delil v tri 

skupine. Prvi so zunanji žarki, ki oklepajo polje vida, nato centralni žarek in medialne žarke, ki iz 

okolja absorbirajo barvo in z razdaljo izgubljajo svojo intenziteto (atmosferska perspektiva). 

Centralni žarek je poimenoval tudi princ žarkov. Razlog za to poimenovanje tiči v splošno 

razširjenem prepričanju, da pogled iz centralne točke poseduje večjo mero monumentalnosti (kar 

lahko vidimo tudi v Brunelleschijevega eksperimentu). (Edgerton, 1976) 

 Svojo nadaljnjo pozornost je osredotočil na kreacijo slike, kjer se je močno navezoval na 

strukuturo vizualnega polja. Alberti je postopek slikanja v perspektivi predstavil po osnovnem 

načelu optike, in sicer zamnjševanju objektov z oddaljevanjem, kjer ti ohranijo svojo 

porporcioniranost. Njegovo spoznanje izhaja iz Evklidovega enaindvajsetega teorema o ohranitvi 

proporcioniranosti novo nastalega trikotnika s prvotnim v primeru, da dve stranici prvotnega 

sečemo s premico, ki je vzporedna njegovi tretji stranici. Pojavi, ki jih je v navodilu slikarjem 

opisoval Alberti, so iz današnje perspektive povsem logični, a v 15. stoletju temu ni bilo tako. 

Umetnike je želel informirati naj ne slikajo samo tisto, kar vidijo, ampak po enakem postopku kot 

okolico zaznavajo oči. (Edgerton, 1976)  

Bazična predpostavka njegovih navodil, ki jih umetniku podaja v obliki lastne perspektivistične 

konstrukcije kvadrata v perspektivi, je Protagorov rek, ki pravi, da je človek merilo vsega. Prvotno 

je konstrukcijo kreiral v braccijih, vendar so za razumevanje pomembna zgolj razmerja in ne enote. 

 

Slika 21: Perspektivna konstrukcija po Albertijevi oziroma intersekcijski metodi 
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 Izhodišče predstavlja kvadratno platno KLMN. (slika 21). 

 V notranjosti platna je točka O, ki je očišče. Alberti ga je primarno postavil v njegovo 

središče, v zgornjem primeru pa je podano nekoliko višje, kar ne vpliva na naravo 

postopka. 

 Daljico MN je razdeljena na sedem enakih delov. Sprva z očiščem poveže ogljišči M in N, 

nato še ostale sekcije 1,2,3 ... 

 Sledi definiranje transferzal, ki bodo dokončno opredelile projekcijo kvadrata pod danimi 

pogoji. 

 Iz očišča O načrta poltrak, vzporeden stranicama MN ter KL.  

 Na poltraku določi še bežišče  B ter ga poveže z vsemi sekcijami, kakor je na sliki prikazano 

za točko M. 

 Tam kjer dobljene daljice sečejo stranico kvadrata LN (označeno na desnem robu platna), 

načrta vzporednice stranici MN. 

 Postopek rezultira v trapezoidno zasnovani mreži oziroma projekciji kvadrata, ki je enak 

platnu KLMN. Daljica x predstavlja relativno razdaljo med opazovalcem in platnom. 

(Field, 1997; Kemp, 1990) 

 

Slika 22: Perspektivna konstrukcija po distančni metodi 

Po Fieldu(1997) povsem neodvisno od Albertija obstaja še ena metoda konstruiranja, katere izvor 

ni znan, s čimer se strinja tudi Andersen(2007), ki dodaja, da je bila slednja lahko odkrita povsem 

po naključju, pri konstruiranju po Albertijevi metodi. Kemp(1990) med prvo in drugo ne podaja 

jasne ločnice, čeprav sta povzeti obe metodi konstruiranja. Slednja se imenuje “distančna metoda”, 

ki se še danes uporablja pri strukturiranju kvadratne mreže v projekciji. (Božičević, 1942, str. 111; 

Kemp, 1990, str 343) Predenj bo beseda stekla na omenjeno temo, je potrebno vedeti, da Alberti 
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diagonali BM na zgornjih shemah ni pripisoval posebnega pomena. Njegovo metodo je jasneje 

opredelil Piero della Francesca. 

Distančna metoda se od intersekcijske v prvih šestih korakih ne razlikuje. Razlike se pojavijo pri 

definiranju zadnjega plana kvadrata, ki ga v tem primeru označuje diagonala BM, ostale 

transferzale pa so prav tako določene na podlagi presečišča diagonal MB, 1B, 2B (...) z daljico 

ON. Posledično moramo biti pozorni pri opredeljitvi relativne razdalje opazovalca od platna, ki 

tokrat ni enaka distanci  bežišča B in točki intersekcije horizonta ter stranice LN, temveč  vrednosti 

daljice y (slika 22), oziroma radalji med bežiščem in očiščem.  

Eden bolj pomembnih perspektivnih teoretikov 15. stoletja je slikar Piero della Francesca. Leta 

1474 je izdal delo De Prospectiva pingendi. Zanj značilni spatialni pristopi so bili utemeljeni že 

mnogo prej, kar je razvidno iz njegovih del. Pierova razprava ponuja razširitev Albertinskega okna. 

Njegov opus del je mnogo širši in pretežno posvečen matematiki ter geometriji, perspektivistične 

študije prav vseh detajlov ne dopuščajo nikakršnega dejanja, baziranega na empirizmu. Ukvarjal 

se je z zakoni manjšanja objektov in določanjem razmerij med distancami in velikostjo teh, kjer je 

izhajal iz Euklidovih geomteričnih študij. Tako je preučeval vpliv distance med očesom, platnom 

in objekti na velikost projekcije objektov na platnu s pomočjo trikotniških razmerij; z njimi je 

utemeljil lastno metodo projekcije kvadrata, ki predvideva njegov zadnji rob na lokaciji sečišča 

diagonale iz bežišča in platna, kar je sicer nevede v ortodoksni konstrukciji zajel tudi Alberti. 

(Filed, 1997; Kemp, 1990) 

 

Slika 23: Primerjava distančne in interskecijske metode(1) 

Slika 23 služi primerjavi opisanih metod konstruiranja. S celo črto je označen zadnji plan kvadrata 

po distančni metodi in ujemajoča se meritev distance. Na enak način, s prekinjeno črto, je opisana 

Pierova interskecijska konstrukcija (po Albertiju). (Filed, 1997; Kemp, 1990) 
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Slika 24: Primerjava distančne in interskecijske metode(2) 

Obe metodi pri enakih distancah podata enako oddaljenost roba projeciranega kvadrata (slika 24), 

vendar je ponovno ključnega pomena to, katera vrednost bo odvisna in katera neodvisna 

spremenljivka. Pozorni moramo biti pri definiciji razdalje v posameznih konstrukcijah. (Filed, 

1997; Kemp, 1990) 

Piero della Franceska je med drugim modificiral tudi Albertijevo metodo projekcije (slika 25), kjer 

je izpustil nizanje diagonal iz bežišč. Z dvema diagonalama je začrtal projeciran kvadrat KLM’N’ 

in v nadaljevanju v izhodiščni kvadrat KLMN  kot tudi v projekcijo včrtal diagonali njunih stranic 

KN in KN’. Metoda omogoča preslikavo neke točke, kjerkoli v kvadratu z upoštevanjem zakona 

o ohranitvi smeri premic, ki so vzporedne s stranicami platna. V tem primeru je prikazana 

projekcija točke P. Nariše horizontalo, ki seče diagonalo KN skozi točko P. Sečišče je označeno s 

točko E.  Nato nariše še vertikalni vzporednici PF in EG. Točki F in G poveže z očiščem O. KN 

in GO tako sečeta diagonalo KN'. Daljica GO v tem sečišču poda točko E', ki je projekcija točke 

E. Iz projekcijske točke zariše vzporednico daljici M’N’. Sečišče te z daljico FO tako poda 

projekcijo iskane točke P, P'. Pierova metoda projekcije omogoča prenašanje točk objektov iz 

realne v perspektivno shemo brez uporabe koordinatnega sistema. (Andersen, 2007; Kemp, 1990) 

 



26 

 

 

Slika 25: Projekcija točke P po Pierovi metodi 

Dovršenost linearne perspektive ahritektonskih komponent se najbolje kaže v njegovem delu 

“Bičanje Kristusa” (1460). “Nobena slika ne izžareva bolj poudarjene atmosfere geometrične 

kontrole in nobena slika nikdar ni bila bolj dosledno planirana.” (Kemp, 1990, str. 30) 

Izredno dovršen je vzorec tal v pretoriumu palače , še posebaj, kjer stoji Kristus. Perspektivna 

skrajšava sicer onemogoča natančnen vpogled v strukturo, vendar so analize pokazale, da je Piero 

izhajal iz kroga, včrtanega v kvadrat. Iz stranic kvadrata je včrtal diagonali AC in DB ter izrisal 

oktagon. Iz roba kvadrata A je nato načrtal še daljici AG ter AE. Velike kvadrate na robu vzorca 

predstavljata daljici x in y, ki potekata skozi točko intersekcije daljic AG in AE s stranicama 

oktagona in se srečata v točki F. Celotna konstrukcija tal je bila projecirana po zgoraj opisani 

metodi. Linije ploščic, nizane v eksterieru, ne predstavljalo nikakršnega specifičnega vzorca in 

zelo natančno konvergirajo v očišče, situirano v višini kolen Kristusa, na robu desnega notranjega 

stolpa pretoriuma. Domnevno ima razlika v kompleksnosti vzorcev simbolično ozadje, in sicer 

kontrast med duhovnostjo in neduhovnostjo. 
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Slika 26: Shema talnega vzorca iz dela “Bičanje Kristusa”po Kempu(1990)  

Širina platna slike (AB oz DC) znaša 58. 4 cm (cca 1,5 braccia), višina (AD oz. BC) pa meri točno 

1 braccio. Če izhajamo iz točke A (na sliki 27), zlahka ugotovimo, da ozadje predvideva strogo 

geometrično urejenost. ASDE je popoln kvadrat, katerega desna stranica SE predstavlja rob palače 

in se zaključi natanko v točki, kjer poteka zunanji rob belega traku proti desnemu stebru. Globina 

se stopnjuje po manjšajočih se kvadratih z enako diagonalo AE. Naslednji, s spodnjo stranico NI, 

označuje linije pretoriuma, kvadrat ATOK pa ima ogljišče (O) natanko v očišču. Njegov spodnji 

rob KO je horizont. Najmanjši kvadrat je z ogljiščem F situiran točno v vrhu glave Kristusa. 

Razdalje DL, DN in NK so ekvivalentne. Slednji predstavljata četrtino višine platna, stranici 

najmanjšega kvadrata AU oz. AJ pa ustrezata polovici višine AD. Če podaljšamo daljico NO, ta 

seče horizontalo platna v točki G. Daljica GE je natanko dvakrat daljša od spodnjega roba 

pretoriuma NI ter daljice LE. Diagonala AE je sestavljena iz dveh daljic, ki konvergerata in se 

združita v očišču. Naključju pa niso prepuščene niti figure ter njihova oblačila. Mazzochio ali 

torcullo (srednjeveško pokrivalo, popularno na področju zahodne Evrope), ki ga nosi oseba ob 

desnem stebru pretoriuma, je strukturiran po perspektivnem vzorcu, opisanem v Pierovem delu 

Perspectiva pingendi. Podlago ponovno predstavlja njegova ”točkovna metoda”, ki jo je uporabil 

tudi pri konstruiranju glav figur. Prisotno je skrbno načrtovano manjšanje figur z oddaljevanjem. 

(Kemp, 1990) 

 

Slika 27: Piero della Francesca, Bičanje Kristusa, 1455- 1460, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino, prikaz armaturne 

zasnove prostora po Kempu (1990) 
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Alberijeva ortodoksna perspektivna konstrukcija, prilagojena Pierovem točkovnem sistemu, je 

odmevala tudi v delih renesančnega slikarja Domenica Veneziana. Tematsko najbolj ustrezna za 

obravnavo je delo z naslovom “Oltarna slika Svete Lucije Magnoli”, saj prikazuje zelo napredno 

rabo perspektive ter elemente različnih prostorskih globin, smiselno združene v kompozicijo. 

Konstrukcija talnega vzorca je grajena iz enakostraničnih trikotnikov in domnevno projecirana po 

Pierovi metodi. Izza ploščadi stoji loža s tremi portali, zadnji plan pa se zaključi z oktagonalno 

zasnovanim arhitekturnim elementom. Stranici oktagonalne zasnove, ki nista vzporedni platnu,  

tvorita 45◦ naklon. Če ju podaljšamo do te mere, da sečeta horizontalno ravnino, dobimo realno 

vizualno razdaljo, ki ustreza dvakratni vrednosti roba kvadratnega platna. Vzorec ploščic po drugi 

strani ne konvergira v istih lateralnih točkah kot linije omenjenih stranic oktagona. Dvoumna  

konstrukcija priča o Venezianovem empirično bazirani gradnji kompozicije v primerjavi s Pierom. 

Vrhovi treh obokov bežijo na površje, medtem ko so njihove baze locirane globje v prostoru. 

Podobno igro prostorske iluzije in površja je možno zaslediti v polkrožno zaključeni vdolbini, ki 

navidezno tvori okvir Mariji in malemu Kristusu, a je v resnici postavljena globje. Ustroj 

kompozicije dokazuje, da primarni namen dela ni prikazati geometrično dovršen perspektivistični 

dizajn, ampak znanje o prostoru podrediti bistvu kompozicije. (Kemp, 1990) 

 

Slika 28: Domenico Veneziano, Oltarna slika sv. Lucije Magnoli, 1445- 1447, Uffizi, Firence, prikaz armaturne zasnove prostora 

po Kempu (1990) 

Revolucionarna prostorska dognanja  v iluzionističnem slikarstvu so se precej hitro širila. V 17. 

stoletju so se docela integrirala v zahodno Evropskem slikarstvu. (Kemp, 1990) V celotnem 

procesu je prišlo do  modifikacij perspektive in nekateri slikarji se niso podrejali strogim 

geometrijskim načelom, bodisi zaradi pomanjkljivega razumevanja ali zgolj z željo po 

eksperimentiranju z ortodoksnim kompozicijskim ustrojem. Slikar in matematik Paolo Ucello je 

nedvomno pridobil takšen status. Sicer slabo ohranjena, a pomembna je nejgova freska “Rojstvo”, 

Sestava kompozicije prikazuje ekspanzijo bazičnega modela, ki rezultira v bifokalni porazdelitvi 

motiva Kristusovega rojstva. Zaradi slabega stanja freske je težko pridobiti natančne podatke o 

perspektivistični konstrukciji. Paolov opus nasplošno odraža precej eksperimentalen odnos do 

Albertijeve kanonične perspektive. Unikaten je tudi njegov način formacije ploščičastih tal v 

perspektivi, kjer je čez vertikalne linije, ki konvergirajo v očišče, preprosto povlekel diagonalo iz 

ogljišča zadnjega plana prostora v nasrpotno ogljišče spredaj. Na sečiščih diagonale in linij je nato 

nizal horizontale. Postopek je prisoten v nizu šestih del “Čudež oskrunjene hostije”. Posamezna  

platna v nizu predstavljajo zgodbo kaznovanja ženske, ki je judovskemu trgovcu prodala hostijo- 

Kristusovo telo. Druga scena prikazuje vojake, ki skušajo vdreti v hišo judovskega trgovca in ga 
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aretirati zaradi desegracije hostje. Očišče je pomaknjeno skrajno desno in se nahaja na levem robu 

balustra, točno na polovici njegove višine. Perspektivna konstrukcija posameznih prizorov enako 

kot v njegovem “Rojstvu” gledalca vizualno stimulira in sili k obzervaciji pod različnimi 

vizualnimi koti. (Kemp, 1990) 

 

Slika 29: Paolo Uccello, Judov poskus uničenja hostje, 1468, Galleria Nazionale delle Marche, prikaz armaturne zasnove 

prostora po Kempu (1990) 

Matematična “površnost”, nasprotujoča Pierovem pogledu na konstrukcijo slike, korespondira tudi 

z Donatellovimi nazori, ki so temeljili na humanistični miselnosti. Firentinski kipar je namreč 

načela perspektive tudi v kasnejših delih obravnaval kot podlago za improvizacijo, ki je podala 

neizmerno inovativne rezultate. (Kemp, 1990) 

Razvoj perspektivističnega slikarstva je odmeval izven Firenc, in sicer na severu Italije. Andrea 

Mantegna, slikar, navdahnjen nad rimsko umetnostjo, je deloval na območju Padove. (Gerlings, 

2007) Klasično pojmovanje človeške figure, združeno z dovršenim iluzionizmom, se pokazuje v 

njegovem okulusu  Camere degli Sposi v Palazzio Ducale. Posebnost stropne poslikave se odraža 

v nesvakdanji točki opazovanja, kjer je opazovalec situiran pod dejanskim prizorom. Prisotna je 

virtuozna skrajšava figur, ki bi lahko bila produkt Pierove objektivne metode projeciranja. 

Elevacija upodobljenega prostora je sicer težko natančno določena, kljub temu pa perspektivna 

analiza kaže na nekatere nepravilnosti. Okulus se je sicer kasneje uveljavil  v italijanskem 

iluzionizmu. (Kemp, 1990) 
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Slika 30: Andrea Mantegna, Okulus na stropu Camre degli Sposi, 1465- 1474, Palazzo Ducale, Benetke 

Na severu Italije je prebivalo še veliko drugih perspektivističnih slikarjev. Povsem ločeno od 

Mantegne je deloval njegov tast Jacobo Bellini. Arhitektonske komponente risb, objavljenih v 

njegovih knjigah, prikazujejo dovršeno perspektivistično študijo. Poleg Padove je razmah 

iluzionizma dosegel tudi severozahod Italije. V Milanu so delovali mnogi perspektivisti: Vincenzo 

Foppa, Donato Bramate predno se je uveljavil kot arhitekt, Bartolomeo Suardi oziroma 

Bramantino ter mnogi drugi. (Kemp, 1990) 

Združevanje geomtrije in umetnosti je pogojeno z drugačnostjo pojmovanja in delitve umetnosti 

ter znanosti, kot jo poznamo danes. (Edgerton, 1976; Tatarkiewicz, 2000) Takšna klasifikacija je 

imela kataličen vpliv na splošno intelektualno kulturo in umetnost renesanse. Alberti in Piero della 

Francesca skupaj z ostalimi protagonisti, živečimi v času preporoda, so postavili geometrični 

temelj prihajajočim generacijam in grobo rečeno, celotnemu zahodnoevropskemu slikarstvu. Do 

konca 15. stoletja je perspektivizem postal del splošne umetniške kulture v Italiji. Teoretizerjanje 

je zamrlo vse do objave Vignoline razprave Le Due regole v letu 1583. Giacomo Barozzi da 

Vignola je bil italijanski arhitekt, ki je sprožil drugi val razvoja perspektivne umetnosti. Delo je 

pričelo nastajati okoli leta 1550, vendar njenega izvoda ni dočakal. Dokončal ga je matematik iz 

umetniške družine Egnatio Danti. (Field, 1997; Kemp, 1990) 

Vsebina Le Due regole prikazuje nekatere zanimive konstrukcije, ki pojasnjujejo korespondenco 

med distančno konstrukcijo in intersekcijsko metodo ter številne načine projekcije teles in likov; 

B (slika 31) je distančna točka oziroma bežišče, O je očišče. Prikazani so kvadrati 1,2, 3 in njihove 

projekcije. Vignola je predpostavil, da  Albertijeva intersekcijska metoda (desno od OX) 

korespondira distančni takrat, kadar se upošteva intersekcija osi OX, ki se nahaja na sredini platna. 

(Kemp, 1990) 
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Slika 31: Primerjava intersekcijske in distančne metode  

Po distančni metodi je  na spodnji sliki (32) prikazana formacija kocke, tako da so označena 

bežišča (B3 in B4) tudi v vertikalni orientaciji. Sečišča posameznih bežiščnic, ki izhajajo iz očišča 

ter tistih, ki se razprostirajo iz štirih bežišč, označujejo lokacijo ogljišč zadnje ploskve kvadrata. 

(Kemp, 1990)  

 

Slika 32: Kocka v perspektivi s štirimi bežišči 
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Zaobjet je prikaz projekcije zahtevnejših likov, kot je v tem primeru oktagon (slika 33). Na levi 

strani je očišče O, desno pa bežišče B. Pod osnovnico je oktagon. Kot kaže slika, je potrebno na 

os o projecirati  pare točk (2 in 3, 4 in 1...) pod kotom 45◦, nato pa še pare 1 in 2, 3 in 8 (...) 

vertikalno. Sečišča projekcije pod 45◦ naklonom povežemo s točko B, vertikalna sečišča pa z 

očiščem. Projecirane točke povežemo med seboj. (Kemp, 1990; Žnidaršič, 1949) 

 

Slika 33: Projekcija oktagona  

Poleg Vignole in Dantija je italijanski perspektivizem nadgrajevalo še veliko drugih teoretikov, ne 

samo zaradi umetniških, temveč tudi  kartografskih potreb. Carlo Urbino, slikar iz severne Italije, 

se je ukvarjal s projekcijo človeških figur in študijo vizualnih kotov ter protokoli zmanjševanja 

objektov z oddaljevanjem. Razprave so zabeležene v knjigi Codex Huygens. Daniele Barbaro, 
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Federigo Commandino, Giovanni Battista Bendetti in mnogi drugi so preko svojih opusov snovali 

številne perspektivne konstrukcije, ki se v bistvu niso kaj dosti razlikovale od že predstavljenih. V 

nadaljevanju je izpostavljena zgolj projekcija krožnice, kot  je postopek predstavil militaristični 

arhitekt Guiedobaldo del Monte v Perspectivae. (Field, 1997; Kemp, 1990) 

Krožnica na sliki 34 je projecirana na izbranih bežiščih B1 in B2. Vanjo sprva včrtamo pomožno 

konstrukcijo. Nato podaljšamo stranice konstrukcijo v obe smeri, tako da premice sekajo 

osnovnico o. Podaljšane so tudi štiri tangente, ki so vzporedne vsem stranicam konstrukcije. 

Sečišča povežemo z nasprotnima točkama B1 in B2. Projecirana konstrukcija skupaj s 

projekcijami tangent poda lokacijo projecirane krožnice. (Božičević, 1942; Kemp, 1990) 

 

Slika 34: Projekcija kroga z uporabo pomožne konstrukcije 
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2.3.4 Da Vinci in perspektiva 
Pomemben korak v razvoju perspektivizma je naredil firentinski polihistor Leonardo da Vinci. 

Njegova zgodba se je pričela v studiu Andrea del Verrochia, kjer se je poučeval osnovnih 

perspektivnih tehnik. Prva znana slika tega časa je upodobitev “Marijinega oznanjenja” (slika 35). 

Perspektivna analiza slike pokaže konvencionalno ureditev kompozicije z uporabo očišča in 

bežišč, od koder se razprostirajo diagonale ploščic, na katerih sedi Marija. Perspektiva ni 

prepračunana v Pierovi maniri. Na spodnji sliki je označeno zgolj eno bežišče B, v katerega, za 

razliko od ostalih, bežiščnica X ne konvergira. O veliki meri skrbnosti in natančnosti avtorja 

pričajo daljice, vrezane v kvadraten pult, služeče geometrični podpori okroglemu podstavku in 

krožni zasnovi balustra. (Buchsteiner, Letze, 1990; Kemp,1990) 

 

Slika 35: Leonardo da Vici, Oznanitev, 1472-1473, Uffizi, Firence, prikaz armaturne zasnove prostora po Kempu (1990) 

Kemp(1990) pri perspektivni analizi “Oznanjenja” poda tudi prvotno da Vincijevo definicjijo 

perspektive, ki jo ta opiše kot racionalni pojav združevanja konvergirajočih linij v očesu.  

Posamezne linije tako tvorijo piramide z različnimi vrednostmi kotov, ki svojo velikost 

spreminjajo v skladu z večanjem in manjšanjem razdalje med očesom in opazovanim objektom. 

Leonardovi zapisi prikazujejo poglobljeno zanimanje za Albertija in Piera della Francesko. 

Albertinsko okno mu ni bilo tuje, saj je raziskoval tudi reverzibilno metodo, služečo lociranju neke 

točke na projecirani površini ob predpostavki, da je dolžina prednje stranice površine znana. 

Nekoliko presenetljivo je, da se da Vinci ni raje referiral na Pierovo točkovno metodo, katera bi 

lokacijo točke podala bolj natančno. Kot tudi Piero je skušal definirati zakone proporcionalnega 

manjšanja projekcij objektov v primerjavi s platnom pri intervalnem oddaljevanju opazovalca. 
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Slika 36: Primerjava velikosti različno oddaljenih objektov na platnu AB 

Točka O (slika 36) predstavlja opazovalca, daljica AB ponazarja platno. Kvadrati predstavljajo 

intervale oddaljevanja objektov (stranica kvadrata meri 1 braccio). Shema prikazuje višino objekta 

CD na oddaljenosti 4 braccie, ki se na platnu zmanjša za 3/4  lastne višine ter enakega objekta na 

razdalji 8 bracciev GH, čigar projecirana višina bo znašala 7/8 realne višine. (Andersen, 2007; 

Kemp, 1990) 

Naslednji primer (slika 37) prikazuje da Vincijev eksperimentalen odnos do Albertijeve 

ortodoksne konstrukcije. Očišče je locirano zunaj osnovnega kvadrata. (Andersen, 2007) 

 

Slika 37: Da Vincijev eksperimentalni odnos do perspektive 

Leonardov pristop k formaciji slike je zajemal celoten kontinum renesančnih spoznanj in dognanj. 

Vsaka komponenta perspektive je zanj predstavljala spremenljivko oziroma faktor, ki sovpliva in 

gradi celoto. Perspektivista je opisal kot glasbenika, ki namesto not pri komponiranju manipulira 

z intervali in določa velikost objektov, projeciranih na platno. Ravno njegova vedoželjnost ga je 

pripeljala nazaj k preučevanju srednjeveške optike in Albertijeve vizualne piramide. Podobno kot 

Pecham je zagovarjal tezo o neskončem številu piramidalnih struktur žarkov, ki jih oddajajo 

neprozorni predmeti. Piramide opazovalec zaznava na določeni razdalji in poziciji, zato se njihovi 

notranji koti ter dolžine konstantno spreminjajo in podajajo različne slike enega objekta. Širjenje 

žarkov je Leonardo primerjal s krožnimi valovi na vodni površini, ko vanjo pada kamen; enake 

piramide tako predstavljajo najmanjši krožni valj, z večanjem cirkumference pa vizualna moč 

piramid slabi. Piramidalno tezo je navezoval tudi na objekte, ki oddajajo zvok, po nasprotnem 

principu pa je opisal silo gravitacije, kjer naj bi se z manjšanjem distance padajočega objekta  od 

tal njegova hitrost večala. Predenj želimo dokončno doumeti Leonardovo vlogo v perspektivnem 

slikarstvu, moramo razumeti njegov celovit pristop k gradnji kompozicije. V zapisih je opozoril, 
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da nihče ne more obvladati slikarstva, v kolikor ni vešč naravoslovnih znanosti. Zaničeval je 

umetnika, ki zgolj kopira ustaljene postopke. Številni tehnični izumi, študije anatomije človeka in 

naravnih oblik nam povedo marsikaj o kompleksnosti njegovega uma. Zato nas preseneti dejstvo, 

da njegova dela iz perspektivističnega vidika ne prinašajo bistvenih novosti. Bolj pomembna je 

njegova kritika veščine perspektivizma, ki je pustila pečat na slikarjih bodočih generacij. 

(Andersen, 2007; Buchsteiner, Letze, 1999; Kemp, 1990) 

Zavest o omejenosti perspektivne umetnosti je spoznal na lastni napaki, ki zaznamuje eno njegovih 

najbolj znanih del po naslovu “Zadnja večerja” (slika 38). Prikazan je prizor, ko Jezus opozori 

svoje učence, da ga bo eden izmed njih izdal. Za čas, v katerem je delo nastalo, je bila njegova 

vsebina precej nasprotujoča tradiciji. Nosi številne revolucionarne specifičnosti. Opozoriti je 

potrebno na samo kretnjo figur in izrazov na obrazih, kakršni do tedaj niso bili upodobljeni. V 

nadaljevanju nas bo bolj zanimala spatialna zasnova, ki kaj dosti ne odstopa od tradicionalne.             

(Buchsteiner, Letze, 1999; Kemp, 1990) 

 

Slika 38: Armaturna zasnova da Vincijeve Zadnje večerje po Kempu(1990) 

Na zgornji shemi je zlahka razvidno očišče (O), ki se nahaja v glavi Jezusa Kristusa. Kasetni strop 

ponovno predstavlja podlago spatialne analize, snovano na mreži, ki meri dvanajst enot v širino 

ter šest v višino. Prva alternativa je, da se konvergirajoči liniji na robovih stropa  zaključita v  

točkah J in K, ki se nahajata nad zunanjima robovoma stranskih lunet . Tedaj bi strop v širino meril 

šest kaset, medtem ko bi njegova globina znašala dvanajst kaset. Kasete so označene s črnimi 

točkami na desni strani. Prva serija kaset ni označena s točko, upoštevajoč debelino nagnjenega 
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zidu, ki jo delno prekriva. Pod temi pogoji je prostor enake širine kot realna soba, na steni katere 

se nahaja freska. Druga razlaga definira širši prostor, kjer  robni liniji stropa proti očišču 

konvergirata iz točk F in H in sekata horizontalno tangento centralne lunete. Strop bi v tem primeru 

obsegal trinajst kaset. Težko je določiti tudi obliko kaset. Če upoštevamo domnevo, da so kasete 

kvadratne, bi bila globina prostora vsaj dvakrat večja od njegove širine, posledično pa bi bile daljše 

tudi projecirane tapiserije, zlasti tiste, ki se nahajajo globje v prostoru stranskih zidov. Nekoliko 

bolj smiselna alternativa ponuja odgovor v bežiščih  B1 in B2. Njune diagonale so nizane tako, da 

v širino zaobjemajo eno kaseto in dve v globino. Vizualni kot se tako poveča iz 45◦ na 90◦, vizualna 

razdalja pa korespondira polovični širinski dimenziji freske. Posebnost dela se odraža v njegovi 

zasnovi, ki na prvi pogled namiguje na ortodoksno rabo perspektivnega okna, problem pa nastane 

pri njegovi predimenzioniranosti , ki delno razvrednoti cilj uporabe perspektivnih skrajšav; očišče 

se nahaja nekoliko višje od polovične vrednosti višine (460 cm), upoštevati pa moramo tudi višino 

zidu na katerem se freska nahaja. Povprečen posameznik tako dela ne more opazovati iz 

predvidene pozicije. (Kemp, 1990) Leonardo je želel z navideznim prostorom podaljšati sobo 

samostana Santa Maria delle Grazie, v kateri se freska nahaja. Kmalu je spoznal, da je naredil 

napako. Njegova zavest o problematiki rabe ortodoksnih perspektivnih metod pri večjih formatih 

in kratkih vidnih razdaljah je skozi čas postajala vse močnejša. Kljub bolj kot ne konvencionalni 

perspektivni zasnovi Zadnje večerje, je iz njegovih zapiskov jasno razvidno nagibanje k iskanju 

resolucije za omenjeni problem. Perspektivo je razdelil na dva tipa: prvi tip je poimenoval “umetna 

perspektiva” ali skupek zakonov projekcije, ki se jih umetnik posluži zgolj za voljo smiselnega 

skrajševanja objektov, drugega pa “naravna perspektiva”, ki se ukvajra z dejanskimi zakoni 

percepcije objektov različnih velikosti in oddaljenosti. 

 

Slika 39: Da Vincijeva shema “nepopolnosti” perspektivizma v smislu prikaza iluzije prostora na večji ravni površini 

Horizontalna premica na zgornji sliki (39) je deljena na enake intervale (1,2,3 ...). Točka O 

označuje mesto opazovanja, daljica AB pa predstavlja platno. Točke 1', 2', 3' (...) sečejo daljico 

AB, saj gre za projekcije točk 1,2,3 (...) na platno. Opazimo, da se koti med točko O in enakimi 

intervali manjšajo, ko se pomikamo proti desni ali levi strani platna. Projekcije intervalov so na 

platnu manjše, a kljub temu enake po velikosti. Drugače je pri sečišču krakov in krožnicama, kjer 

se z manjšanjem kotov enako zgodi tudi z intervali.  Shema nam jasno prikazuje, da objekte že na 
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eni točki samo s premikom glave zaznavamo različno. Leonardo je želel opozoriti na perspektivno 

distorzijo, v kolikor nekega dela ne opazujemo iz natančno definirane točke pogleda skozi okular, 

in na problematiko kompozicije, ki predvideva širši kot opazovanja. Leonardovi nadaljnji poizkusi 

ustvarjanja iluzije, ki bi bili uspešno interpretirani hkrati iz večih točk pogleda, so vodili v 

preučevanje anamorfoze, projekcijo objektov na obla platna ter na več platen hkrati. Tudi takšne 

tekhnike so zahtevale (morda še bolj) natančno pozicijo gledanja za kreacijo iluzije. Raziskoval je 

tudi barvo in ostale naravne variable, vplivajoče na prepričljivost upodabljanja tridimenzionalnega 

prostora na podlagi. Polihistorična narava njegovega pristopa je tako razkrila več vprašanj kot 

odgovorov. Edini nasvet, ki ga je da Vinci lahko ponudil perspektivistu, je usklajevanje dimenzij 

podlage z vidno distanco. Njegova kasnejša dela niso vsebovala očitnih prikazov linearne 

perspektive, vsaj ne toliko v klasičnem arhitektonskem smislu. Do izraza so prišle številne druge 

optične kvalitete. Najbolj razvidna je vsekakor fluentnost in prepričlijva rotacija figur v prostoru, 

kot posledica  podrobnega preučevanja človeške anatomije v različnih pozicijah. (Buchsteiner, 

Letze, 1999; Kemp, 1990) 

 

2.4 Perspektivizem izven meja Italije 
Firentinski veljaki 15. stoletja so nedvomno ustvarili neizpodbitno znanstveno zasnovo 

perspektivizma, ki se v kasnejših obdobjih ni kaj dosti spreminjala. Perspektiva je bila do konca 

prve polovice 16. stoletja uveljavljena na vseh področjih zahodne Evrope, ki so pokazala masovno 

zanimanje za filozofijo humanizma in splošno navdušenje nad antiko. Med njimi sta vsekakor 

najbolj pomembni Nemčija in Francija. V nadaljevanju bomo priča dogodkom, ki so 

perspektivnemu slikarstvu podali nianso tradicionalizma območij, na katerih se je le-to razvijalo. 

2.4.1 Nemčija 
Albrecht Dürer, prvi severnjaški umetnik, ki je posvojil perspektivizem v vsej njegovi razsežnosti. 

Medtem ko je bila veščina v Italiji že nekaj popolnoma vsakdanjega, je za umetnika, delujočega 

pod okriljem poznogotske tradicije, linearna perspektiva predstavljala vizualno formo čarovnije. 

Ob koncu 15. stoletja je prvič obiskal Italijo, kot prebivalec Nürnberga pa je imel zaradi dobre  

tržne povezave možnost preučevati Italijansko umetnost. (Gerlings, 2002).  

V tem času so njegovi lesorezi prikazovali precej prepričljive perspektivne zasnove, a še vedno so 

bila dela primerljiva bolj s trecentovskim slogom kakor italijanskim perspektivizmom 15. stoletja. 

Dejanski prelom v njegovi karieri je predstavljalo drugo popotovanje v Italijo. Iz Dürerjevega 

pisma, poslanega v rodni Nürnberg, je razviden občutek lastne umetniške inferiornosti zaradi 

pomankljivega poznavanja perspektive ter obsesivna želja po odkrivanju njenega bistva. Ravno 

takrat se je domnevno seznanil s Pierovim in Leonardovim opusom. Dürerjevi zapisi se namreč 

skladajo s Perspectivo pingendi, enako pa velja za njegove kasnejše projekcijske študije. Nemec 

pa znanja ni podedoval neposredno. Njegov inštruktor bi lahko bil Luca Pacioli, uspešen 

matematik, ki se je gibal v Pierovih krogih in sodeloval z Leonardom. Četudi je bil v času 

Dürerjevega prihoda v Bologino Luca nastanjen v Firencah, je narava njegovega poklica zahtevala 

konstantno mobilnost. Seznanil se je z Euclidovimi geomterijskimi razpravami in leta 1525 izdal 

lastno razpravo z naslovom Underweyssung der Messung. Razprava sestoji iz štirih knjig, kjer se 

je avtor ukvarjal z intersekcijo stožičastih teles, linijami in krivuljami, spiralami, poligoni in 

poliedri. Študije izometrične projekcije teles je prenesel na področje figuralike. Delo priča o 

poznavanju projekcijskih metod, ki jih ne smemo enačiti z ortodoksno linearno perspektivo. 

Presenetljivo je pomanjkljivo razumevanje problematike, izpostavljene v predhodnih poglavjih, 
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saj v diagramu, kjer predstavi lastno metodo projekcije kvadrata, enači pojem diagonale kvadrata 

in vizualne razdalje. Sicer na Nemškem in v Franciji slikarstvo 16. stoletja ni posvečalo pretirane 

pozornosti natančemu projeciranju, tako kot so to počeli Italijani. (Filed, 1997; Kemp, 1990)  

 

Slika 40: Dϋrerjeva perspektivna konstrukcija 

Prvotno je potrebno zarisati daljico AL (slika 40), označiti očišče O in distančno točko oziroma 

bežišče B, ki ju Dϋrer sicer poimenuje drugače. V drugem koraku je potrebno Točki A in L 

povezati z očiščem. Nato se iz očišča načrta pravokotnico premici AB, ki je označena kot OF. 

Točko A se poveže z distančno točko B. Sečišče AB in OF poda točko G. Pravokotnica OF, ki 

izhaja iz omenjene točke G, označi lokacijo zadnjega plana kvadrata DC. Kljub nekorektnosti 

konstrukcije ta vsebuje elemente Albertijevega perspektivnega okna. (Andersen, 2007) Če za 

trenutek odmislimo pomanjkljivo izvedbo projekcije, lahko opazimo precej neortodoksno zasnovo 

kompozicije, kjer se očišče odklanja od sredine. Takšen pogled podaja precej predrugačen pogled 

v prostor, kar je razvidno iz njegove gravure z naslovom “Sveti Jeronim v sobi”. Očišče se nahaja 

v skrajnem desnem robu, horizont pa se razteza v višini brade Svetega Jeronima. Po tej poti je 

grajena zasnova interierja in mize. Bežišči prikazujeta relativno majhno distanco gledišča in 

označujeta pozicijo rotiranega stola. 

 

Slika 41: Albrecht Dϋrer, Sveti Jeronim v sobi, 1514, Britanski muzej, London, prikaz armaturne zasnove prostora po Kempu 

(1990) 
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Gravura ni izjemna samo zaradi prostorske zasnove. Če jo primerjamo z deli italijanskih 

perspektivistov, zlasti Pierom della Francesco, kaj hitro opazimo, da ni prisoten nikakršen 

perspektivni modul, ki bi kompozicijo povezoval v celoti. Tla ne vsebujejo vzorca in na stropu 

niso prisotni nikakršni kasetni okrasi. Dürer je perspektivo uporabil zgolj v orientacijskem smislu. 

Odseva ravno predhodno opevani nordijski značaj, stopljen z italijanskim perspektivizmom. Delo 

je odraz Dürerjeve lastne perspektivne konstrukcije, ki je prikazana zgoraj. (Kemp, 1990) 

2.4.2 Francija 
Preko nemškega perspektivizma so se vplivi preselili na območje Francije. Ta je kmalu definiral 

svoje smernice in se tesneje povezal z bolj realističnim upodabljanjem arhitekture. Pot francoskega 

slikarstva 16. stoletja je determiniral perspektivistični teoretik Jean Pélerin, ali kar Viator, s knjigo 

Artificiali perspectiva, v kateri je predstavljen sistem “treh točk” (slika 42). Ostale konstrukcije, 

prikazane v delu, so skladne z distančno metodo in prikazujejo projekcije kvadratne ter diagonalne 

mreže. Vsebina ponuja širok spekter vizualniega gradiva in pomanjkljive opise postopka 

konstruiranja. Prikazane so konstrukcije tal v perspektivi, medtem ko so skrajšave višin objektov 

slabo zastopane. (Andersen, 2007; Kemp, 1990) 

 

Slika 42: Perspektivna konstrukcija "treh točk"  

Poleg Pélerinove razprave so v Franciji, zaradi bogate ilustrativnosti veliko mero občudovanja 

uživale Serliove knjige o arhitekturi. Serlio se kljub italijanskemu poreklu ni mogel kosati s 

firentinskimi perspektivisti. Preferiral je distančno metodo projekcije kvadrata, katero si je, 

podobno kot Dürer, pomanjkljivo interpretiral. Razdaljo med platnom  in opazovalcem je zmotno 

opisal kot dolžino GF (na sliki 43), namesto da bi upošteval dolžino OB. Matematično najbolj 

podkovan francoski perspektivni teoretik 16. stoletja je bil Jean Cousin. Izpopolnil Pélerinovo 

konstrukcijo z dvema lateralnima očiščema in v svoji razpravi Livre de perspective prikazal 

projekcijo kompleksnejših tridimenzionalnih teles. (Kemp, 1990) 
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Slika 43: Serliova perspektivna konstrukcija 

Perspektivizem 16. stoletja v Franciji, kot tudi na mnogih drugih področjih izven Italije, ni obrodil 

konretnih sadov. Pisalo se je mnogo razprav in kot je razvidno iz gornjih shem, je bilo potrebno še 

veliko truda za konkuriranje italijanskemu iluzionizmu. Ta se ravno nasprotno ni več podajal v 

teoretične vode, poseldično pa so nastajala mnoga fascinantna dela. Eno takšnih je Raphaelova 

“Poroka device”, s perspektivno dovršenim templjem v ozadju. Pozornost se je pretežno 

preusmerila v iluzionistične podaljške stropnih elementov, ki so poosebljali vrhunec iluzionizma. 

Situacija v Franciji se ni spremenila niti v 17. stoletju.  Od leta 1630 je namreč izšlo sedemnajst 

pisanih razprav, posvečenih perspektivizmu. Kemp(1990, str. 119) obdobje naslovi kot 

“Francoske perspektivne vojne”. Številni avtorji so bili razdeljeni glede vprašanj (Desargues, 

Bossin ...) o vključevanju empiričnega v perspektivno konstrukcijo, njihove študije pa so, vsaj na 

prvi pogled, umetniku lahko ponudile zelo malo praktičnih napotkov. (Field, 1997) Vodilni 

francoski slikar, umeščen v središče konflikta, je bil Nicolas Poussin. Veliko časa je prebil v Rimu, 

zato konflikt nanj ni imel bistvenega vpliva. Perspektivna analiza njegovih del priča o trecentovski 

prvinskosti njegovega sloga, kot je “Sveta družina na stopnicah”. 

 

Slika 44: Nicolas Poussin, Sveta družina na stopnicah, 1646, Nacionalna Galerija, Washington, prikaz armaturne zasnove 

prostora po Kempu (1990) 
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Ob bežnem pogledu slika (44) daje trden vtis iluzije, ki je dodatno poudarjen z učinkom barve in 

svetlobe. Orientacija stavbnih fragmentov pri površni analizi pokaže drugače, saj konvergenca linij 

v očišču ni prisotna. Izsek slike po naslovu “Evforija Sv. Pavla” (slika 45) priča o nekoliko bolj 

premišljeni rabi perspektive, kjer arhitektonski elemnti nemoteno konvergirajo v očišče pod 

nogami Sv. Pavla in angelov. (Kemp, 1990) 

 

Slika 45: Nicolas Poussin, Evforija sv. Pavla, 1649- 1650, Louvre museum, Paris, prikaz armaturne zasnove prostora po Kempu 

(1990) 

2.4.3 Španija 
Iz Italije se je vpliv perspektivizma širil preko meja Španije. Veliko stikov z italijanskimi umetniki 

in njihovimi deli je imel slikar sevilskega rodu Diego Velázquez. Iluzija v njegovih slikah  ne 

izžareva duha ortodoksnega perspektivizma, marveč je grajena na preučevanju svetlobe in sence. 

Kompozicija, formirana v nekoliko bolj italijanski maniri pripada sliki z naslovom “Las Meninas”. 

Skupinski portret prikazuje Velázqueza, stoječega za velikim platnom na levi. V središču 

kompozicije se poleg služabnikov, pritlikavcev in psa nahaja Infanta Margarita, hči kralja Philipa 

IV in kraljice Mariane. Njun odsev je zajet v ogledalu zadaj poleg odprtih vrat, ki odpirajo pogled 

na moško figuro in stopnišče. Očišče je situirano pod roko moške figure, nekoliko desno od odprtih 

vrat. Robovi sobane brez odstopanja konvergirajo v očišče. O odsevu ogledala se med mnogimi 

analitiki porajajo različne teorije. Glede na pozicijo ogledala in platna je na prvi pogled povsem 

logično, da Philip IV in Mariana stojita izven slikovnega prostora tako, da se njun odsev vidi v 

ogledalu. Takšno razlago podpirajo tudi izrazi in umserjenosti pogleda figur. Kemp(1990), sicer o 

mogočnostih ne razpravlja, vendar poda kritiko na predlog, da odsev prihaja iz vsebine platna; 

platno naj bi bilo sicer postavljeno na način, ki se optično ter porporcionalno ne usklajuje s 

prikazanim odsevom in ostalimi elementi kompozicije. Meni, da je Velázquez po Albertijevi 

metodi (površno) konstruiral skico prostora in naknadno “na oko” v kompozicijo vstavil figure ter 

druge elemente. 
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Slika 46: Diego Velàzquez, Las Meninas, 1656, Prado, Madrid, prikaz armaturne zasnove prostora po Kempu (1990) 

2.4.4 Nizozemska in Belgija 
Perspektivna znanost, kot so jo takrat nazivali, je v 16. in 17. stoletju pridobila nekoliko drugačen 

pomen. Matematična perspektiva je postajala vse kompleksnejša in manj aplikativna za umetnika, 

v slikarstvu pa so se obstoječi kriteriji, formirani na striktni rabi albertinskega okna, razrahljali. 

(Field, 1997; Kemp, 1990) Obdobje baroka je prineslo nove slogovne prvine. 

Zadnji del poglavja je posvečen Nizozemskemu  perspektivizmu, ki se je, podobno kot na 

nemškem, stopil z nordijskim naturalizmom 15. stoletja. Največ zaslug za integracijo slogov ter 

vsesplošni razvoj perspektivizma na Nizozemskem gre pripisati arhitektu, slikarju in inženirju 

Hansu (Janu) Vredemanu de Vriesu. Dizajni stavb, vrtov, ornamentov, fontan, ki jih je 

neprenehoma objavljal, so bili odraz perspektivne virtuoznosti. Perspektiva, objavljena med 

letoma 1604 in 1605,  zajema celoten kontinum ilustracij. (Kemp, 1990) 
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Slika 47: Perspektivna projekcija iz Vredman de Vriesove Perspektive (Kemp, 1990, str. 110) 

Dedič Vredemanovega znanja o projekciji in perspektivi je postal njegov učenec Samuel Marolois, 

avtor Opere mathematice, ki je umetnikom približala italijanske nauke o projekciji na pragmatičen 

način. V drugi polovici 16. stoletja je izšlo osem ponatisov. Obča navdušenost nad prikazovanjem 

prostora na ravnini pa ni prebivala zgolj v shemahtskih prikazih. Reformacija nizozemskega 

tradicionalizma je rodila generacijo umetnikov, preokupiranih z obsesivno natančnimi prikazi 

interierjev cerkva in ostalih zgradb. Tukaj velja izpostaviti Pietra Saenderama in Gerarda 

Houckgeesta. Spodaj (slika 48) je prikazana Sanderamova ilustracija, oziroma bolje rečeno 

konstrukcijska risba  interierja cerkve Sv. Bava. Desno je aproksimativna rekonstrukcija armature, 

s katero je avtor gradil risbo. Analize pričajo o uporabi ortodoksne distančne konstrukcije s skrbno 

zastavljenim merilom. (Kemp, 1990) 
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Slika 48: Pieter Saenredam, Projekcija interijerja cerkve St. Bavo, 1635, družinska zbirka Woodner, New york, prikaz armaturne 

zasnove prostora po Kempu (1990) 

Houckgeeste je eksperimentiral tudi z večjimi vizualnimi koti. Tovrstno metodo je demonstriral 

že Vredman de Vries. “Interier nove cerkve v Delftu” je podan pod aproksimativnim vizualnim 

kotom 120◦. Motiv prikazuje grobnico Williama Tihega in hkrati razkriva perspektivno zasnovo s 

tremi točkami konvergence (B1, B2 in O3 na sliki 49 ) in diagonalno orientiranimi ploščicami. 

Linije iz bežišč B1 in B2 so vzporedne s stranicami ploščic, linije iz očišča pa gredo po njihovih 

diagonalah. Prostor je zastavljen na način, ki je bližje točki popačenja. (Kemp,1990) 

 

Slika 49: Gerard Houckgeest, Interier Nove cerkve v Delftu z grobnico Williama Tihega, 1651, Mauritshuis, Den Haag, prikaz 

armaturne zasnove prostora po Kempu (1990) 
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Perspektivizem je preukopiral nizozemsko slikarstvo. Odražal se je v klasično zasnovanih 

interjerih, baziranih na Saenderamovi natančnosti. Eksaktnost perspektivne konstrukcije je 

značilna za Pietera de Hoocha, Jana Vermeerja, Samuela van Hoogstratena in druge. V drugih 

državah, kot je Anglija, so prve tiskane knjige na to temo prišle na plan šele v 17. stoletju, z izjemo 

Belgije. Joachim Fortius Rigelberg, perspektivni teoretik iz Antverpna, je pod vplivom Viatorja 

tudi sam predstavil nekatere pomembne perspektivne konstrukcije, kjer je apliciral tudi skrajšavo 

višine objektov. (Andersen, 2007; Kemp, 1990) 

 

Slika 50: Rigelbergova metoda projekcije pravokotnika z razmerjem stranic 3:5 

Zgornja Rigelbergova konstrukcija (slika 50) prikazuje perspektivno skrajšavo diagonalno 

usmerjenega pravokotnika z razmerjem stranic 3:5. Prvotno sta  bili uporabljeni števili 9:15. Na 

spodnji skali, so označene enote, iz katerih določimo želeno razmerje. Izbrane točke povežemo z 

nasprotnima bežiščema B1 in B2. (Andersen, 2007) 

 

2.5 Instrumenti za risanje v perspektivi 

2.5.1 Osnovni instrumenti ter postopki uporabe 
Renesančni slikarji so pri prenosu dimenzij objektov na platno uporabljali nekatere priprave za 

natančne meritve razdalj in kotov med izbranimi objekti ter opazovalcem. Poznani merski 

pripomočki  so bili sestavljeni iz komponent, ki so med seboj pravokotne. Temeljili so na 

vzpostavljanju razmerij med dimenzijo objekta in razdaljo med točkamo opazovanja ter 

instrumentom. Podlaga za merjenje je bila metoda triangulacije. Leonardo da Vinci je tovrstne 

merske konstrukcije omenjal v svojih zapisih, predhodno pa so bili uporabljeni na področju 

astronimije, geodezije ter kot pripomoček za navigacijo. Tako imenovana palica s križem je v 

slikarstvu služila kot sredstvo za merjenje dimenzij objektov. Model se je imenoval “Euclidov 

bacolo”, podobno pripravo pa so nazivali tudi “Jakobova palica”. Instrument je v 15. stoletju 

izpopolnil geograf, astronom in merski teoretik Gemma Frisius ter ga poimenoval “radio 

astronomico”. Prva komponenta primitivnega instrumenta je bila ravna palica, na kateri je bila 

označena stopinjska skala, nanjo pa je bila pod pravim kotom nameščena mobilna gred. 

Opazovalec je na določeni poziciji palico namestil na ličnico in opazoval želen objekt. Hkrati je 

mobilno gred namestil tako, da se je  njena dolžina (oz. širina) ujemala z dolžino objekta na dani 

razdalji. Iz odčitane vrednosti kota je nato po triangulacijskih postopkih izračunal želeno dimenzijo 

objekta. Podobnemu namenu sta služila tudi astrolab in kompas. (Kemp, 1990) 



47 

 

 

Slika 51: Izvajanje meritev pročelja stavbe z radio astronomicom (Kemp, 1990, str. 169) 

Poleg instrumentov za merjenje velikosti objektov so obstajale tudi priprave za neposredno 

preslikavo teh na transparentno podlago. V preteklih poglavjih smo spoznali Albertijevo 

naklonjenost kvadratni mreži kot armaturi za formacijo prostorske slike. Transparentni koordinatni 

sistem pa se je uporabljal tudi pri neposrednem prerisovanju prostorskih oblik. Zarisane konture 

teh je kasneje prenesel na list papirja. (Andersen, 2007; Kemp, 1990) Idejo transparentnega platna 

je možno zaslediti v Leonardovih skicoznih študijah. Da Vinci omenja  transparentno mrežo, 

sestoječo iz manjših kvadratov, ki služi  kasnejši preslikavi form na končno podlago. Namembnost 

instrumenta opisuje kot pripomoček pri študiju človeške figure. Pripisuje ji predvsem pedagoški 

pomen. V značilni maniri poudari, da mora umetnik razumeti zakonitosti narave, če jih želi 

reproducirati. Naprave, snovane na principu transparentnega platna, pa je v tehnološkem smislu 

kasneje izpopolnil Albrecht Dürer, ki je obvladoval obdelavo kovin in se ukvarjal s konstrukcijo 

instrumentov v splošnem smislu. V Underweyssung der Messung je beležena bogata zbirka 

lesorezov, ki prikazujejo tovrstne naprave v postopku rabe. Iz njih je možno razbrati številne 

modifikacije principa, ki so se v tem času uporabljale. V osnovi gre za ravno horizontalno 

površino, na katero je v vertikalni smeri nameščena uokvirjena steklena ploskev. Naslednja 

pomembna komponenta je okular, s pomočjo katerega slikar natančno definira točko opazovanja 

ali gledišče. Ta je lahko pomičen. Objekt, ki ga želi upodobiti, je tako lociran na nasprotni strani. 

Slikar njegove konture prenese na stekleno projekcijsko ravnino, nato pa jo preriše na ustrezno 

podlago. Postopek je precej enostavnejši z uporabo pravokotne mreže na obeh podlagah. Drugi 

primerek predstavlja priprava, ki ima namesto steklene površine okvir. Na okvirju so pritrjena 

vratca. Skozi okno je napeljana vrvica do opazovanega predmeta, na drugi strani ta poteka skozi 

vodilo, nanjo pa je pritrjena utež. Z napravo v tem primeru operirata dve osebi: prva se z vrvico 

pomika vzdolž linij predmeta, medtem ko druga sočasno na platnu, ki je nameščeno na vratcih, 

zarisuje točke. Uporaba je precej enostavna, a hkrati preveč zamudna, da bi dejansko služila 

umetniku. Zato obstajajo domneve, da je njen cilj usmerjen v študijo intersekcije. (Kemp, 1990) 
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Slika 52: Prikaz modifikacij postopkov perspektivnega risanja z uporabo pripomočkov iz Dϋrerjevega dela Underweyssung der 

Messung (Kemp, 1990, str. 172) 

Poleg tistih priprav, ki so služile kopiranju, so obstajala tudi prilagojena ravnila z nastavljivimi 

koti, namenjena risanju perspektivnih konstrukcij. Višjo mero kompleksnosti dosega instrument 

Jacoba Barozzia da'Vignole. Njegova podoba je zajeta v delu Egnatia Dantija. Na štirih lesenih 

nogah je pritrjena zasnova v obliki enakokrakega križa. Na sredini križa je nameščena vertikalna 

skala, preko katere opazovalec regulira višino pogleda, s pomočjo okularja, nameščenega na robu 

kraka. Pod enakim krakom je vgrajena vrtljiva gred, s katero opazovalec preko dveh vodil določa 

horizontalno pozicijo pogleda. Tako določa točke robnih linij objektov, ki jih druga oseba prenaša 

na podlago z vrisano kvadratno mrežo. Transkripcija je zgolj verbalna, kar vzbuja veliko dvomov 

o uporabnosti instrumenta. (Andersen 2007, Kemp, 1990) 

 

Slika 53: Perspektivna priprava, ki jo je konstruiral Jacobo Barozzi da Vignola (Kemp, 1990, str. 174) 
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Dantejevi zapisi omenjajo tudi pripravo sicilijanskega slikarja Tommasa Lauretija. Na prvi pogled 

spominja na Dϋrerjevo transparentno platno, kar na nek način tudi je, vendar je njeno bistvo zgolj 

prikaz geometričnega principa konvergence vzporednih linij. Točka C je gledišče, O pa očišče. 

Daljici MO ter BO sta perspektivni sliki daljic MK in BJ na uokvirjeni intersekcijski  ravnini. 

Enako velja za horizontalne linij XY, TV, RS ..., ki so perspektivne slike daljic SE, FG, HI ..., 

razporejenih na enakih intervalih. (Kemp, 1990) 

 

Slika 54: Dantijeva ilustracija Lauretijeve priprave za prikaz perspektivne skrajšave (Kemp, 1990, str. 80) 

Perspektivno projekcijo, kot piše Danti, je preučeval italijanski arhitetk Baldassarre Lanci, ki je 

temu namenu oblikoval tako imenovani univerzalni instrument. Prvotno njegov namen ni bil 

slikarski, pač pa je služil transkripciji perspektivnih planov v dejanske zasnove zgradb ob znani 

točki pogleda. Uporabljali so ga v vojaške in geodetske namene. (Lefèvre, 2004) Kasneje se je 

uveljavil tudi kot pripomoček v slikarstvu. Ključne komponente instrumenta so naslednje: spodaj 

se nahaja disk G, okoli katerega je nameščena valjasta površina  LHIK. Na sredini diska, v točki 

A, opazimo gibljivo komponento z dvema rokama.  Prva, FD, predstavlja rokav za iglo, ki služi 

graviranju točk na ukrivljeno površino, preko TE ali tako imenovane vidne žile pa opazovalec na 

dani pozicij usmerja gibanje komponente preko robnih linij želenega objekta. Igla vidne 

informacije istočasno beleži na omenjeno površino. Postopke rezultira v sliki, prilagojeni 

ukrivljenemu formatu, katerega je preučeval tudi da Vinci, in ne kanonični perspektivni projekciji 

na ravnem formatu. (Kemp, 1990) 
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Slika 55: Lancijeva naprava za perspektivno projeciranje (Kemp, 1990, str. 175) 

Zainteresiranost za preučevanje perspektivnih priprav gre pripisati Lodovicu Cigoliju, saj njegov 

prispevek k umetniški literaturi po naslovu Prospettiva pratica vsebuje sekcijo, v kateri predstavi 

nekatere tovrstne instrumente. Nezadovoljstvo s tradicionalnimi metodami je predstavljalo glavni 

razlog za njegovo nadaljnje delo. Kvadratne mreže in ostale pripomočke je označil za neprecizne 

in nepraktične. Rezultat njegovega truda je tako imenovani Cigolijev perspektograf. Velja za prvi 

avtomatizirani instrument, namenjen transkripciji tridimenzionalnih form na dvodimenzionalno 

podlago. Večina nadalnjih priprav do sredine 19. stoletja je baziralo na enakem principu delovanja. 

Konstrukcija samega instrumenta je precej kompleksna v primerjavi z do sedaj omenjenimi. Na 

ravni površini sta nameščeni dve ključni komponenti. Prva služi natančni nastavitvi točke pogleda. 

Druga je namenjena  določanju točke intersekcije navidezne ravnine in navidezne smeri svetlobe, 

ki jo oddaja del opazovanega objekta. Točko opazovalec določi s pomikanjem vertikalne 

komponente v smeri levo- desno, in sicer z vlečenjem vrvice. Sila se tako prenese preko škripčevja, 

kar povzroči pomik le-te vzdolž osi, na katero je ta pritrjena, v želeni smeri. Na vrhu vertikalnega 

člena se nahaja tudi škripec, preko katerega je napeljana vrv. Na eni strani vrvi je utež, na drugi pa 

poudarjena okroglina, s pomočjo katere opazovalec določi višino želene točke na objektu, 

istočasno pa preko še enega škripca, situiranega na vznožju vertikalne enote, posnetek te točke 

prenese na risalno površino. Na koncu vrvi se sicer nahaja marker, ki slednje omogoča. (Kemp, 

1990) 
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Slika 56: Ilustracija risarja, ki operira s perspektografom iz Cigolijeve razprave Prospettiva pratca (Kemp, 1990, str. 179) 

Opisane naprave so v tem času  veljale za tehnološki napredek, a so izgubile svoj primarni pomen. 

Uporabljale so se kot sredstva za dokazovanje intelektualne briljantnosti, v slikarstvu pa niso bile 

splošno razširjene predvsem zaradi lastne kompleksnosti in  razširjenosti camere obscure. 

Renesančna filozofija o iskanju matematičnih zakonov v naravi je zamirala, “znanost” se je pričela 

nagibati k tehničnemu. Razvoj je prešel k poenostavljanju “perspektivnih mašin” in pojavljati so 

se pričeli poenostavljeni pripomočki za študijo linearne perspektive. Dober primer je le Bicheurjev 

perspektivni diagram, izdelan po zgledu Lauretjeve priprave, ki na poenostavljen način prikazuje 

združitev realno vzporednih si vzdolžnih linij v očišu ter manjšanje razdalje med prečnimi linijami 

z oddaljevanjem (domnevno izdelan leta 1660 v Parizu). Leta 1804 je John Wood navidezno 

deformacijo linij prikazal s perspektivnim kitom; ta izgleda kot knjiga in v notranjosti vsebuje dve 

kovinski plošči z vrisanimi linijami na eni platnici, na drugi pa je apliciran stekleni okvir in 

kovinski okular. Na okvirju so zarisane projekcije linij iz kovinskih plošč. 

 

Slika 57: Perspektivna demonstracija Johna Wooda v knjižnem setu (Kemp, 1990, str. 185) 
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Zaradi dviga srednjerazredne populacije so konstruktorji optičnih in perspektivnih naprav 

izdelovali naprave, ki so poleg praktičnosti morale biti tudi cenovno dostopne. Leta 1786 je 

Gillies-Louis Chretien izdelal posnetek Scheinerjevega pantografa in ga poimenoval 

physionotrace. Izzum pantografa sega, v 17. stoletje. Njegova oblika spominja na paralelogram. 

Sestavljen je iz gredi, ki služijo prenašanju kontur iz ene podlage na drugo s sledenjem.  Naprava 

je bila primerna za neoklasicistične portrete iz profila, ki so poudarjali Rimsko konotacijo. 

Korespondirala pa je tudi s popularno Lavaterjevo teorijo o branju človeškega karakterja iz profila 

njegovega obraza. Physionotrace je postal popularen tudi v Ameriki. Tamkaj se je ideja prenašanja 

kontur še dodatno razvila. Jesse Ramsden in njegov učenec Thomas Jones sta na osnovni princip 

aplicirala še teleskop. Tako imenovani optigraf je vizualne informacije na papir prenašal po 

principu kamere lucide. V 19. stoletju se je pojavila tudi nadgradnja Cigolijevega instrumenta. Sir 

Francis Ronalds, znan po izumu električnega telegrafa, Cigolijeve priprave ni kaj dosti spreminjal. 

Izvirno je pomik “tracerja” vertikalno in horizontalno nadzorovala ločena komanda, medtem ko je 

Ronaldsova verzija za pomik omenjene komponente predvidevala samo eno. (Kemp, 1990) 

 

Slika 58: Primerjava pantografa (desno) in physionotrace- a (levo). Obe pripravi temeljita na prenašanju gibov pri sledenju 

kontur preko gredi. (Kemp, 1990, str. 181 in 186) 

2.5.2 Camera obscura 
Izraz camera obscura v latinščini pomeni “temna komora” in se navezuje na njeno prvotno 

konstrukcijo. Za razliko od ostalih perspektivnih instrumentov je camera obscura obstajala že v 

srednjem veku in bila uporabljena v različne namene. Alhazen in privrženci njegovih optičnih 

teorij so preko njenega principa delovanja preučevali fenomen svetlobe in svetlobnih žarkov. 

Ključno Alhaznovo spoznanje opiše svetlobne žarke kot entitete, ki se ob križanju ne združujejo. 

(Kemp, 1990; Kubvoy, 1986) Leonardo da Vinci je delil interese z Arabskimi optiki. Zapisal je:  
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“O čudovita nuja... O mogočen postopek. Te figure, te barve, vse te slike delov vesolja, zreducirana 

v eno točko ... Izgubljene forme, so lahko ponovno regenerirane in rekonstruirane.” (Kemp, 1990, 

str. 189) Zapisi poleg samega imena povedo veliko o njeni zgradbi in delovanju. Primarno je šlo 

za temno sobo, kjer je edini vir svetlobe predstavljala luknja v zidu. Skozi luknjo so uhajali 

svetlobni žarki, ki so se odbijali od določenega predmeta (predmetov) iz zunanjosti. Žarki so na 

nasprotni zid v komori projecirali obrnjeno, zrcalno sliko predmeta. (Kemp, 1990) Opazovalec je 

pri opisanem postopku moral stati v notranjosti instrumenta, pogoj za doseganje kvalitetne 

projekcije zunanjih objektov pa je bila ustrezna izoliranost prostora od svetlobe. Konstrukcija 

camere obscure je čez čas postajala vse bolj funkcionalna. Velike zatemnjene sobe so zamenjale 

manjše priprave, na mestu, kjer so se projecirale slike objektov, pa so pričeli aplicirati prosojne 

površine. Opazovalec je tako projekcijo lahko opazoval izven zatemnjenega prostora, instrument 

pa je postal mnogo bolj praktičen za uporabo. (Kemp, 1990; Kubvoy, 1986) Ključna točka v 

razvoju camere obscure je bila aplikacija konveksne leče. Proces je bil prvotno opisan v delu De 

Subtilitate, katerega avtor je Girolamo Cardano, leta 1550. Bolj lucidno razlago o postopku iskanja 

fokusa je podal  Daniele Barbaro. Evolucija v konstrukciji je omogočila boljši fokus projekcije. 

Naslednja izboljšava camere obscure je bila ponovna inverzija obrnjene projekcije. Egnatio Danti, 

G. B. Della Porta in Benndeti so uspeli rešiti problem s pomočjo konkavnega ogledala, v 17. 

stoletju pa sta Scheiner in Kepler sestavila tako imenovano šotorsko kamero, ki je prav  tako 

delovala na principu zrcaljenja žarkov z ogledalom. (Kemp, 1990) Sledeči korak razvoja je bil 

osredotočen predvsem na prenosljivost in praktičnost instrumenta. Ob koncu 17. stoletja je 

angleški matematik Robert Hooke predstavil praktičen instrument z rahlo konkavnim mobilnim 

okencem. Njegova verzija camere obscure je bila zelo efektivna tudi iz vidika iskanja fokusa.  

Nemški matametik in izumitelj Schwenter je leta 1639 sestavil tako imenovano scioptično kroglo, 

ki je omogočila opazovanje pod različnimi koti, brez da bi obračali kamero. Schwenterjev 

instrument ni bil splošno uporabljen v namene umetnosti, ker ni bil prenosljiv. Najbolj precizen 

instrument v 18. stoletju je predstavil William Storer. Tako imenovani “royal delineator” je poleg 

dveh pravokotnih leč vseboval tudi planokonveksno lečo za dodatno izboljšalavo fokusa. S 

Storerjevim delineatorjem je bilo možno natančno prerisovati objekte iz okolja brez neposredne 

izpostavljenosti sončni svetlobi ali zgolj ob osvetljavi sveče. (Kemp, 1990) Opisani instrument je 

utemeljil razumevanje centralne projekcije in tako razkrinkal predstave o projekciji 

tridimenzionalnega prostora na projekcijsko površino ter postavil temelj razvoju fotografije. Na 

področju umetnosti je bila camera obscura veliko bolj razširjena kot ostali instrumenti; 

prenosljivost in enostavnost sta sicer  zelo pomembna faktorja, vendar pa glavni razlog tiči v 

dejstvu, da so sistemi leč omogočali večjo učinkovitost prenašanja tridimenzionalne realnosti na 

reducirano podlago in pri tem ohranili vse njene lastnosti. (Kemp, 1990) 
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Slika 59: Bazični princip delovanja camere obscure 

2.5.3 Camera lucida 
Eksperimentiranje z ogledali in lečami se ni končalo pri oplemenitenju camere obscure, temveč je 

nadaljevalo svojo pot v začetek 19. stoletja. Angleški fizik, optik, kemik in fiziolog William Hyde 

Wollaston je decembra 1806 konstruiral tako imenovalno camero lucido. Sicer je optične principe 

naprave opisoval že Kepler, vendar dokazi o praktični rabi priprave v tem času ne obstajajo. 

Instrument je sestavljen iz prizme z dvema površinama, ki odbijata svetlobo in sta nameščeni pod 

kotom 135ᵒ. Slika opazovanega predmeta se tako projecira pod pravim kotom glede na risarjevo 

oko, ki se nahaja nad instrumentom. Ta namesti oko s pomočjo okularja na cameri in opazuje 

predmet in risalno podlago hkrati. Slika se s slednjo navidezno združi pod kamero, koder se ta 

nahaja. Risar tako na podlagi konture predmeta v reducirani obliki preriše. Camera lucida je imela 

tudi svoje omejitve, zaradi katerih umetniku ni  vedno služila kot uspešen pripomoček pri 

prenašanju objektov na podlago. Nekoliko bolj efektivna alternativa cameri lucidi je kmalu postal 

teleskop, ki je bil dotlej uporabljen zgolj v astronomske namene. Grafični teleskop je 5. aprila 1811 

patentiral Cornelius Varley. Kljub temu, da se je primarno ukvarjal s slikarstvom (ustvarjal je z 

vodnimi barvami), je po zaslugi strica zelo dobro poznal področje optike in izdelave optičnih 

instrumentov, kar dokazuje tudi njegovo delo A treatise of optical drawing instrument, objavljeno 

leta 1845. Prednik Varleyevega teleskopa je optični instrument angleškega znanstvenika 

Benjamina Martina, ki je bil namenjen merjenju vidnega kota, ocenjevanju obsega teles in študiju 

perspektivnih odtisov. Martin je v njegovo notranjost vgradil stekleni mikrometer z graviranim 

koordinatnim sistemom. Varlyjev instrument temelji na podobnem principu kot Ramsdenov 

optigraf. Ko svetloba vstopi v grafični teleskop, se svetlobni žarki horizontalno zrcalijo skozi serijo 

štirih leč, naravnost v okular. Od tam svetloba pod pravim kotom preide v oko opazovalca. 

Teleskop je pritrjen na stojalu, pod katerim se nahaja risalna površina. Opazovalec lahko istočasno 

opazuje format in opazovane objekte, saj je smer projecirane svetlobe, ko ta potuje v oko 
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opazovalca, pravokotna na risalno površino. Bistvena prednost Varlyjevega instrumenta pa je 

možnost prilagajanja fokusa, kar dotlej pri klasični cameri lucidi ni bilo mogoče. (Kemp, 1990) 

 

Slika 60: Risar pri upodabljanju figure ob uporabi camera lucide 
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3 Praktični del: Poučevanje linearne perspektive ob Dϋrerjevem 

perspektivnem oknu 
 

3.1 Dϋrerjevo perspektivno okno 
Dϋrerjevo perspektivno okno ali tudi Dϋrerjeva transparenta projekcijska ravnina je preprosta 

priprava za preslikavo opazovanih objektov iz dane točke preko steklene projekcijske ravnine. O 

splošnih značilnostih instrumenta ter o njegovih modifikacijah je že tekla beseda, zato bodo v 

nadaljevanju podane zgolj specifikacije njegove različice, ki je bila izdelana za potrebe raziskave. 

Pirprava je sestavljena iz treh komponent, in sicer iz lesenega podstavka, uokvirjene steklene 

površine ter nastavka za določanje točke pogleda. Podstavek služi kot opora steklenemu oknu, ki 

je nanj pritrjen pod pravim kotom. Nastavek je namenjen natančnemu definiranju točke pogleda, 

kar je bistvenega pomena za kreacijo perspektivne slike. Osnovna ideja je bila opazovati oglate 

objekte iz določene točke pogleda, jih prerisati na transparentno površino ter vzpostaviti povezavo 

med slikami in teorijo linearne perspektive.  

 

Slika 61: Različica Dϋrerjevega perspektivnega okna, uporabljena pri raziskavi 

Okvir s stekleno površino namensko obsega velike dimenzije. Tako je možno ustvariti 

perspektivne slike večjih objektov ali tistih, ki so postavljeni bližje. Omogočena je tudi naknadna 
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aplikacija bežiščnic, zlasti pri kotni perspektivi. Pri večjih dimenzijah je bolj izrazita problematika 

prenosljivosti, zato je didaktični pripomoček zasnovan tako, da se okvir s stekleno površino lahko 

loči od podstavlka.  

 

Slika 62: Merske specifikacije Dϋrerjevega perspektivnega okna 

 

3.2 Opredelitev raziskovalnega problema 
Poučevanje linearne perspektive v osnovnih šolah ni usmerjeno v natančno opredeljevanje 

dimenzij projeciranih objektov pod določenimi pogoji, temveč v prikaz  perspektivnih deformacij 

oglatih teles, ki se pojavljajo bodisi zaradi spreminjanja distance ali orientacije  teh glede na 

opazovalca. (Frelih, Muhovič, Tacol, 2005) Učenci se spoznavajo z določenimi pojmi, kot je 

gledišče, očišče, horizont, bežišče, bežiščnica ... Perspektivno risanje se učence poučuje v 9. 

razredih. (Učni načrt za likovno vzgojo, 2011) Učni načrt namreč bazira na upoštevanju osebnega 

likovnega razvoja. Otrokove prostorske predstave in zmožnosti razumevanja prostora v 

perspektivi se pričnejo oblikovati približno pri 12. letu starosti. (Horvat in Magajna, 1989) V tej 

fazi se izgublja emocionalni pristop k likovnemu izražanju, nadomešča pa ga racionalen način 

likovnega izražanja. (Učni načrt za likovno vzgojo, 2011) Učiteljeva naloga je temeljito in 

razumljivo predstaviti risanje v linearni perspektivi. V magisterskem delu se ukvarjam z izboljšavo 

prenosa znanja perspektivnega risanja z uporabo didaktičnega pripomočka, ki je poznan že iz 15. 

stoletja. Dürerjeva transparentna projekcijska ravnina je v času renesanse služila preslikavi 

tridimenzionalnih objektov na dvodimenzionalno površino in je ustrezna za prikaz nastanka 

perspektivne slike. Številni instrumenti so se že v preteklosti uporabljali v pedagoške namene. 

(Kemp, 1990) Poučevanje linearne perspektive pri pedagoški praksi, tako v osnovni šoli, kot tudi 

v prvem letniku sredne šole, me je pripeljalo do zaključka, da veliko učencev kljub razlagi z 

uporabo multimedijskih sredstev in obilico demonstrativnega slikovnega gradiva, še vedno niso v 

popolnosti  usvojili predvidenega znanja. Zato je bistvo magisterskega dela raziskati smiselnost 
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uporabe Dürerjevega modela v praksi in ugotoviti, ali neposredna preslikava realnih objektov na 

transparentno projekcijsko ravnino pripomore k razumevanju mehanizmov skrajšav 

tridimenzionalnih objektov, upodobljenih na dvodimenzionalni podlagi. 

3.3 Cilji in raziskovalna vprašanja 

3.3.1 Cilji 

 Preveriti aplikativnost Dürerjevega modela pri razlagi frontalne linearne perspektive v 9. 

razredu osnovne šole. 

 Preveriti aplikativnost Dürerjevega modela pri razlagi kotne linearne perspektive v 9. 

razredu osnovne šole. 

 Preveriti aplikativnost Dürerjevega modela pri pojasnjevanju sprememb lastnosti 

perspektivnih slik objektov ob spreminjanju distance, v 9. razredu osnovne šole. 

 Preveriti aplikativnost Dürerjevega modela pri pojasnjevanju sprememb lastnosti 

perspektivnih slik objektov ob spreminjanju  njihovega kota, v 9. razredu osnovne šole. 

 Primerjati znanje učencev na področju perspektivnega risanja, osvojeno po konvencionalni 

metodi poučevanja in poučevanju z uporabo Dürerjevega modela.  

3.3.2 Raziskovalna vprašanja 

 Ali je Dürerjev model aplikativen kot pripomoček pri razlagi frontalne linearne perspektive 

v 9. razredu osnovne šole? 

 Ali je Dürerjev model aplikativen kot pripomoček pri razlagi kotne linearne perspektive v 

9. razredu osnovne šole? 

 Ali je Dürerjev model aplikativen kot pripomoček za pojasnjevanje sprememb lastnosti 

perspektivnih slik objektov ob spreminjanju distance, v 9. razredu osnovne šole? 

 Ali je Dürerjev model aplikativen kot pripomoček za pojasnjevanje sprememb lastnosti 

perspektivnih slik objektov ob spreminjanju njihovega kota, v 9. razredu osnovne šole? 

 Ali poučevanje ob uporabi Dürerjeveg modela doprinese k boljšemu razumevanju linearne 

perspektive? 

 

3.4 Metode dela in raziskovalni pristop 
Sama raziskava temelji na neeksperimentalni kavzalni metodi in akcijski raziskavi, saj je njen 

namen izboljšati prakso poučevanja linearne perspektive. Po kvalitativni paradigmi sem analiziral 

dokumente, natančneje vizualno gradivo. Učencem 9. razredov sem po ustaljenih protokolih 

razložil osnove perspektivnega risanja, kjer sem upošteval ustrezno obsežnost znanja. V 

naslednjem delu so se učenci praktično udejstvovali. V nadaljevanju sem postopek ponovil pri isti 

skupini učencev, le da sem perspektivno risanje razlagal s pomočjo Dϋrerjevega perspektivnega 

okna. Obe fazi sta trajali štiri šolski ure. Ko sem zbral predvideno vizualno gradivo, sem se lotil 

primerjalne analize. Ugotavljal sem morebitne spremembe v razumevanju perspektivnega risanja 

pri posameznih učencih po apliciranju Dϋrerjevega modela v razlago snovi. Celoten proces 

predstavlja akcijski korak, saj je šlo pri raziskavi za eno spremembo obstoječega stanja. 

3.4.1 Preučevana enota 
V raziskavi so bili udeleženi učenci 9. razreda osnovne šole, in sicer štirinajst učencev. Učenci 

predhodno niso obravnavali perspektivnega risanja oziroma linearne perspektive. Dejanska 

preučevana enota so bili likovni izdelki omenjenih učencev. Vsak učenec je narisal dve risbi, eno 
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v sklopu konvencionalne oblike dela in drugo po razlagi ob Dürerjevem transparentnem platnu. 

Ker je preučevana enota izbrana na podlagi pogojev, ki jih mora izpolnjevati, jo opredeljujem kot 

namensko. 

3.4.2 Opis postopka zbiranja podatkov ter instrumentov 
Učenci 9. razreda imajo predvideni dve šolski uri likovnega pouka vsak drugi teden (blok ura). 

Prva ura je bila namenjena razlagi snovi (teoretični del), drugo šolsko uro pa so se učenci praktično 

udejstvovali. Ob koncu pouka sem zbral dela učencev. Prvo fazo postopka zbiranja podatkov sem 

tako izpeljal 18. 1. 2016 . Druga faza je potekala 1. 2. 2016. Organizacija pouka je bila enaka, le 

da sem pri teoretičnem delu linearno perspektivo razlagal s pomočjo  Dϋrerjevega perspektivnega 

okna. Edini instrument za zbiranje podatkov so pri raziskavi predstavljale učne priprave. 

3.4.2.1 Učna priprava za konvencionalni postopek poučevanja linearne perspektive – 18. 1. 

2016 

Kakor je razvidno iz učne priprave, sem učencem 9. razredov preko primera iluzionističnega dela 

po naslovu “Zadnja večerja” namignil na snov, ki smo jo v nadaljevanju obravnavali. Preko shem 

na tabli in slik na računalniški prezentaciji smo predelali osnovne pojme (gledišče, horizont, 

očišče, bežišče …). Učenci so ves čas sodelovali pri demonstraciji/risanju oglatih predmetov v 

centralni ter kotni linearni perspektivi. Poudarek sem naredil zlasti pri izbiri perspektive glede na 

pozicijo oglatega objekta. Na računalniški prezentaciji smo si ogledali primere, kako se prikažejo 

slike objektov na ploskvi ob spreminjanju gledišča. V nadaljevanju sem učencem predstavil tudi 

trobežiščno perspektivo, in sicer ptičjo ter žabjo. Obravnavali smo krožnico v perspektivi ter 

spoznali, kako se ta transformira v elipsoidno formo. Ob koncu teoretičnega dela smo si ogledali 

primer risbe interiera narisanega v centralni ter kotni linearni perspektivi. Ponovili smo postopke 

viziranja ter pričeli z delom. Učenci so risali tihožitje, sestavljeno iz oglatih predmetov/škatel. 

Škatle so bile postavljene tako, da je prav vsak učenec moral rešiti likovni problem z uporabo 

centralne in kotne linearne perspektive. Motiv je namreč moral ustrezati potrebam raziskave. 

Podpisana dela učencev sem ob koncu pouka pobral in jih shranil.  

Šola X 

Učitelj Nace Mirosavljević 

Predmet, razred Likovna umetnost, 9. razred 

Število ur 2 

Oblikovno področje Risanje 

Likovna naloga Risanje prostorske kompozicije v linearni perspektivi I 

Likovna tehnika Svinčnik 

Materijali in orodja Svinčnik, risalni list 

Likovni motiv Tihožitje z oglatimi predmeti 

Metode dela Pogovor, razlaga, demonstracija, metoda praktičnega dela 

Oblike dela Frontalna, individualna 

Učna sredstva in pripomočki Računalniška prezentacija 

Vrsta učne ure Kombinirana 

Medpredmetne povezave Matematika, zgodovina 

Literatura in viri Frelih, Č., Muhovič, J., Tacol, T., Zupančič, D. (2005). 

Likovno izražanje: Učbenik za likovno vzgojo za 9. razred 

devetletne osnovne šole. Ljubljana: Debora 
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Slikovno gradivo: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Le

onardo_da_Vinci_-_Last_Supper_%28copy%29_-

_WGA12732.jpg, 6. 1. 2016 

Cilji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usvojijo naslednje pojme: gledišče, horizont, 

očišče, bežiščnice, iluzija, konvergenca. 

 Spoznajo veščino risanja prostorskih teles na 

ploskvi  z uporabo linearne perspektive. 

 Ločijo specifičnosti perspektivizma, in sicer 

centralno ali enobežiščno perspektivo, 

dvobežiščno ali kotno perspektivo ter trobežiščno 

perspektivo, ki se deli na ptičjo in žabjo. 

 Usvojene veščine linearne perspektive uporabijo v 

praksi/rišejo. 

 V praksi izberejo ustrezen tip linearne perspektive 

glede na pozicijo posameznih objektov, ki jih 

rišejo. 

 Razvijajo zmožnost za razumevanje pravil. 

prikazovanja prostorske iluzije na podlagi. 

 Razvijajo prostorske predstave. 

 Razvijajo umetniški čut, občutljivost. 

 Širijo umetnostnozgodovinska obzorja. 

Dejavnost učitelja Dejavnost učenca, metode in oblike dela, učila 

in pripomočki 
Uvodni del 

Se predstavim in učencem povem, zakaj 

danes ne poučuje njihova učiteljica ampak 

jaz. 

 

Na računalniški prezentaciji prikažem da 

Vincijevo Zadnjo večerjo ter učence 

opozorim, naj bodo pozorni na 

konstrukcijo prostora/interiera. 

Nadaljujem z vprašanjem, ali gre za 

dejanski prostor ali zgolj za učinek 

prostora … 

 
Dodam, da se bomo tudi mi ukvarjali s 

tvorjenjem prostorske iluzije na podlagi. 

Uvodni del 

Učenci poslušajo  

(Razlaga, frontalna oblika dela) 

 

 

Učenci poslušajo. Odgovorijo, da gre za učinek prostora 

oziroma prostorsko iluzijo. 

(Pogovor, razlaga, frontalna oblika dela, računalniška 

prezentacija) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci poslušajo. 

(Razlaga, frontalna oblika dela) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Leonardo_da_Vinci_-_Last_Supper_%28copy%29_-_WGA12732.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Leonardo_da_Vinci_-_Last_Supper_%28copy%29_-_WGA12732.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Leonardo_da_Vinci_-_Last_Supper_%28copy%29_-_WGA12732.jpg
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Osrednji del 

Posredovanje likovnih pojmov: 

V nadaljevanju učencem povem, da je za 

formiranje prepričljive prostorske iluzije 

na dvodimenzionalni podlagi potrebno 

poznavati prostorsko risanje. Vprašam jih, 

če morda vedo, kako se imenuje 

perspektiva, s katero dosežemo prostorski 

učinek na podlagi. 

 

Nato nadaljujem s trditvijo, da je linearna 

perspektiva tesno povezana z delovanjem 

naše percepcije. Tako so predmeti, ki so 

realno bližje, večji, bolj oddaljeni pa 

izgledajo manjši. Učence vprašam, če so 

se preteklo šolsko leto pri pouku likovne 

umetnosti morda že ukvarjali s tovrstnim 

pojavom.  

 

Učence pričnem seznanjati z osnovnimi 

pojmi ob demonstraciji risanja oglatega 

objekta: “ Predstavljajmo si da želimo na 

dvodimenzionalni površini narisati dano 

telo v treh dimenzijah. Tabla naj bo risalna 

površina. Prvi korak je seveda definiranje 

naše točke pogleda oziroma gledišča. 

Naša zaznava prostora se spreminja z 

višino pogleda. Višina našega pogleda je 

torej določena s horizontom, ki omenjeni 

prostor deli na “spodaj in zgoraj”. Je 

horizontalna linija, ki je locirana v višini 

naših oči in je vzporedna z risalno 

površino. Kot vidimo, je dano telo 

situirano pod horizontom oziroma nižje od 

moje očesne ravnine. V kolikor horizont 

našo pozicijo za upodabljanje prostora 

definira zgolj višinsko, pa je očišče točka 

na horizontu, ki označuje točko gledišča 

na risalni površini. Njegova pozicija je 

odvisna od položaja risarja glede na 

objekt. Če je ta od objekta, ki ga 

upodablja, pomaknjen levo, bo tudi očišče 

na horizontu pomaknjeno levo in obratno. 

Ko imamo definiran horizont ter očišče, 

zarišemo lice oglatega predmeta, ki je 

vzporedno s podlago. Ogljišča dobljenega 

Osrednji del 

 

Učenci poslušajo. Z nekaj pomoči učenci pridejo do 

ustreznega odgovora.   

(Pogovor, razlaga, frontalna oblika dela) 

 

 

 

 

 

Učenci poslušajo. Z nekaj pomoči se spomnijo 

obravnavane snovi, prostorskih ključev. 

(Pogovor, razlaga, frontalna oblika dela) 

 

 

 

 

 

 

Učenci spremljajo demonstracijo na tabli. Sodelujejo pri 

definiranju omenjenih pojmov na praktičen način ter pri 

risanju na tablo. Spoznajo temelj risanja v centralni 

linearni perspektivi.  

(Pogovor, razlaga, demonstracija,  frontalna oblika dela, 

tabla) 
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kvadrata nato povežemo z očiščem in 

dobimo tridimenzionalno sliko objekta.” 

Učence med razlago kličem k tabli in jih 

vključujem v potek demonstracije z 

vprašanji. Pomagajo pri risanju. 

 

Prikažem tudi sliko oglatega telesa v 

perspektivi. Dodam: “Tukaj vidimo 

perspektivno sliko oglatega telesa, kjer se 

njegove linije stekajo v globino in se 

zaključijo v očišču na horizontu. Linije 

“konvergirajo”. Pomembno pa je, da 

ploskev oglatega telesa, ki gleda proti 

nam, ohranja svojo usmerjenost, saj ne 

rine v prostor. Njeni stranici sta vzporedni 

robovom risalnega lista. 

 
Na računalniški prezentaciji prikažem še 

spodnji sliki. Učence vprašam, kako se ti 

razlikujeta od primera, ki smo ga 

obravnavali predhodno. 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci poslušajo. Učijo se ob slikovnem gradivu ter po 

potrebi zastavljajo vprašanja. 

(Pogovor, razlaga, frontalna oblika dela, računalniška 

prezentacija) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob primerjavi slikovnega gradiva učenci ugotovijo, da gre 

za enako telo, narisano iz različnih gledišč. Spoznajo, da je 

v prvem primeru telo višje od opazovalca (nad 

horizontom), v drugem pa horizont površino ploskve 

oglatega telesa seče na polovici. Pridejo do zaključka, da 

se s spreminjanjem gledišča spreminja število vidnih 

ploskev teles. 

(Pogovor, razlaga, frontalna oblika dela, račinalniška 

prezentacija) 
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“Sheme oglatih predmetov, ki smo jih 

opazili, so glede na risalno površino 

vzporedne, zato robovi videnih teles 

konvergirajo v eno točko (očišče). Temu 

pa ni vedno tako. Objekti v realnosti so 

lahko nagnjeni pod najrazličnejšimi koti, 

glede na točko opazovanja in risalno 

površino. Posledično linearno perspektivo 

delimo na centralno, koder se očišče in 

bežišče ujemata v eni točki, ter 

perspektivo z dvema bežiščema oziroma 

kotno perspektivo. Bežišča so prav tako 

točke konvergence robov oglatih 

objektov.” Z demonstracijo na tabli ter na 

računalniški prezentaciji razložim in 

prikažem dvobežiščno perspektivo. 

Učence med razlago kličem k tabli in jih 

vključujem v potek demonstracije z 

vprašanji. Pomagajo pri risanju. 

 

 
“Poleg omenjenih pa poznamo še en tip 

linearne perspektive, ki vsebuje  tri točke 

konvergence oziroma bežišča. Ta se 

uporablja pri upodabljanju velikih 

objektov, kot so stavbe in podobno. Žabja 

perspektiva pride v poštev takrat, kadar 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci poslušajo. Ob aktivnem sodelovanju pri 

demonstraciji in analizi slikovnega gradiva spoznajo 

bistvene razlike med centralno in kotno linearno 

perspektivo.  

(Pogovor, razlaga, demonstracija, frontalna oblika dela, 

računalniška prezentacija, tabla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci poslušajo. Opazujejo slike ter po potrebi 

zastavljajo vprašanja.  

(Pogovor, razlaga, frontalna oblika dela, računalniška 

prezentacija) 
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upodabljamo telesa, ki so veliko višja od 

nas samih. Tretje bežišče se nahaja nad 

horizontom.” 

 
Učence vprašam, če so že slišali za ptičjo 

perspektivo. Nato jih pripeljem do 

spoznanja, da gre tudi v tem primeru za 

vrsto linearne perspektive. 

 
Učence preko spraševanja želim 

vzpodbuditi k razmišljanju o tem, kako bi 

v perspektivi narisali krožnico. Podam 

namig, da si lahko pomagajo s pravkar 

obravnavanimi konstrukcijami. Prikažem 

sliko kvadrata v perspektivi, ki ima 

včrtano krožnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci pritrdijo, da so za izraz ptičja perspektiva že slišali. 

Preko analize slikovnega  gradiva ter pogovora ugotovijo, 

kakšne so njene značilnosti v likovnem smislu.  

(Pogovor, razlaga, frontalna oblika dela, računalniška 

prezentacija) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci z mojo pomočjo ob analizi slikovnega gradiva 

ugotovijo, da si pri tvorjenju krožnice pomagajo s 

perspektivno sliko kvadrata. Spoznajo, da krožnica v 

perspektivi dobi elipsoidno oblikovno zasnovo. 

(Pogovor, razlaga, frontalna oblika dela, računalniška 

prezentacija) 
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Prikažem naslednjo sliko in nadaljujem 

razlago: “Naučeno lahko uporabimo v 

praksi. Če rišemo interier, si ga moramo 

najprej predstavljati kot oglat predmet, v 

katerem se nahajajo manjši predmeti 

različnih oblik, podani pod različnimi 

koti. Sprva seveda izberemo gledišče 

oziroma točko opazovanja, ki je ne 

spreminjamo, saj vemo da se lastnosti 

projekcije s spreminjanjem lokacije 

pogleda lahko docela spremenijo. Na 

risalni podlagi nato označimo horizont v 

višini našega pogleda ter očišče. 

Upoštevamo, da se relativne dimenzije 

objektov, ki so vzporedne risalni površini, 

ohranjajo. Pri podajanju dimenzij si 

pomagamo z viziranjem. Ko jih zarišemo, 

ogljišča povežemo z očiščem, oziroma z 

bežišči, v kolikor so objekti rotirani.” 

 
Posredovanje likovne naloge: 

“Ker je perspektivno risanje precej 

zahtevno, se bomo danes ukvarjali z 

osnovami. Kot lahko vidite, je v sredini 

učilnice postavljen set oglatih objektov. 

Posamezni deli so rotirani pod različnimi 

koti, tako da boste vsi imeli priložnost v 

praksi uporabiti centralno in kotno 

linearno perspektivo.”  

 

Likovno izražanje učencev: 

Učencem razdelim risalne liste ter 

svinčnike. Na izbranem mestu rišejo set 

oglatih predmetov po načelih linearne 

perspektive. Nudim jim individualno 

pomoč pri formaciji kompozicije, jih 

usmerjam in jim svetujem. 

Učenci poslušajo in zastavljajo vprašanja. Ob prikazani 

sliki “perspektive v akciji” na računalniški prezentaciji 

pravkar osvojeno  teoretično znanje spoznajo še iz 

pragmatičnega vidika.  

(Razlaga, frontalna oblika dela, računalniška 

prezentacija) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci poslušajo navodila ter zastavljajo vprašanja. 

(Pogovor, razlaga, frontalna oblika dela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci rišejo. 

(Pogovor, razlaga, individualna oblika dela, svinčnik, 

risalna površina) 
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Sklepni del 

Vrednotenje izdelkov: 

Skupaj z učenci razstavimo izdelke (risbe) 

in izhajajoč iz obravnavane snovi ter 

likovne naloge oblikujemo kriterije: 

 Zajemanje likovnega problema. 

 Smiselnost in korektnost uporabe 

centralne linearne perspektive. 

 Smiselnost in korektnosti uporabe 

kotne linearne perspektive. 

 Praktična raba novih usvojenih 

znanj na področju likovnega. 

 Prizadevnost in samostojnost pri 

delu. 

Sklepni del 

 

Učenci sodelujejo pri vrednotenju. 

(Pogovor, razlaga, frontalna oblika dela) 

3.4.2.2 Učna priprava za poučevanje linearne perspektive ob uporabi Dϋrerjevega 

transparentnega okna − 1. 2. 2016 

V drugi fazi zbiranja podatkov je bilo treba z učenci obnoviti osnovne pojme. Nato smo pričeli z 

obravnavo vida. Preko sheme smo spoznali, kako svetlobni žarki, odbijajoči se od objekta, potujejo 

v naše oko in ustvarijo sliko. Svetlobne žarke smo v nadaljevanju “presekali” z ravnino ter prišli 

do spoznanja, da je linearna perspektiva produkt intersekcije med neko površino in svetlobnimi 

žarki, ki se odbijajo od določenega objekta. Proces smo na nekoliko bolj praktičen način 

obravnavali ob uporabi Dϋrerjevega transparentnega platna. Na transparentno površino so učenci 

risali objekte iz definirane točke gledišča. Sprva so narisali škatlo, katere lice je bilo vzporedno 

transparentni površini. Robove slike škatle smo nato podaljšali z drugo barvo ter ugotovili, da 

konvergirajo v eni točki. Spoznali smo pomen očišča, gledišča in horizonta ter na praktičen način 

vzpostavili povezavo med danimi pojmi. Škatlo smo obrnili tako, da njene ploskve niso bile 

vzporedne transparentnemu platnu. Podaljšali smo robove, ki so konvergirali natanko v dve bežišči 

na horizontu. Škatlo smo prav tako risali iz različnih razdalj od transparentnega platna ter 

analizirali slike objektov. V drugem delu so se učenci praktično udejstvovali. Zaradi primerjalne 

narave raziskave sem izbral enak motiv. Škatle sicer niso bile zložene po enakem zaporedju, 

vendar so učenci ponovno morali pri risanju uporabiti centralno ter kotno linearno perspektivo.  

Šola X 

Učitelj Nace Mirosavljević 

Predmet, razred Likovna umetnost, 9. razred  

Število ur  2 

Oblikovno področje Risanje 

Likovna naloga Risanje prostorske kompozicije v linearni 

perspektivi II 

Likovna tehnika Svinčnik 

Materiali in orodja Svinčnik, risalni list 

Likovni motiv Tihožitje z oglatimi predmeti 

Metode dela Pogovor, razlaga, demonstracija, metoda 

praktičnega dela 

Oblike dela Frontalna, individualna 
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Učna sredstva in pripomočki Dϋrerjevo transparentno platno, flumaster, 

ravnilo 

Vrsta učne ure Kombinirana 

Medpredmetne povezave Matematika, zgodovina, biologija 

Literatura in viri Frelih, Č., Muhovič, J., Tacol, T., Zupančič, D. 

(2005). Likovno izražanje: Učbenik za likovno 

vzgojo za 9. razred devetletne osnovne šole. 

Ljubljana: Debora 

Cilji  Ponovijo naslednje pojme: gledišče, 

horizont, očišče, bežiščnice, iluzija, 

konvergenca. 

 Poglobijo veščino risanja prostorskih 

teles na ploskvi v z uporabo linearne 

perspektive ob uporabi Dϋrerjevega 

transparentnega platna. 

 Ločijo specifičnosti perspektivizma, in 

sicer centralno ali enobežiščno 

perspektivo ter dvobežiščno ali kotno 

perspektivo. 

 Na praktičen način spoznajo protokole 

spreminjanja lastnosti projekcij 

objektov s spreminjanjem položaja le 

tega ali opazovalca. 

 Usvojene veščine linearne perspektive 

uporabijo v praksi, rišejo. 

 V praksi izberejo ustrezen tip linearne 

perspektive glede na pozicijo 

posameznih objektov, ki jih rišejo. 

 Razvijajo zmožnost za razumevanje 

pravil prikazovanja prostorske iluzije 

na podlagi. 

 Razvijajo prostorske predstave. 

 Razvijajo umetniški čut, občutljivost. 

 Širijo umetnostnozgodovinska obzorja. 

Dejavnost učitelja Dejavnost učenca, metode in oblike 

dela, učila in pripomočki 
Uvodni del 

“Pretekli dve uri smo se ukvarjali z 

upodabljanjem oglatih teles v perspektivi, 

danes pa bomo počeli podobno, le na malce 

drugačen način. Mi lahko poveste, katere 

pojme ste si zapomnili od zadnjič?”  

Uvodni del 

Učenci poslušajo ter odgovorijo, da poznajo 

naslednje pojme: gledišče, horizont, očišče, 

linearna perspektiva, ki jo delimo na centralno, 

kotno ter žabjo in ptičjo. 

(Pogovor, razlaga, frontalna oblika dela) 

Osrednji del 

Posredovanje likovnih pojmov: 
Osrednji del 
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Učence vprašam, če so se morda že učili, kako 

deluje vidni aparat. 

 

 

 

 

“Na začetku pretekle ure smo prav tako 

omenili, da je princip perspektivnega 

komponiranja tesno povezan z delovanjem 

vidnega aparata.” Ob shemi (spodaj), ki jo ob 

pomoči učencev narišem na tablo, razložim 

proces vidne zaznave. 

 
Narisani shemi dodam transparentno ravnino π 

ter prezrcaljeno sliko objekta AB na ravnini. 

kakor kaže spodnja slika. Nato jih vprašam, kaj 

predstavlja slika objekta A’’B’’. 

 
“Po enakem principu bomo tudi danes skušali 

razumeti linearno perspektivo, in sicer s 

pomočjo prav posebnega pripomočka, o 

katerem je pisal že Leonardo da Vinci, 

izpopolnil pa ga je nemški renesančni slikar 

Albrech Dϋrer. Kot vidite, je pred nami 

priprava, ki sestoji iz treh osnovnih 

komponent: prva je podstavek, ki nosi 

uokvirjeno stekleno površino ter okular. Za 

trenutek si predstavljajmo, da je steklena 

površina platno ali ravnina π, o kateri smo se 

predhodno pogovarjali. Na drugi strani vidimo  

Učenci z mojo pomočjo ugotovijo, da 

informacije o vidnih lastnostih objektov v oko 

pridejo zaradi svetlobe, ki se od njih odbija. 

(Pogovor, razlaga, demonstracija, frontalna 

oblika dela) 

 

Učenci poslušajo in pomagajo pri skiciranju 

sheme.  

(Pogovor, razlaga, demonstracija, frontalna 

oblika dela, tabla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci ob opazovanju sheme spoznajo, da je 

slika objekta A’’B’’ na ravnini 𝜋 v bistvu 

perspektivna slika objekta AB.  

(Pogovor, razlaga, demonstracija, frontalna 

oblika dela, tabla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci poslušajo, opazujejo transparentno 

platno. 

(Razlaga, frontalna oblika, Dϋrerjevo 

transparentno platno) 
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oglat objekt, katerega ploskev je vzporedna s 

transparentnim platnom.” 

 

 
Ob uporabi transparentnega platna postopno 

učencem razložim naslednje: 

 Centralna linearna perspektiva: 
 Učencem povem, da je mesto, 

kjer objekt opazujem skozi 

okular, gledišče. 

 S flumastrom in ravnilom nato 

zarišem konture oglatega 

objekta na stekleno površino, 

medtem ko ga opazujem iz 

gledišča. 

 Ob pomoči učencev podaljšam 

stranice, ki navidezno bežijo v 

prostor, dodam bežiščnice.  

 Na točki konvergence 

bežiščnic z učenci označim 

očišče ter horizont. 

 Učence na praktičen način 

pripeljem do spoznanja, da je 

horizont lociran na enaki višini 

kot gledišče in poteka skozi 

točko konvergence. Ta točka je 

očišče oziroma prezrcaljena 

lokacija gledišča na 

transparentnem platnu. 

 Objekt pomaknem nekoliko 

dlje in  z učenci analiziram 

spremembe lastnosti 

projekcije. 

 Kotna linearna perspektiva: 

 Oglati objekt pred 

transparentnim platnom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci poslušajo, spremljajo demonstracijo ter 

sodelujejo pri skiciranju na platno. Preko 

reverzibilizacije postopka risanja oglatega 

objekta v centrani in kotni linearni perspektivi 

na praktičen načim dodatno razjasnijo pojme 

gledišče, očišče, bežišče, bežiščnica in 

horizont. Ustvarijo povezavo med pojmoma 

linearna perspektiva ter projekcija in se 

prepričajo, da se robovi oglatega objekta, ki so 

v realnosti vzopredni, na platnu stekajo v eno 

točko, konvergirajo. Spoznajo, kako se 

spreminja projekcija objekta z realnim 

oddaljevanjem in približevanjem. Tudi sami v 

različnih fazah demonstracije opazujejo 

objekte preko transparentnega platna. 

(Pogovori, razlaga, demonstracija frontalna 

oblika, Dϋrerjevo transparentno platno) 
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rotiram tako, da mu njegova 

ploskev ni več vzporedna.  

 S flumastrom in ravnilom 

zarišem konture objekta. 

 Ob pomoči učencev včrtam 

bežiščnice. 

 Označim bežišči ter horizont. 

 Učencem na praktičen način 

prikažem, da se robovi ploskev 

objekta, ki so med seboj realno 

pravokotni, stekajo v dveh 

točkah na horizontu, kadar je ta 

v relnosti nagnjen glede na 

platno. 

 Objekt pomaknem nekoliko 

dlje in z učenci analiziram 

spremembe lastnosti 

projekcije. 

 

Posredovanje likovne naloge: 

Učence seznanim, da se bodo ukvarjali z 

enakim problemom: “Ponovno bomo utrjevali 

perspektivno risanje preko upodabljanja 

oglatih predmetov, ki jih lahko vidite pred 

seboj, in sicer po enakem postoku kot preteklo 

uro.” 

 

Likovno izražanje učencev: 

Učencem  razdelim risalne liste ter svinčnike. 

Na izbranem mestu rišejo set oglatih 

predmetov po načelih linearne perspektive. 

Nudim jim individualno pomoč pri formaciji 

kompozicije, jih usmerjam in jim svetujem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci poslušajo navodila ter zastavljajo 

vprašanja. 

(Pogovor, razlaga, frontalna oblika dela) 

 

 

 

 

 

Učenci rišejo. 

(Pogovor, razlaga, individualna oblika dela, 

svinčnik, risalna površina) 

 

Sklepni del 

Vrednotenje izdelkov: 

Skupaj z učenci razstavimo izdelke (risbe) in 

izhajajoč iz obravnavane snovi ter likovne 

naloge oblikujemo kriterije: 

 Zajemanje bazičnega likovnega 

problema. 

 Smiselnost in korektnost uporabe 

centralne linearne perspektive. 

 Smiselnost in korektnosti uporabe 

kotne linearne perspektive. 

Sklepni del 

 

Učenci sodelujejo pri vrednotenju. 

(Pogovor, razlaga, demonstracija, frontalna 

oblika dela) 
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 Praktična raba novih usvojenih znanj 

na področju likovnega. 

 Prizadevnost in samostojnost pri delu. 

 

3.4.3 Opis postopka obdelave podatkov 
Zbrano vizualno gradivo je bilo razvrščeno  glede na avtorstvo del in nato glede na omenjeno 

spremenljivko individualno analizirano po protokolih kvalitativne analize podatkov. Uporabljen 

je bil induktivni pristop obdelave, natančneje odprto kodiranje. Zaradi  narave podatkov so bile 

kode deskriptivne. Kode so nastale pri separirani analizi posameznega dela določenega avtorja, v 

nadaljevanju pa je ob primerjavi obeh del vsak avtor pridobil svojo kategorijo. Vzpostavitev 

povezave med kategorijami je predstavljal končni korak primerjave. 

 

3.5 Rezultati in interpretacija 

Učenec A 

 

Slika 63: Učenec A, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 18. 1. 2016 

 

 

Slika 64: Učenec A, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 1. 2. 2016 
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Delo učenca, nastalo po konvencionalni metodi poučevanja (18. 1. 2016) 

Konvencionalna metoda poučevanje se je v tem primeru delno obnesla. Vidni so poizkusi 

prostorske gradnje, kar lahko sklepamo iz prisotnosti bežiščnic, vendar pa je celoten prostorski 

problem slabo rešen. Koti objektov v kotni linearni perspektivi so nerodni, saj je perspektivna 

armatura narobe zastavljena. Bežiščnice posameznih oglatih objektov tvorijo številne točke na 

horizontu ali pa se z njim sploh ne sečejo, kakor je razvidno pri desnem objektu. Podlaga ni 

dokončana. Gornja škatla zaradi same lege ni problematična, vendar delno izbrisani robovi kažejo, 

da je učenec očišče postavil nad horizont. Tega sicer ne moremo sklepati na pamet.  

 

Delo učenca, nastalo po metodi poučevanja z Dϋrerjevim modelom (1. 2. 2016) 

Bistveno boljši je drugi poizkus, saj je armatura prostora v celoti korektno izpeljana. Morebitne 

nepravilnosti so posledica nenatančnosti, kar pa me v raziskavi ni zanimalo. Podan je horizont, v 

katerega konvergirajo bežiščnice. Nakazana so bežišča ter očišče, ki ni situirano v centru formata. 

Pojav lahko nakazuje na nekoliko kompleksnejše razumevanje perspektivizma, saj je zelo pogosta 

napaka pri učencih ravno konstantno postavljanje očišča na sredino risalne površine, čeprav temu 

ni vedno tako. Sicer so v ozadju prisotne črte, ki izhajajo iz ene točke na sredini formata, ki pa ne 

vplivajo na kasnejšo ureditev kompozicije. 

 

Primerjava del 

Glede na postavitev bežišč in (domnevno tudi) očišča ter nadaljnje zasnove tihožitja oglatih 

objektov/škatel je povsem jasno, da je učenec A v drugem poizkusu bistveno bolje izpeljal likovni 

problem. Kompozicija v drugem poizkusu kljub določenim nejasnim črtam predvideva zgolj tri 

točke konvergence, ki so postavljene na horizontu. Za prvo risbo tega ne moremo trditi. Njena 

nekorektna perspektivna konstrukcija se manifestira v prostorski zmedi, sama risba pa ni v celoti 

dokončana. 
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Učenec B 

 

Slika 65: Učenec B, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 18. 1. 2016 

 

 

Slika 66: Učenec B, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 1. 2. 2016 
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Delo učenca, nastalo po konvencionalni metodi poučevanja (18. 1. 2016) 

Perspektivna konstrukcija dela nam pove, da je učenec že po prvem predavanju dojel bistvo 

formacije prostora v kotni in centralni linearni perspektivi. Prisoten je horizont, v katerega 

konvergirajo bežiščnice. Očišče je postavljeno v sredini, bežišča pa so morda postavljena nekoliko 

preblizu. Posledično je gornja škatla bolj popačena kot spodnje, narisane v centralni linearni 

perspektivi. 

 

Delo učenca, nastalo po metodi poučevanja z Dϋrerjevim modelom (1. 2. 2016) 

Drugo delo vsebuje konkretno perspektivno konstrukcijo. Prisotni so vsi potrebni elementi. Očišče 

tokrat ni postavljeno v sredini formata ampak hkrati predstavlja levo bežišče. Malce nejasen je 

zadnji rob vrhnje škatle, ki nekoliko drugače bega v prostor, kakor bi moral. Podobno bi lahko 

rekli za nekatere robove najvišje škatle v centralni perpsketivi. Napake bi lahko bile posledica 

površnosti, saj se pojavljajo zgolj pri posameznih elemntih kompozicije, drugje pa so upsešno 

rešeni. 

 

Primerjava del 

Med deloma bi na prvi pogled sicer lahko rekli, da se bistvene razlike ne pojavljajo. Drugi poizkus 

je nekoliko bolj uspešen zaradi bolj realne postavitve gornje škatle; bežišči sta podani na večji 

medsebojni razdalji. Postavitev očišča je v drugem primeru odmaknjena od sredine in je hkrati 

levo bežišče. Sicer pa to potezo ne moremo označiti kot “bolj korektno”, saj je razporeditev točk 

konvergence povsem odvisna od pozicije gledišča. Nekatere bežiščnice so v obeh delih površno 

podane in se odklanjajo od naknadno zarisanih robov.  
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Učenka C 

 

Slika 67: Učenka C, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 18. 1. 2016 

 

 

Slika 68: Učenka C, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 1. 2. 2016 
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Delo učenke, nastalo po konvencionalni metodi poučevanja (18. 1. 2016) 

Delo učenke ni v celoti dokončano, kar je lahko posledica uporabe ravnila in pretirane želje po 

natančni konstrukciji perspektivne risbe. Vendar pa analiza kaže, da kljub težnji po striktni 

urejenosti, bežiščnice   (ki niso vidne) ne konvergirajo v bežišča na horizontu. Gornja škatla je 

konstruirana po načelih centralne perspektive in je zasnovana korektno, kar dokazujejo bežiščnice, 

ki konvergirajo v očišču na sredini formata.  

 

Delo učenke, nastalo po metodi poučevanja z Dϋrerjevim modelom (1. 2. 2016) 

V drugem poizkusu so prav tako prisotne določene nepravilnosti pri begu v prostor, zlasti pri 

spodnjih robovih manjših škatel na desni strani kompozicije, če primerjamo z robom mize 

(površnost?). Škatle so bile namreč postavljene vzporedno s podlago. Sicer pa je perspektivna 

konstrukcija izpeljana precej korektno, kar se da sklepati iz bežiščnic, ki po večini diktirajo 

usmerjenost oglatih objektov v kotni linearni perspektivi. Enako se da trditi za gornji objekt, 

narisan v centralni perspektivi. Učenka je narisala tudi nosilno konstrukcijo mize, kjer pa ni 

uporabila protokolov perspektivizma. Zato risba deluje bolj popačeno. 

 

Primerjava del 

Na oko se prvi poizkus opazovalcu dozdeva veliko trdnejši, vendar podrobnejša primerjalna 

analiza obrodi drugačne sadove. Problem bega v prostor je namreč bolje rešen pri drugem 

poizkusu, saj robovi po večini sledijo usmerjenosti bežiščnic, kar pa ne bi mogli trditi pri prvem 

delu. Navidezna popačenost drugega poizkusa je prisotna zaradi prostoročnega risanja ter 

prostorsko neustrezno prikazane nosilne konstrukcije mize, ki je usmerjena preveč v levo in je 

produkt risanja “na pamet”. 
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Učenec D 

 

Slika 69: Učenec D, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 18. 1. 2016 

 

 

Slika 70: Učenec D, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 1. 2. 201 
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Delo učenca, nastalo po konvencionalni metodi poučevanja (18. 1. 2016) 

Prostorska konstrukcija dela na sliki je zelo površna. Sicer je označen horizont, vendar nadaljnji 

postopki perspektivnega konstruiranja po smiselnih protokolih niso uporabljeni. Splošne 

prostorske predstave, ki se kažejo skozi intuitivni način skrajšave oglatih objektov, so precej 

omejene. Škatle, ki bi morale biti narisane v centralni perspektivi, še nekako prepričajo, zanimiv 

pa je gornji del kompozicije, kjer je učenec narisal tristrano prizmo. 

 

Delo učenca, nastalo po metodi poučevanja z Dϋrerjevim modelom (1. 2. 2016) 

V delu so prisotne številne konstrukcijske nepravilnosti. Poizkusi risanja po metodi linearne 

perspektive so opazni, vendar vzbujajo številne dvome; dana sta dva horizonta, na levi škatli so 

prisotne bežiščnice, medtem ko se desni del kompozicije praktično ne navezuje na očišče. 

Zanimivo je, da armaturna konstrukcija levega objekta odstopa od tistega, ki je naknadno narisan- 

njegova zadnja ploskev je nekoliko večja kot prva, kar je značilno za nižjo raven individualnega 

likovnega razvoja (obrnjena perspektiva). Iz tega je možno sklepati na učenčevo nepopolno 

razumevanje pojava manjšanja objektov z večanjem vidne distance ali poglabljanjem v prostor. 

Pri gornjem objektu kotna linearna perspektiva ni zajeta. Številne slabo izbrisane linije pod njim 

pričajo, da je učenec sicer skušal rešiti likovni problem, vendar neuspešno. Skrajno desni, manjši 

oglati bjekt prav tako “beži” v svojo smer. 

 

Primerjava del 

Primerjava del vzbuja mešane občutke. Risba, ki je nastala v okviru prvega predavanja, je 

konstrukcijsko nekoliko bolj korektna. Sicer pa drugi poizkus vsebuje nekatere fragmente 

perspektivne gradnje, ki v prvem poizkusu niso prisotni, vendar rezultiranjo v večji meri 

nejasnosti.  
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Učenka E 

 

Slika 71: Učenka E, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 18. 1. 2016 

 

 

Slika 72: Učenka E, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 1. 2. 2016 
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Delo učenke, nastalo po konvencionalni metodi poučevanja (18. 1. 2016) 

Delo učenke je v vseh pogledih dovršeno. Likovni problem je zelo dobro rešen. Spodnji škatli lepo 

konvergirata v očišče na horizontu. Gornja škatla je korektno umeščena v kompozicijo. Desno 

bežišče je hkrati tudi očišče. Avtorica je upoštevala proporce oglatih objektov, kar dokazuje 

primerna razdalja med bežiščema. 

 

Delo učenke, nastalo po metodi poučevanja z Dϋrerjevim modelom (1. 2. 2016) 

Risba ustreza vsem osnovnim standardom perspektivizma. Podan je horizont, očišče, v katerega 

konvergirajo bežiščnice, ki tvorijo robove spodnjih škatel ter podlage (centralna linearna 

perspektiva). Robovi nagnjene škatle prav tako konvergirajo v bežišča, ki so na primerni  razdalji 

 

Primerjava del 

Pri obeh poizkusih je likovni problem zelo dobro rešen. Avtorica zelo dobro razume protokole 

centralne in kotne linearne perspektive, o čemur pričata obe njeni deli.  
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Učenka F 

 

Slika 73: Učenka F, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 18. 1. 2016 

 

 

Slika 74: Učenka E, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 1. 2. 2016 
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Delo učenke, nastalo po konvencionalni metodi poučevanja (18. 1. 2016) 

Perspektivna sredstva so pri formaciji kompozicije po večini  korektno uporabljena. Desno bežišče 

ni vidno na formatu, kar pa ne moremo opredeliti kot napako. Če s pomočjo ravnila in dodatne 

podlage podaljšamo bežiščnice, vidimo da se ne srečajo v eni točki, kar ponovno lahko pripisujemo 

površnosti. Gornja škatla ni v celoti dokončana, morda zaradi nepravilnosti, nastalih pri površno 

podanih bežiščnicah. Malce visoko je postavljen tudi horizont. Podlaga ni zarisana. 

 

Delo učenke, nastalo po metodi poučevanja z Dϋrerjevim modelom (1. 2. 2016) 

Drugi poizkus je dokončan v celoti. Prisoten je horizont, na njegovi sredini pa se nahaja očišče, v 

katerega konvergirajo robovi spodnjega nivoja škatel ter podlaga. Gornja škatla je formirana z 

predhodnim nizanjem bežišč. Zmotile so me nekatere bežiščnice, ki desno bežišče povezujejo  z 

ogljišči največje škatle spodaj, vendar to ne vpliva na kasnejšo formacijo kompozicije.  

 

Primerjava del 

Obe deli kažeta na razumevanje perspektivnih sredstev. V drugem delu lahko zasledimo bolj 

premišljeno uporabo horizonta, risba pa je prav tako v celoti dokončana. Stičišča linij, ki 

konvergirajo, so enotna.  
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Učenec G 

 

Slika 75: Učenec G, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 18 2. 2016 

 

 

Slika 76: Učenec G, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 1. 2. 2016 
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Delo učenca, nastalo po konvencionalni metodi poučevanja (18. 1. 2016) 

Učenec je imel pri formaciji kompozicije velike težave. Opazen je poizkus nizanja bežiščnic, ki 

rezultira v zmedi. Prisoten je horizont. Oglati objekti so popačeni, kar je zlasti opazno pri zadnji  

desni škatli. Njen zadnji plan je nekoliko večji. Koti omenjenega objekta so popačeni. Ostali 

elementi so sicer izvedeni nekoliko bolje, presenetljivo je najbolje (najbolj korektno) narisana 

škatla v kotni linearni perspektivi. Podlaga ni narisana, celotna kompozicija je precej majhna. 

 

Delo učenca, nastalo po metodi poučevanja z Dϋrerjevim modelom (1. 2. 2016) 

Iz kompozicije lahko razberemo nekatere elemente perspektivne gradnje. Prisotna sta horizont ter 

očišče, v katerega konvergirajo bežiščnice, ki označujejo robove spodnjih objektov. Podlaga je 

narisana površno, usmerjenost njenega desnega roba odstopa od perspektivne armature. Pri 

vrhnjem objektu so opazne izbrisane linije, ki pričajo o iskanju korektne postavitve. Sicer sta 

prisotni dve bežiščnici, ki pa v celoti ne diktirata umserjenost gornje škatle. 

 

Primerjava del 

Učenec vsekakor ni izpolnil vseh kriterijev perspektivizma, vendar pa je med prvim in drugim 

delom opazna kar precejšnja razlika. Prvi poizkus nakazuje na številne prostorske nejasnosti. 

Prisotni so elementi obrnjene perspektive. Drugo delo že zajema konstrukcijske prvine pravilne 

perspektivne gradnje, z velikim poudarkom na pojmovanju centralne perspektive. V drugem 

poizkusu risba obsega večjo površino danega formata. 
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Učenec H 

 

Slika 77: Učenec H, Tihožitje z oglatimi predemti, 30 x 40 cm, svinčnik, 18. 1. 2016 

 

 

Slika 78: Učenec H, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 1. 2. 2016 
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Delo učenca, nastalo po konvencionalni metodi poučevanja (18. 1. 2016) 

Avtor dela je imel kar nekaj problemov z razumevanjem pomena horizonta, saj sta v delu nanizana 

kar dva. Bežiščnice nekontrolirano begajo v vse smeri in ne konvergirajo v predvidene točke na 

horizontalni liniji. Posledica nekorektne armaturne zasnove so nerodno zarisani koti oglatih 

objektov ter ostali elementi obrnjene perspektive. Nekoliko bolje je povzeta konstrukcija škatle v 

kotni linearni perspektivi. Delo ni v celoti dokončano. 

 

Delo učenca, nastalo po metodi poučevanja z Dϋrerjevim modelom (1. 2. 2016) 

Horizont je podan. Označeno je tudi očišče. Zaradi številnih površnosti pri nizanju bežiščnic je 

težko oceniti, ali je avtor dojel pomen bežišč. Posamezne ploskve so namreč definirane z 

bežiščnicami, ki na horizontu tvorijo več bežišč. Podlaga ni narisana.  

 

Primerjava del 

Kljub zelo površni perspektivni konstrukciji, ki spremlja obe deli, je opazen precejšnji napredek. 

Avtor je v drugem poizkusu pričel dojemati pomen horizontal, bolj sistematično pa so nanizane 

tudi bežiščnice. Ravno zato so koti oglatih objektov pri drugi risbi bolj prepričljivi in dajejo vtis 

prostorske iluzije, kar je pri prvem delu opazno v manjši meri.  
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Učenka I 

 

Slika 79: Učenka I, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 18. 1. 2016 

 

 

Slika 80: Učenka I, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 1. 2. 2016 
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Delo učenke, nastalo po konvencionalni metodi poučevanja (18. 1. 2016) 

Risba na prvi pogled že zaradi natančne izvedbe daje vtis perspektivne korektnosti, kar ne drži v 

celoti. Iz očišča na horizontu se razprostirajo bežiščnice, ki usmerjajo robove spodnjih treh škatel 

ter podlage. Problem se pojavi pri vrhnji škatli; spodnja horizontalna roba kvadra sta korektno 

zarisana, vrhnja ploskev pa ni pravilno izvedena. Bežiščnice bi učenka morala povezati z 

nasprotnima ogljiščema ploskve. Posledično bi ta pravilno begala v navidezno globino, stranska 

horizontalna roba kvadra pa bi bila manjša. Učenka je sicer pri “nevidnih” robovih spodnje ploskve 

enako problematiko uspešno nakazala.  

 

Delo učenke, nastalo po metodi poučevanja z Dϋrerjevim modelom (1. 2. 2016) 

V kompoziciji so pravilno uporabljeni vsi elementi centralne in kotne linearne perspektive. 

Opazimo horizont, očišče ter bežišča. Likovni problem je uspešno rešen. Edina hiba, ki jo vsebuje 

kompozicija je nerodno izpeljan rob največje škatle, ki beži v prostor. Morda je zato kriva nerodna 

postavitev gornje škatle, ki je zaradi majhne distance med očiščem ter levim bežiščem povzročila, 

da je učenka pomotoma upoštevala napačno bežiščnico. 

 

Primerjava del 

Pri obeh poizkusih je perspektivna konstrukcija tihožitja z oglatimi predmeti precej dobro 

zasnovana. Omenjene napake so lahko zgolj posledica površnosti. Kljub temu bi drugo delo ocenil 

kot boljše, predvsem zaradi bolj korektno zarisane škatle v kotni linearni perspektivi.  
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Učenka J 

 

Slika 81: Učenka J, Tiohžitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 18. 1. 201 

 

 

Slika 82: Učenka J, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 1. 2. 2016 
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Delo učenke, nastalo po konvencionalni metodi poučevanja (18. 1. 2016) 

Opazni so številni poizkusi nizanja bežiščnic iz točk na horizontu, ki definirajo zgolj nekatere 

robove. Horizont je postavljen previsoko, celotna kompozicija pa se odklanja navzdol. Opazovalec 

dobi občutek, kot da je delo narisano v ptičji perspektivi. Veliko je izbrisanih linij, ki pričajo 

pomanjkljivem razumevanju perspektivizma. Bežišča niso natančno definirana, bežiščnice 

neurejeno sekajo horizont na več mestih. Posledično so ploskve objektov, ki so bolj poglobljene v 

prostor, enake ali celo nekoliko večje. Delo ni v celoti dokončano (gornja škatla ni narisana). 

 

Delo učenke, nastalo po metodi poučevanja z Dϋrerjevim modelom (1. 2. 2016) 

Podan je horizont, na njem so prisotne kar štiri točke konvergence. Robovi škatel v kotni 

perspektivi po večini napak begajo v prostor, saj v perspektivni armaturi ni možno določiti 

nikakršne sistematike. Podlaga kompozicije deluje organsko zaradi okrivljenega levega roba. 

Robovi podlage ter ostale narisane komponente mize prav tako begajo po svoje. Nekoliko bolj 

korekten je gornji objekt, podan v centralni perspektivi.  

 

Primerjava del 

Učenka ima kar nekaj težav s perspektivizmom, kar se  manifestira v obeh delih. Pomanjkljivosti 

se kažejo zlasti pri risanju objektov v kotni perspektivi ter postavitvi horizonta. Povsem očitno je, 

da avtorica v drugem delu ni pokazala napredka. 
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Učenec K 
 

 

Slika 83: Učenec K, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 18. 1. 2016 

 

 

Slika 84: Učenec K, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 1. 2. 2016 
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Delo učenca, nastalo po konvencionalni metodi poučevanja (18. 1. 2016) 

Delo ob površnem pogledu daje vtis trdne iluzije z izjemo desnega roba podlage, ki nepravilno 

vstopa v prostor. Bežiščnice se po večini ne združujejo v enotnih točkah konvergence, če pa se, so  

te točke postavljene na različnih višinah in ne na enotnem horizontu. 

 

Delo učenca, nastalo po metodi poučevanja z Dϋrerjevim modelom (1. 2. 2016) 

Navidezno lepo narisana prostorska konstrukcija ima označen horizont ter bežiščnice, ki diktirajo 

usmerjenost objektov in so vidne pri gornjem ter spodnjem levem objektu. Očišče je zarisano na 

horizontu, približno na sredini, čeprav je njegova prava lokacija na levi strani izven formata. 

Objekt, narisan v kotni linearni perspektivi, sovpada z višino horizonta, medtem ko je realno očišče 

pomaknjeno nekoliko višje od začrtanega horizonta. 

 

Primerjava del 

Potrebno je poudariti, da je avtor del uporabil nekoliko drugačen postopek risanja. Ves čas je risal 

po opazovanju, kar bi lahko sklepali tudi po velikosti kompozicije. Domnevam, da so nekatere 

prvine perspektivne konstrukcije nanizane naknadno, zgolj zaradi formalnosti. Sicer je avtor zelo 

dobro zajel prostor, zlasti v drugem delu, vendar pa posledično lahko zelo malo povemo o 

njegovem dejanskem razumevanju perspektivnega risanja.  
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Učenka L 

 

Slika 85: Učenka L, Tihožitje z oglatimi predeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 18. 1. 2016 

 

 

Slika 86: Učenka L, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 1. 2. 2016 
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Delo učenke, nastalo po konvencionalni metodi poučevanja (18. 1. 2016) 

Narisan je horizont, iz očišča na desni strani formata izhajajo bežiščnice, ki predstavljajo temelj 

podlagi ter spodnjim trem škatlam. Problem nastane pri škatli, ki bi morala biti narisana v kotni 

linearni perspektivi. Bežišči nista označeni. Domnevam, da sta ploskvi nedokončanega objekta 

narisani na pamet, saj bi ob uporabi perspektivnih sredstev, glede na položaj horizonta, gornja roba 

ploskve morala biti usmerjena navzdol. 

 

Delo učenke, nastalo po metodi poučevanja z Dϋrerjevim modelom (1. 2. 2016) 

Na horizontu sta prisotni bežišči ter očišče. Na levi strani kompozicije bežiščnice v veliki meri 

definirajo usmerjenost spodnjih škatel, medtem ko desni rob podlage in del škatle desno zadaj nista 

pravilno narisana. Sklepam, da avtorica očišča ni označila na primernem mestu, nakar je pri 

zarisovanju bežiščnic ugotovila, da desna ploskev omenjene škatle na risbi ne bo vidna, kakor v 

realnosti. Zato je želela napako popraviti, kar dokazuje tudi točka nekoliko desno od očišča. Oglati 

objekt, ki predvideva uporabo kotne perspektive, je korektno narisan. 

 

Primerjava del 

Prvo delo dokazuje, da učenka zna smiselno uporabiti protokole centralne perspektive, kar pri 

drugem poizkusu le delno drži. Kot je bilo že navedeno, pa menim, da gre tukaj  bolj za 

pomanjkljivo opazovanje, kot pa za problem tehnične narave. V drugem poizkusu je avtorica 

uspešno uporabila kotno linearno perspektivo, kar za prvega ne moremo trditi.  
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Učenka M 

 

Slika 87: Učenka M, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, 18. 1. 2016 

 

 

Slika 88: Učenka M, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 1. 2. 2016 

 

 

 



96 

 

Delo učenke, nastalo po konvencionalni metodi poučevanja (18. 1. 2016) 

Prepričljivost iluzije v risbi na prvi pogled opazovalca odmakne od dejstva, da je avtorica zamešala 

nekatere pojme; v realnosti sta bili spodnji škatli vzopredni med seboj ter s podlago, kar iz dela ne 

moremo razbrati. Spodnji škatli sta podani pod različnima kotoma. Podlaga je narisana v centralni 

linearni perspektivi z očiščem na skrajni desni strani horizonta ter platna. Prva spodnja škatla pa 

je, sklepajoč iz niza bežiščnic, narisana po protoklih tako centralne kot kotne perspektive z 

dodatnim bežiščem, lociranim pod horizontom izven formata. Zadnja spodnja škatla je sicer 

korektno narisana (v kotni perspektivi), a se odklanja od podlage, s katero bi morala biti vzopredna. 

Gornja škatla je v redu zastavljena, vendar pa sta zato v delu prisotni dve očišči. 

 

Delo učenke, nastalo po metodi poučevanja z Dϋrerjevim modelom (1. 2. 2016) 

Horizont je podan, vanj pa se iz vseh strani stekajo številne bežiščnice, ki bi se sicer morale srečati 

v dveh bežiščih. Posledično je podlaga, skupaj s spodnjim nivojem škatel, narisana precej površno. 

Za formacijo zgornje ploskve najvišje škatle sta prisotni še dve dodatni bežišči. Pomanjkljiva je 

tudi podoba gornje škatle. Ta se poglablja v prostor tako, kot bi imela očišče označeno na levi 

strani formata, na precej višjem horizontu kot tistem, ki je označen. Očišče pa je učenka postavila 

nekoliko desno od sredine formata. Sklepam, da je nepravilnost nastala zaradi nezavedanja 

pomena (ne)korektne postavitve očišča, ki je povzročila, da je objekt na risbi drugače usmerjen, 

kot bi moral biti iz njenega gledišča. Zato se je odločila, da bo škatlo narisala na pamet. 

 

Primerjava del 

V drugem delu je učneki postalo nekoliko bolj jasno, kateri tip perspektive izbrati pri risanju 

posameznih oglatih objektov. Še vedno pa so prisotne enake napake kot pri prvi risbi. Avtorica ne 

loči razlike med očiščem in bežiščem, kar je pri perspektivnem risanju objektov pod različnimi 

koti ključenega pomena.  
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Učenka N 

 

Slika 89: Učenka N, Tihožitje z oglatimi predemti, 30 x 40 cm, svinčnik, 18. 1. 2016 

 

 

Slika 90: Učenka N, Tihožitje z oglatimi predmeti, 30 x 40 cm, svinčnik, 1. 2. 2016 
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Delo učenke, nastalo po konvencionalni metodi poučevanja (18. 1. 2016) 

Na risbi sta determinirana horizont ter očišče. Na gornji škatli je vidna samo ena ploskev iz ogljišč 

pa bežiščnice konvergirajo v očišče. Preostanek kompozicije, narisan v kotni perspektivi, že na 

prvi pogled vsebuje nejasnosti. V bežišča na horizontu korektno kovergirajo zgolj posamezni 

robovi oglatih objektov, medtem ko so ostale ploskve narisane po občutku. Posledica kombiniranja 

obeh pristopov je perspektivno nedefinirana kompozicija, ki pri posameznih elementih izdaja 

učenkine šibke prostorske predstave. Prisotni so elementi obrnjene perspektive. 

 

Delo učenke, nastalo po metodi poučevanja z Dϋrerjevim modelom (1. 2. 2016) 

Primarni koraki formacije perspektivistične kompzicije (horizont, očišče) so prisotni. Oglati objekt 

na vrhu postavitve je pravilno zasnovan. Spodnji del deluje nekoliko popačeno. Bežiščnice, ki 

definirajo odklonjeno lego oglatih predmetov, niso ravne, kar je nekoliko bolj opazno na desni 

strani. To je lahko glavni razlog za popačenost objektov v spodnjem delu kompozicije.  

 

Primerjava del 

Ključna problematika obeh risb je pomanjkljivo znanje formacije prostorske iluzije v kotni linearni 

perspektivi, kar se odraža v popačenosti. Kljub zahtevni poziciji tihožitja, glede na opazovalca v 

tem primeru je striktno upoštevanje posameznih korakov formacije prostora  v kotni perspektivi v 

kompinaciji z opazovanjem edini recpet za uspešno reševanje likovnega problema.  
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4 Sklep 

 

Ananliza del posameznih učencev je pokazala, da je osem od štirinajstih učencev (57,14%) 

pokazalo več znanja po razlagi linearne perspektive z uporabo Dϋrerjevega modela. V to skupino 

spadajo naslednje učenke in učenci: A, B, C, F, G, H, I in L. Velja poudariti, da se napredek skozi 

primerjavo del  kaže v različnem obsegu. Če rezultate pregledamo in jih postavimo v kontekst 

raziskovalnih vprašanj, pridemo do različno zastopanih odgovorov nanje. To je posledica 

relativnega pojmovanja napredka pri vsaki učenki ali učencu, ki se je pokazal skozi primerjavo 

njenih/njegovih del. Ostala dela (D, E, J, K, M, N) so se bodisi v obeh primerih pokazala kot zelo 

dobra (učenka E) ali pa so se v obeh poizkusih kljub različnim pristopom k razlagi pojavljale enake 

napake. V delih učenke M je rezultat analize pokazal ravno obraten učinek. Učenka je oglat objekt 

v centralni perspektivi v prvem primeru narisala boljše, kakor v drugem. Specifična primera sta 

tudi deli učenca K, ki zaradi risanja “po opazovanju” podata dvomljive rezultate o morebitnem 

napredku, ter risbi učenca D, ki je imel precej težav s prostorskimi predstavami. 

  V prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo ali je Dürerjev model aplikativen kot 

pripomoček pri razlagi frontalne linearne perspektive v 9. razredu osnovne šole. Med skupino 

učencev, ki je pokazala napredek v sklopu drugega, nekonvencionalnega pristopa k poučevanju, 

je učenec G pokazal bistveno boljše rezultate pri risanju v centralni linearni perspektivi.  Iz 

zmedene perspektivne konstrukcije ter oglatih objektov, nanizanih pod različnimi koti, je v drugem 

poizkusu nastala bistveno boljša centralna persketivna konstrukcija, kjer objekti z določenimi 

površnostmi korektno konvergirajo v prostor. Učenca A in H sicer nista bila deležna takšnega 

napredka, vendar njuna dela govorijo o večjem vsesplošnem znanju osnov konstruiranja prostora 

na podlagi, ki se kaže tudi v bolj korektno izpeljani centralni linearni perspektivi. Lahko 

zaključimo, da so trije učenci izmed osmih, ki so pokazali napredek, izboljšali svoje znanje 

tvorjenja iluzionističnega prostora v centralni linearni perspektivi.  

V drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimala aplikativnost Dürerjevega modela pri razlagi 

kotne linearne perpsketive. Slednja je  učencem v fazi razlage predstavljala problem. Med skupino, 

ki je pokazala napredek v sklopu drugega, nekonvencionalnega pristopa k poučevanju, se je velika 

večina posameznikov v razumevanju kotne linearne perspektive boljše izkazala. Učenke ter učenci 

A, C, F so svoje objekte v drugem primeru zarisali bolje predvsem zaradi jasno definiranih bežišč. 

Prvi poizkusi so bili iz tega vidika slabši, bodisi zaradi površnosti ali zaradi nepoznavanja 

protokola risanja v kotni perspektivi. Učenka I je v prvem poizkusu bežiščnici povezala z 

napačnimi ogljišči zarisanega dela oglatega objekta, v drugem pa enak objekt iz druge točke 

pogleda lepo konvergira v smereh bežišč.  Druga risba učenke L prikazuje korektno zasnovan 

objekt v kotni perspektivi z izjemo manjših oglatih objektov na desni, medtem ko je pri prvi objekt 

narisan (narobe) na pamet. Drugo delo učenca H lahko že zaradi nekoliko boljšega razumevanja 

golih osnov perspektivizma označimo kot boljše. Kar šest od osmih učencev, ki so v drugem delu 

pokazali večjo mero znanja, je izboljšalo znanje kotne linearne perspektive. 

 V sklopu tretjega raziskovalnega vprašanja je bilo potrebno preveriti aplikativnost Dϋrerjevega 

modela pri pojasnjevanju sprememb lastnosti perspektivnih slik objektov ob spreminjanju 

distance. Potrebno je poudariti, da je pojmovanje distance v kontekstu iluzionističnega prostora 

pri učencih te starosti že precej samoumevno. Učenci se z nihanjem velikosti ob približevanju in 

oddaljevanju objektov spoznajo med obravnavo prostorskih ključev v 8. razredu devetletne 
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osnovne šole. (Učni načrt za likovno vzgojo, 2011) Problematika razumevanja distance se bi v 

kontekstu danega likovnega problema lahko pokazala skozi “deformirane” perspektivne skrajšave, 

za katere bi bilo značilno, da so zadnji plani oglatih objektov večji kot prvi. Delno bi jo lahko 

definirali kot obrnjeno perspektivo. (Ivančević, 1996) Sicer pa takšne napake ne moremo  kar takoj 

obravnavati kot posledico nerazumevanja narave sprememb lastnosti perspektivne slike z 

oddaljevanjem, kajti podobne težave se pojavljajo tudi pri posameznikih, ki preprosto ne razumejo 

osnov perspektivističnega konstruiranja. Posledično lahko zgolj domnevamo, da se je pojmovanje 

sprememb perspektivne slike ob oddaljevanju okrepilo pri učencih G in H. Pri obeh primerih je 

namreč v prvi risbi prisotnih nekaj oglatih teles, ki imajo zadnjo ploskev večjo kot prvo (nepravilno 

konvergirajo v navidezno globino prostora). V njunih kasnejših risbah se napaka več ne pojavi.  

Napredek v razumevanju distance je pokazal učenec B, ki je kljub nerodno zarisanemu zadnjemu 

robu oglatega objekta v kotni perspektivi, medsebojno razdaljo bežišč bolje označil v drugem 

poizkusu. Dejanje bi lahko bila tudi posledica površnega opazovanja. Trije od osmih učencev so 

v tem primeru pokazali napredek. Menim, da je Dϋrerjevo transparentno platno vsekakor dober 

pripomoček za prikaz manjšanja velikosti perspektivne slike ob oddaljevanju, saj se na povsem 

enostaven način na stekleno površino zariše isti predmet pri različni razdalji, nato pa se 

perspektivini sliki preprosto primerja. Postopek bi bil lahko primeren tudi za nižje razrede pri 

obravnavi prostorskih ključev.  

 Predzadnje raziskovalno vprašanje se navezuje na pomen Dϋrerjevega modela pri pojasnjevanju 

sprememb lastnosti perspektivnih slik ob spreminjanju njihovega kota. Bistvo raziskovalnega 

vprašanja se nanaša na zavest o tem, da se pri objektih, ki so vzopredni risalni površini, uporabljajo 

drugačni protokoli risanja kakor takrat, ko je nek objekt na risalno površino nagnjen pod določenim 

kotom. Že iz analize prvih  del vseh učenk in učencev, ki so napredovali, je sicer moč razbrati 

zavest o razlikovanju centralne in kotne perspektive, kar pa ne pomeni, da so vsi v celoti pravilno 

narisali kompozicijo. To lahko trdimo za tri učence, in sicer za učenca A ter učenki F in I. Slednji 

so v drugem poizkusu kompozicijo narisali korektno in tako pokazali, da se zavedajo sprememb 

perspektivnih slik objektov ob spremembi kota. 

 Rezultati so pokazali, da je Dϋrerjev model najbolj uspešen kot pripomoček za posredovanje 

znanja kotne oziroma dvobežiščne linearne perspektive. Šest  učencev, ki so v drugem delu 

napredovali, se je v to skupino uvrstilo ravno zaradi bolj prepričljivo narisanih oglatih objektov v 

omenjenem perspektivnem tipu. Manj splošnega napredka je bilo moč opaziti pri risanju v 

centralni perspektivi. Razlogi za to, po mojih domnevah, temeljijo na manjši kompleksnosti 

samega postopka, saj je več učenk in učencev že v prvi risbi uspešno narisalo oglata telesa v 

centralni perspektivi. Dϋrerjev model je pokazal pozitivne lastnosti tudi pri razlagi vpliva distance 

ter spremembe kota na lastnosti perspektivne slike. Analiza posameznih del je bila precej zahtevna 

predvsem zaradi individualnega pojmovanja napredka. Napredek pri vseh posameznikih ni bil 

absoluten in veliko je bilo takšnih, ki tudi v drugem poizkusu likovnega problema niso rešili  

popolnoma korektno, a so kljub temu napredovali. Problem za raziskavo so predstavljala dela dveh 

učencev, ki se nista držala ustaljenih postopkov risanja v perspektivi. Učenec K je sicer na račun 

dobrih predstav o prostoru na podlagi v obeh primerih tihožitje zelo dobro narisal, vendar je bila 

komparativna analiza njegovih risb tako rekoč nemogoča. Nekoliko drugačen ekstrem je bil učenec 

D. Pregled njegovih del ni prinesel konkretnih zaključkov, saj sta risbi nakazovali na bistveno nižji 

nivo abstraktnega razumevanja prostora. Nekatere napake v perspektivnih armaturah so dopuščale 

več interpretacij.  
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Kljub določenim nevšečnostim, s katerimi sem se soočal v  raziskavi, lahko pozitivno odgovorim, 

da je uporaba Dϋrerjevega modela pri razlagi linearne perspektive v splošnem smislu precej 

aplikativna in v kombinaciji s konvencionalnimi protokoli poučevanja ponuja večplasten in 

posledično bolj celovit pristop k poučevanju perspektivizma.  

Podobnih raziskav v literaturi nisem zasledil, referiram pa se lahko na nekatere postopke 

poučevanja, ki jih je na različnih področjih uveljalvljal izr. prof. mag Črtomir Frelih. Tako je 

modifikacija Dϋrerjevega perspektivnega platna predstavljena kot didaktični pripomoček 

učiteljem za poučevanje perspektive v srednjih šolah. Postopek poučevanja se podobno kot 

struktura didaktičnega pripomočka, razlikuje. Podane so dimenzije okvirja, ki so nekoliko manjše 

(30 x 50 cm), namesto stekla je nanj pritrjena prosojna folija, pravokotno na okvir pa je nameščen 

60 cm dolg ročaj. Določanje točke pogleda ne poteka s pomočjo paličice, temveč z zarisovanjem 

oblik na folijo. Po fazi zarisovanja kontur opazovanih objektov (tihožitja), se slika na foliji pretisne 

na pavs papir. Postopek se predvidoma ponovi trikrat, vsakič iz drugačnega zornega kota. V zadnji 

fazi dijaki pri posameznih risbah določajo očišče in horizont ter hkrati spoznavajo morebitne 

spremembe perspektivnih armatur ob spremembi zornega kota. (Duh, Frelih,  Kretič,  Muhovič, 

Prevodnik, Špenko, idr., 1999) V literaturi je možno zaslediti tudi izsledke poučevanja populacije 

s posebnimi potrebami, natančneje poučevanje linearne  perspektive slepih, pod vodstvom 

Črtomirja Freliha. Zaradi specifike populacije, ki je bila deležna poučevanja, je bilo potrebno 

uporabiti predrugačene pristope k poučevanju, kar je rezultiralo v izdelavi nekaterih didaktičnih 

pripomočkov, ki vizualne informacije pretvarjajo v tipno zaznavo.V ta namen so nastali številni 

instrumenti. Velja omeniti preprosto pripravo, služečo simulaciji oddaljevanja in pribljiževanja, 

sestavljeno iz dveh krakov, med katerima je vpet štirikoten kos stiroporja. Ena oseba v roki drži 

stičišče krakov, medtem ko druga kos stiroporja pomika med krakoma. Proces je simulacija 

oddaljevanja in bližanja objektov, ki posledično zavzemajo različen delež našega vidnega polja. 

Črtomir Frelih v svojem prispevku opiše tudi številne makete, ki prikazujejo materializirane 

projekcijske žarke, ki potujejo od objektov na eni strani do gledišča na drugi, vmes pa prebodejo 

pomanjšano slikovno ravnino ter tvorijo projekcijo opazovanega objekta. Slepi  lahko njene 

lastnosti preberejo preko tipanja in si ustvarijo predstavo o pravilih linearne perspektive. Naj 

omenim, da so makete v osnovi modifikacije Dϋrerjevega transparentnega platna, prilagojene tipni 

zaznavi. Uporaba priprav, skupaj s stimulativno naravnano razlago, je podala presenetljive 

rezultate, saj se je celotna populacija udeležencev priučila narisati kocko v perspektivi. (Frelih, 

2014) Z nekaterimi perspektivnimi instrumenti se seznanjajo študentje Likovne akademije ter 

Pedagoške fakultete, o čemer priča osebni arhiv Črtomirja Freliha.  Eden takšnih primerov je 

prenašanje točk objektov z uporabo laserja ter Dϋrerjevega okna z loputo, na kateri je risalna 

površina.  

Maloštevilni, a vendar obstoječi dokazi, govorijo o pozitivnih lastnostih renesančnih iznajdb pri 

sodobnem poučevanju linearne perspektive. Izsledki moje raziskave so zgolj majhen korak k 

omogočanju večplastnega poučevanja linearne perspektive v osnovnih šolah, ki posameznim 

učencem lahko predstavlja precej veliko težavo. Dϋrerjevo transparentno platno kljub svoji 

primitivni zasnovi omogoča podrobno študijo objektov iz realnosti in iskanju povezave med njimi 

ter teorijo perspektive. Preko omenjene priprave je moč opazovati spremembe lastnosti projekcije 

ob nihanju ostalih spremenljivk, kot so distanca, kot in višina. Didaktični pripomoček obogati 

suhoparne preglede perspektivnih shem in celoten proces poučevanja približa realnosti. Poleg tega 

omogoča učencem, da sodelujejo pri številnih demonstracijah ter sami raziskujejo lastnosti 

perspektivnih skrajšav objektov pri realni spremembi položaja objekta ali opazovalca.  
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