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POVZETEK 

Diplomski projekt sem usmerila v prvine likovne teorije, natančneje v artikulacijo 

likovne spremenljivke gostota in navezave drugih področij nanjo. Število, gostota in 

tekstura so medsebojno odvisne spremenljivke. Ker spadajo v isti sklop v nalogi 

analiziram tudi število in teksturo. V osrednjem delu se osredotočim na analizo 

konkretnih primerov del različnih avtorjev. Izbrana dela pripadajo različnim likovnim 

področjem. V sami analizi definiram optična dejstva, zanimajo pa me tudi doživljajski 

in oblikotvorni potenciale števila, gostote in teksture. Kot zanimivost sem vključila še 

značilnosti umetniškega gibanja minimalizma, kjer gostota v objektih igra ključno 

vlogo. Nazadnje predstavim še pedagoški del, ki je nastal v okviru prakse, kjer sem 

izvajala pouk likovne umetnosti na Gimnaziji Ledina. 
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ABSTRACT 

This work is directed to the basic elements of theory of art, specifically to the 

articulation of the artistic variable density and other fields that refer to it. Quantity, 

density and texture are interdependant artictic variables and because of their 

relationship I analized all three of them. In the main part of thesis I focused on 

analizing specific works of different fine areas by different artists. In the analysis I 

define optic facts and describe the viewers experience and mofological potential of 

variables quantity, density and texture. As an interesting detail, I included the 

features of the minimalism art movement, where the density is explicitly exhibited. 

Additionaly, I connected the theoretical part of this work with the educational and 

practical experience, while teaching the art classes in Gimnasium Ledina. 
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UVOD 

Skozi študij likovne pedagogike in lastno ustvarjanje sem ugotovila, da me zelo 

privlačijo teksture, različni vzorci, ki se pojavljajo v umetniških delih in so povezani z 

dejavniki gostote. Mislim, da je bila ena izmed prvih fascinacij srečanje z delom 

kiparja Andya Gormleya in kot značilni oblikotvorni potencial gostote njegova 

skulptura Kvantni oblak. Ker me tudi osebnostno velikokrat prevzamejo stvari, ki so 

logično-racionalne in hkrati izražajo svojo močno ekspresivno-doživljajsko noto, me je 

spremenljivka gostote s svojimi izraznimi potenciali hitro prevzela, saj nudi oboje. V 

svojem diplomskem delu najprej razložim likovno-teoretična dejstva. Začnem z 

razlago vloge in pomena likovnih spremenljivk. Slednje spadajo pod področje likovne 

morfologije, ta pa predstavlja eno od ravni likovnega jezika, skupaj s fotološko, 

sintaktično in semantično ravnjo. Morfologija je veda o oblikah, ki definira obliko kot 

nujno značilnost v razumevanju prostora in prostorskih pojavov. Zajema temeljne 

likovne orisne prvine: obliko, ploskev, prostor. Našteto skozi likovne spremenljivke 

artikulira v različnih variacijah. 

Vsako od spremenljivk sklopa gostota-tekstura-število posamezno teoretiziram in 

podkrepim s konkretnimi primeri v obliki slikovnega gradiva. Na kratko predstavim 

tudi umetniško gibanje minimalizma. Slednje predstavlja spekter del, ki jih zlahka 

povežemo s spremenljivko gostote. Vizualna podoba tega spektra rezultira v enem 

od ekstremov omenjene spremenljivke. Tudi idejno ozadje gibanja poudarja 

objektivnost v delih, kar sovpada z likovno teorijo. Semantična vrednost del in oblik je 

reducirana zgolj na karakteristike uporabljenega materiala in obdelovalnih tehnik 

slednjega. 

Skozi analizo števila, gostote in teksture obravnavam dela različnih avtorjev iz 

poljubnih likovnih področij. Pri posameznem delu izpostavim optična dejstva in 

interpretiram slednja v povezavi z omenjenimi spremenljivkami.  

Diplomski projekt zaključim še z analizo del, ki so nastala med prakso na Gimnaziji 

Ledina. Učencem prvega letnika sem razložila teoretično ozadje omenjene 

spremenljivke, nato pa so jo skozi grafično udejstvovanje upodobiti na poljuben 
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način, tako da so upoštevali predstavljene zakonitosti. Uspešnost dveh naključno 

izbranih primerov nato analiziram glede na uporabo spremenljivke gostote in njenih 

potencialov in določim izrazni tip učenca. 
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LIKOVNE SPREMENLJIVKE  

Za začetek bom predstavila pomen in uporabnost likovnih spremenljivk pri 

razumevanju umetniškega dela. Likovne spremenljivke se pojavljajo oziroma 

obstajajo v vsakem likovnem delu. Lahko, da je določena spremenljivka v kakšnem 

delu izrazitejša ali prisotna v večji meri kot pri drugem, vendar lahko pri likovnem delu 

vedno analiziramo vse likovne spremenljivke ali odsotnost le teh. 

Likovne spremenljivke predstavljajo lastnosti prostorskih oblik. So tiste lastnosti,  ki 

jih je oblikam mogoče spreminjati. Muhovič jih predstavi z metaforo obleke, ki telesu 

spremenijo določene vizualne lastnosti, vendar telo kot oblika ostaja isto. Definicija 

oblike pravi, da obliko definirajo notranji odnosi njenih sestavnih delov. (Muhovič, 

2015, str. 448) 

Slika 1: Claes Oldenburg - Središče jabolka, prikaz doživljajske komponente spremenljivke velikost 
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Butina kot primer izpostavi relativnost oblik, ki jim lahko z manipulacijo njihovih 

likovnih lastnosti popolnoma spremenimo doživljajski občutek, brez, da bi pri tem 

spreminjali obliko samo. Oblika se sama ne spreminja, temveč je definirana z odnosi, 

ki obstajajo med njenimi sestavnimi deli. Z artikulacijo likovnih spremenljivk oblika ne 

preneha biti, čeprav ima novo podobo (Slika 1), čutne lastnosti ter vsebinski in 

pomenski vidik. (Butina, 2000, str. 62 ) 

Če govorimo o konkretnem primeru je potrebno določiti stalnico, konstanto. To je 

oblika, na primer medved. Nato je potrebno določiti še izbrano likovno lastnost, na 

primer velikost. Torej je potrebna določitev oblike in spremenljivke. Medved ima kot 

majhna oblika čisto drugačno likovno vsebino kot velika. Majhen medvedek se nam 

zdi kot pojava nadvse ljubek in očarljiv, kot velik pa naganja strah v kosti. Vse kar 

smo pri majhnem medvedku dojemali kot ljubko, je zdaj grozeče in velik medved, pa 

čeprav iste oblike, je prava pošast. Likovne lastnosti lahko torej popolnoma 

spremenijo naše doživljanje opazovane oblike. (Muhovič, 2015, str. 448)  

Doživljanje in pripisovanje pomena pa je povezano tako z individualnim kot s 

kulturnim izkustvom. Pomene, ki so pridobljeni z izkustvom se lahko projicirajo tudi v 

izkustvo nepredmetnih oblik in obratno. Kljub temu, da je likovna spremenljivka ista, 

pa v doživljajski komponenti vedno ostaja osnovna razlika med pojavljanjem slednje 

v prostoru ali na ploskvi. (Butina, 2000, str. 62) 

Likovne spremenljivke, ki jih poznamo so: velikost, položaj, teža, smer, število, 

gostota in tekstura. Nekatere od naštetih so med sabo tesneje povezane, zato jih 

večkrat obravnavamo v logičnih povezavah: velikost-teža, položaj-smer, položaj-teža, 

položaj-pomembnost, smer, rast, število, gostota, tekstura. (Butina, 2000, str. 62) 
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S TEVILO 

Število likovnih enot ima v likovni kompoziciji eno izmed ključnih vlog. Opredeljeno je 

glede na interakcijo s formatom. Število lahko na slednjega vpliva kot členitev in 

organizacijo, odvisno od razporejenosti in različnih kvalitet posameznih likovnih enot 

ali pa opredeljuje le število udeleženih enot. Ni pa nujno, da je število v likovni 

kompoziciji dojemamo le  kot število ponavljajočih se enot; lahko se namreč nanaša 

tudi na število barvnih odtenkov, število smeri, velikosti, svetlostnih vrednosti itd. 

(Šuštaršič, 2004, str. 246) 

Število kot likovna spremenljivka zajema oblikotvorne in izrazne temelje, ki se kažejo 

kot številska kvantiteta in kvaliteta, lahko pa izražajo tudi semantične in simbolne 

vsebine v likovnem kontekstu. (Muhovič, 2015, str. 761) 

KVANTITATIVNI VIDIK 

Določena kvantiteta je definirana z oblikotvornimi pojavi: aditivnost, subtraktivnost in 

korelativnost. (Muhovič, 2015, str. 761) 

Slika 2: Konjic - rezbarjenje, primer subtraktivnosti (e-vir) 
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Pri aditivnosti gre za posamezno obliko ali enoto, ki se lahko v likovnem prostoru 

poljubno ponavlja (prišteje, pomnoži). Lahko gre za eno obliko ali mnogo oblik. Pri 

slednjih lahko gre za množico znakov, ki kot skupina in število nekaj pomenijo, ali za 

nedoločeno število, kjer dejansko število elementov ni pomembno, pomembna pa je 

njihova namnoženost (gostota). Subtraktivnost dovoljuje odštevanje elementov 

celote. Obliki lahko določene dele dejansko odvzamemo. Na primer pri kiparski 

tehniki tesarjenja (Slika 2), kjer se bloku lesa odstrani posamezne dele (material), s 

ciljem ustvarjanja nove oblike. Lahko pa posamezne dele le pasivno vzamemo tako, 

da jih notranje razčlenimo na manjše enote. Pojem korelativnosti določa specifično 

ureditev posameznih elementov, ki temelji na soodvisnosti. Takšne ureditve so 

strukturalne, določajo neko serijo, oponašajo vzorec. To je lahko naravno zaporedje, 

kjer je vsak naslednji element za eno enoto večji kot prejšnji, lahko pa se števila 

izmenično ponavljajo v alternacijah itd. V progresivnih zaporedjih, kot je 

Fibonaccijevo se zaporedna števila razlikujejo na stalen način, tako da vzdržujejo 

konstanto in se približujejo zlatemu rezu. (Muhovič, 2015, str. 761,762) 

KVALITATIVNI VIDIK 

Pomembno je omeniti, da so imela števila skozi zgodovino različne pomene. Skozi 

dojemanje posameznih civilizacij in religij se je njihova simbolna vrednost 

spreminjala. Preučevali so jih tako matematiki, fiziki, astronomi, kot tudi umetniki in 

Slika 3: Simbolni pomen številke 13 (e-vir) 
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filozofi. Njihova dognanja so vplivala na značilnosti in prepričanja civilizacije in 

zaznamovala razvoj kulture in znanosti. (Šuštaršič, 2004, str. 251) 

Kvalitativni vidiki se kažejo v obliki številske simbolike, proporcev, ki so utemeljeni s 

številsko logiko in hebrejske gematrije. Številska simbolika označuje semantično 

vrednost števil in odnosov med njimi (Slika 3). Slednji pogosto niso vezani na 

matematične ali logične predpostavke, temveč na religiozna ali kulturna prepričanja, 

ki so jih razlagali vsebinsko, odvisno od tradicije. Števila so vezana na nevidno 

resničnost in poosebljajo moč nevidnega v vidnem svetu. Kar jim daje magično in 

simbolno moč z vidika ''vernika''. Kulturološke raziskave in precejšnje zanimanje za 

števila nakazuje, da je simbolika števil v veliki meri prisotna tudi v današnjem času. 

Hkrati je to področje tudi zelo obsežno in raznoliko, kar se tiče posameznih razlag. 

Nekatera števila so zaradi poenotenosti razlag ali pa prevlade določene civilizacije 

dobila precej široko uveljavljene simbole. Muzikalna sorazmerja so utemeljena s 

Pitagorovim odkritjem o razdelitvi strune brenkala in Albertijevo interpretacijo 

slednjega z analogijo na likovno področje. Pitagora je namreč odkril, da razdelitev 

strune v razmerju malih celih števil (1:2, 2:3, 3:4) zveni v čistih konsonančnih 

glasbenih intervalih. Alberti je tako naredil analogijo na likovno področje in sklepal, da 

se bo prijetna doživljajska nota tonov prenesla (Slika 4). Po antičnih vzorih je 

oblikoval proporce, ki so temeljili na omenjenih razmerjih. V proporcionalnih razmerjih 

in gematriji je bistvena vsebinskost. Tako lahko  števila predstavljajo ne le 

kvanititativne vrednosti, temveč tudi vsebinske in sporočilne. Število ponavljajočih se 

arhitekturnih elementov v sebi nosi sporočilnost. Na primer, začetek molitve ali število 

pomeni vero. (Muhovič, 2015, str. 762-768)  

Slika 4: Alberti - razmerja po Pitagoru 
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Vpliv števila odločilno vpliva tudi na druga področja likovnih izraznih sredstev: na 

likovne spremenljivke, predvsem gostoto, teksturo in težo, s katerimi je v tesnejši 

povezavi, na vlogo posameznih likovnih elementov, organizacijsko gledano pa 

ustvarja likovno kompozicijo, skozi proporce in harmonijo. (Butina, 2000, str. 78-80 ) 

S številom se določi tudi značaj posamezne likovne enote/predmeta v interakciji s 

formatom. Ko je slednji zaznamovan le z enim elementom, je ta v središču pozornosti 

in ima jasen zapis. Ob dodajanju elementov prvi izgubi svojo prejšnjo vrednost in se 

ga mora drugače izpostaviti, da dobi svojo prejšnjo vrednost. Element dobi 

konkurenco drugih elementov, zato je potrebna sprememba določene lastnosti, ki mu 

Slika 5: Paul Klee - Starodavni zvok, diferenciacija elementov 
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vrne pozornost (sprememba velikosti, barve, itd.).  Pomembno je, da ob spremembi 

postane izrazito drugačen od drugih v formatu prisotnih elementov (Slika 5). Format v  

interakciji z vsebujočimi likovnimi elementi deluje na podlagi medsebojnih odnosov in 

napetostnih sil, ki delujejo med posamezno likovno enoto in površino formata, glede 

na njegove karakteristike (dojemanje centra, simetral, diagonal in robov). Hierarhija in 

središča pozornosti  likovnih enot so odvisna od večih dejavnikov: oblik, barv, smeri, 

velikosti, položajev, kompleksnosti itd.  Vizualne napetosti v formatu se spreminjajo, 

ko se spreminja število in pozicije posameznih likovnih enot. Različne kompozicije 

tako ustvarjajo različne vizualne lastnosti slednje. Dve enoti ali več ustvarjajo učinek 

dinamičnosti. Večja enota prevzame več pozornosti nase. Enote blizu skupaj 

ustvarjajo učinek skupine, če pa so si bolj oddaljene, učinek nekakšne scene. Dve 

bolj oddaljeni enoti na določeni razdalji ustvarjata medsebojno napetost, kot, da se 

med sabo odbijata. Če so prisotne številne likovne enote, razporejene po določenem 

sistemu ponavljanja z enakomernim ritmom, potem se ustvari monotoni vzorec, ki 

lahko ustvarja tudi tonsko vrednost površine (kot delovanje pixlov v rastrski 

fotografiji). (Šuštaršič, 2004, str. 246-253) 
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GOSTOTA 

Gostota kot likovna spremenljivka deluje v neposredni interakciji s spremenljivkama 

števila in teksture. Določena je s številom enot na neki površini ali v prostoru. Enote 

so lahko blizu skupaj ali daleč narazen. Kadar imamo veliko število elementov, ki so 

blizu eden drugemu, to dojemamo kot veliko gostoto ali polnost. In obratno, kadar 

imamo malo število elementov, ki so med sabo dislocirani, dojemamo to kot majhno 

gostoto ali praznost. Od razporejenosti elementov v prostoru je odvisno, kakšna bo 

kompleksnost in izrazna nota celote. (Muhovič, 2015, str. 257) 

DOŽIVLJAJSKE PREDPOSTAVKE 

Pri gostoti lahko govorimo o dveh  ekstremih, ki se kažeta kot praznina in 

zapolnjenost. Prvega zaznamuje umikanje elementov, ki so zelo redki oziroma jih 

sploh ni, drugega pa zasičenost števila elementov na površini oz. v prostoru, kjer 

enote popolnoma prekrijejo prostor in se celo prekrivajo med sabo. Energijska 

nabitost prostora/površine se poveča, kadar je prisotnih več enot. Bolj na gosto kot 

so posejani, večja je energijska napetost. (Butina, 2000, str. 80) 

Slika 6: Magdalena Abakanowicz - Pet plesočih, doživljajske predpostavke 
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Med omenjenima ekstremoma se pojavljajo vmesne vrednosti. Artikulacijo gostote v 

likovnih delih lahko tako analiziramo skozi doživljajske predpostavke. To se zgodi 

predvsem, kadar je opazovalec v neposredni  interakciji z opazovanimi objekti. 

Dojemanje sprožijo psihološki procesi, ki temeljijo na dojemanju samih sebe  v 

interakciji z elementi, ki nas obdajajo. Fred Fisher tako utemeljuje  štiri temeljna 

doživljanja, občutke, ki jih opazovalec izkusi glede na gostoto enot v prostoru. Dva 

občutka ugodja in dva neugodja. Prva dva imenuje svoboda gibanja in občutek 

varnosti. Občutek varnosti se ustvari kadar se število elementov stopnjuje do mere, 

ko slednji nudijo nekakšno zavetje. Ko se razdalje med elementi povečajo toliko, da 

ne predstavljajo ovir pri morebitnem gibanju in nudijo določeno preglednost, pa se 

ustvari občutek svobode gibanja (Slika 6). Hitro se lahko zgodi, da se občutki udobja 

sprevržejo v občutke neugodja. Tako lahko občutek varnosti s stopnjevanjem 

prisotnih elementov in reduciranjem razdalj med njimi spremenimo v občutek 

utesnjenosti (Slika 7), občutek svobode gibanja pa z redukcijo elementov v občutek 

Slika 7: Yayoi Kusama - Daj mi ljubezen, doživljajske predpostavke 
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izgubljenosti, osamljenosti. Občutki, ki jih doživljamo v resničnem življenju se pogosto 

prenašajo v likovni prostor in obratno. Analogija je prisotna tudi, če opazovalec ni v 

neposrednem prostoru, stiku z elementi. Doživljanja se prenašajo  spontano, kar 

omogoča zmožnost razumevanja virtualnih svetov in prenos informacij v tudi v 

obratni smeri. (Muhovič, 2015, str. 257, 258)  

FORMALNE PREDPOSTAVKE 

Vsaka gostota daje specifičen učinek glede na to, kakšne likovne elemente vsebuje. 

Vidik proporcionalnih razmerij temelji na velikosti elementov glede na določen 

prostor. Glede na razmerje med velikostjo likovnih enot in velikostjo prostora velja, da 

večji kot so elementi, manjša je gostota, ki jo lahko z njimi dosežemo (Slika 8). Pri 

manjših enotah je ravno obratno, slednje imajo potencial ustvariti višjo dražljajsko 

nabitost prostora. Drugi zakon pa temelji na vidiku dražljajske konkurence. Ta 

razlaga, da si elementi med sabo konkurirajo v svoji opaznosti in diferenciaciji. Kadar 

imamo v prostoru le en element, ga opazovalec brez problema opazi. Več novih 

elementov kot dodamo, manj je opažena in izrazita vsaka posamezna oblika. 

Slika 8: Nam June Paik - Elektronska super-avtocesta, z manjšimi enotami dosegamo višjo gostoto 
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Elementi se medsebojno slabijo, zato se z vsakim na novo dodanim elementom 

pomembnost prejšnjih zmanjšuje. Ob dodajanju elementov se krepi kompleksnost 

samega polja. (Muhovič, 2015, str.  258)  

Večja kot je gostota elementov, bolj je potrebno diferencirati posamezne elemente, 

da ti izstopajo (Slika 5). Ker so likovni elementi med sabo soodvisni, se ob povečanju  

gostote elementov spremenijo tudi druga področja v likovni kompoziciji: likovne 

spremenljivke, tekstura, svetlost, dojemanje prostora itd. Da polje z visoko gostoto ne 

daje vtisa monotonosti in kaosa je potrebno uporabiti več organizacijskih ključev.  

OBLIKOTVORNI POTENCIALI 

Logika zaznave omogoča, da z določeno razporeditvijo delcev ustvarjamo različne 

prostorske in ploskovne oblike. Oblikotvorne možnosti se odražajo z enakomerno in 

diferencirano distribucijo gostote enot v likovnem prostoru. Oblikotvorni potenciali se 

ustvarjajo s členitvijo in organizacijo polja gostote. Enakomerna distribucija 

zaznamuje enakomerno razporeditev enot v prostoru ali na površini. Vpliva na 

svetlost površine, tonske vrednosti in ustvarja teksturo (Slika 9). Tonske vrednosti se 

pojavljajo, kadar so enote tipizirane in enakomerno razporejene, njihova gostota pa 

je visoka. Takšen učinek vidimo pri šrafiranju, rastru. Teksturalne vrednosti se 

pojavljajo kadar so enote, ki ustvarjajo gostoto, urejene na značilen način. Lahko tudi 

s kombiniranjem različnih tonskih vrednosti. Nastale teksturalne vrednosti se med 

sabo razlikujejo glede na značaj enot, odvisno ali so te ploskovite, plastične, 

enobarvne ali večbarvne itd.. Enakomerna distribucija gostote se ustvari, kjer so 

elementi na ploskvi ali v prostoru razporejeni sistematično in v enakomernem ritmu 

tako, da v zaznavi ni več mogoče ločiti posameznih enot, temveč se površino dojema 

kot tonsko vrednost ali teksturalno vrednost. (Muhovič, 2015, str. 258)  
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Glede zaznavanja celotnega polja lahko opazovalec izhaja iz celotne podobe ali pa iz 

posameznih elementov. Pri opazovanju fotografij je najprej vidna celota, ob povečavi 

pa se izkaže, da je sestavljena iz posameznih majhnih enot –pixlov. Pri opazovanju 

del večjih razsežnosti pa najprej vidimo posamezne dele in jih šele nato povežemo v 

celoto (npr. v primeru talnega mozaika, pri katerem najprej opazimo le posamezne 

ploščice). 

Diferencirana distribucija gostote se pojavi, kadar se gostote enot diferencirano 

spreminjajo. Transformacije so lahko kontinuirane ali diskontinuirane. Kadar začne 

gostota enot na določenih mestih upadati ali naraščati, naša zaznava spremeni 

dojemanje prostora in to osmisli kot obliko. Naša zaznava omogoča, da ločimo oblike 

od ozadja. Slednje se zgodi, ker je čutna zaznava na mestih z večjo gostoto 

povišana, zato se ji pripiše večji pomen. Kontinuirane transformacije gostot tvorijo 

kontinuirane prehode (Slika 10). Ti ustvarjajo iluzijo oblik s kontinuiranimi svetlostnimi 

spremembami prostora. Iluzija nastane s spreminjanjem prostorske usmerjenosti, ki 

jo opazovalec dojema kot spreminjanje volumnov (vbočeni, izbočeni deli) in 

ustvarjanje globine. Kontinuirani prehodi lahko predstavljajo povezave med področji 

Slika 9: Roy Lichenstein - Jokajoče dekle, enakomerna distribucija gostote ustvarja tonske 
vrednosti 
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večje in manjše aktivnosti in s stopnjevano ali upadajočo aktivnostjo navzven ali 

navznoter definirajo osredinjena področja. Temu pojavu smo priča tudi v urbanizmu, 

kjer se stavbe kot elementi proti centru mesta zgoščujejo in proti obrobju postopno 

redčijo. Za diskontinuirane transformacije gostot so značilne neenakomerne in 

nenadne svetlostne spremembe (Slika 10). V diskontinuiranih prehodih enote 

nenadoma zamenjajo ''vzorec'' enot gostote in prostorska usmerjenost površine se 

radikalno spremeni. Takšni prehodi imajo v oblikotvornosti vlogo mejnikov oblik, saj 

delujejo zelo izrazito v primerjavi z ostalim prostorom in jih zaznava nemudoma 

prepozna kot pomembne elemente. Predstavljajo začetek novega prostora, ploskve 

ali notranje prostorske prelome oblik. Različne prostorske napetosti tako definirajo 

meje oblik in njihove konture. (Muhovič, 2015, str. 258, 259) 

Slika 10: Giuseppe Randazzo - Stone Field 07/simple 1D linear polar field, kontinuirani in 
diskontinuirani prehodi 
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Najkompleksnejše in najprepričljivejše oblike hkrati zajemajo tako diferencirane kot 

stopnjevane prehode in transformacije gostot. Primeri takšnih oblik so geometrična 

telesa, ki imajo na ploskvah kontinuirane prehode in na robovih tipične 

diskontinuirane prehode (npr. kocka).  
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TEKSTURA 

Teksture so vidno-tipne lastnosti površin. Delujejo kot nekakšna koža oblik, tako 

ploskovnih kot prostorskih. (Butina, 2000, str. 80) 

Imajo svoj minirelief, vendar ta ne prestopa meje, ki bi površini odvzela ploskovno 

vrednost.  

TEKSTURNE PRVINE 

V teksturi se prepletajo funkcije spremenljivke števila in gostote. Torej je tekstura 

posledica poljubne ureditve števila enot, ki imajo poljubno gostoto (Slika 11). 

Pojavljajo se lahko v makro do mikro reliefih.  V slednjih lahko zaznamo različne 

vzorce, kadar so enote razporejene in urejene po določeni logiki in se značilnosti 

ponavljajo.  Teksture so lastnosti površin in imajo barvam sorodno vlogo. Njihov mini 

Slika 11: Antony Gormley - European Field, primer teksture 
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relief ne prestopa meje prostora in ohranja ploskovitost površine. Barve in teksture 

lahko v medsebojni interakciji poudarjajo lastnosti druga druge ali jo izničijo. Na 

primer lakirana gladka površina bo potencirala belino bele barve medtem, ko bo 

žametna tekstura ubila čistost beline. Pri doživljanju tekstur ima pomembno vlogo 

tudi osvetljevanje slednjih. Svetlo/temno je glavna likovna prvina teksture, saj različno 

vpijanje/odbijanje svetlobe s površine daje teksturi specifične lastnosti. Svetloba 

lahko določene lastnosti teksture skrije ali jih potencira. Če je svetloba usmerjena na 

razbrazdano površin tako, da jo razsvetljuje in briše njene sence, omehča intenziteto 

doživljanja teksture. Obratno bi se zgodilo, če bi za primer vzeli lakirano površino, 

kjer bi svetloba le še potencirala odblesk. Prav tako lahko usmerjen žarek svetlobe s 

strani še dodatno potencira hrapavost površine, saj poudari sence in vdolbine 

navidezno poglobi (Slika 12). (Muhovič, 2015, str. 773, 774)  

Slika 12: Richard Long - Sienski krog, potenciranje teksturnih karakteristik s svetlobo 
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TIPNA IZKUŠNJA 

Kot človeška bitja se s teksturami najprej spoznamo skozi tipanje površin, pri čemer 

si zapomnimo občutek. Tipno izkušnjo skupaj z vizualnimi lastnosti površine nato 

prenesemo v lastne miselne strukture. Na ta način razvijemo sposobnost, ki ji 

pravimo ''vizualno otipavanje''. Ko to sposobnost osvojimo, dejansko tipanje za 

spoznavanje teksture ni več potrebno. Psihološko so kompleksnejše izkušnje tipa 

sestavljene iz kombinacij večih primarnih občutkov tipa. Tudi le ob opazovanju ima 

tekstura močan apel na čut tipa, zato se nam že ob samem opazovanju lahko zdi, da 

smo predmet prej že potipali. Sposobnost vidno-tipne zaznave je mogoča šele, ko 

imamo telesno izkušnjo in je do stika z realno teksturo že prišlo. Če dejanska tipna 

izkušnja ne obstaja vizualno otipavanje ni mogoče, ker manjka tipna informacija. 

Vidne in tipne lastnosti so v nadpomenki teksture med seboj kombinirane. Če je na 

primer tipna lastnost gladka površina, ima lahko slednja kot vidno lastnost bleščečo 

površino z bleskom ali nebleščečo, matirano. Vedno se v interakciji prepletata obe. 

(Butina, 2000, str. 80-88 ) 

Tip spada med čutila in naša izkušnja s teksturami je čutna. Zato teksture v našem 

dojemanju vzbujajo čustvene reakcije. Določene lastnosti imajo na našo zaznavo 

specifičen vpliv. Gladke in polirane površine delujejo hladno in odtujeno.  Gladke- 

nebleščeče/matirane površine delujejo nevtralno. Hrapavi predmeti delujejo bolj 

razkošno. Razbrazdna površina ima  zelo ekspresivno noto. (Butina in sod., & 

Šuštaršič, 2004, str. 240 ) 

NARAVNE IN UMETNE TEKSTURE 

Pomembno je, da ločimo med pravimi teksturami, ki so posledica lastnosti fizikalnih 

in kemičnih značilnosti materiala in njene imitacije. V likovnosti je vedno pomembno, 

ali je tekstura naravna ali umetna. Slednja informacija namreč lahko služi kot dejstvo, 

ki ga mora umetnik upoštevati ob morebitni obdelavi materiala. Naravna tekstura 

namreč odraža fizikalne lastnosti materiala (Slika 11). Umetne teksture lahko 

nastanejo z načinom obdelave tako, da upoštevamo značaj snovi ali pa nastanejo kot 

sledi obdelovalnega orodja. Pod slabši način likovnega obdelovanja in oblikovanja  
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štejemo takšnega, ki material prisili v določeno obliko in ne upošteva fizikalnih 

lastnosti slednjega. (Muhovič, 2015, str. 772)  

LIKOVNA ARTIKULACIJA TEKSTUR 

Kvalitete tekstur so umetnikom dobro znane, zato jih uporabljajo v svojih delih in 

izkoriščajo njihove členitvene in ekspresivne potenciale. Značilni so trije načini 

uporabe: imitiranje že danih tekstur, direktna uporaba tekstur in avtohtone likovne 

teksture. Prvi način imitacije je najbolj splošen in uporabljen. Umetnik kopira oziroma 

posnema opazovano teksturo in jo upodobi bodisi na dvo-dimenzionalnem ali v tro-

dimenzionalnem prostoru. To je lahko tekstura kamnin, cvetov, kože, las, zemlje, itd.. 

Direktna uporaba se dobro kaže v likovni tehniki kolaža (Slika 13). Ta velja za enega 

izmed značilnejših primerov likovnega izražanja z naravnimi teksturalnimi vrednostmi. 

Različne kombinacije materialov kot celota pa lahko ustvarijo novo teksturo. 

Avtohtone likovne teksturalne vrednosti nastajajo z uporabo likovnih materialov s sebi 

lastnimi teksturami, ki jim umetnik z določenim načinom obdelave oz. uporabo orodja, 

spremeni teksturo. V njih se kažejo tako značilnosti materiala kot tudi umetnikova 

individualizirana osebnostna nota (stilna in način uporabe orodja). Primeri takšnih 

teksturalnih vrednosti so: šrafure suhe igle, sledi modelirke ali prstnih odtisov v glini, 

poteze čopiča v pastozni barvi, itd.. (Muhovič, 2015, str. 772, 773)  

Slika 13: Eva Hesse - Metronomska iregularnost, primer kolaža in različnih tekstur 
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V imitacijah so lahko mini reliefi tipni, lahko pa sole kot vizualni učinek. V današnjem 

času, ko so replike tekstur tako dobre, včasih le z opazovanjem težko ločimo med 

dejansko teksturo in njeno risano simulacijo (Slika 14). Za njihovo izdelavo pa se v 

večini primerov uporablja plastične materiale, ki so zelo lahko obvladljivi in oblikovani, 

pa tudi cenovno dostopni. Imitacije tekstur lahko ustvarimo z risbo; bolj, ko je slednja  

naturalistična, bolj prepričljiva deluje simulacija (primer: naslikana pomaranča deluje 

bolj pristno, če so podrobnosti teksture lupine natančneje naslikane). Zato je tekstura 

razumljena kot eno izmed likovnih izrazil. Z njimi lahko ustvarjamo občutke prostora, 

ritma, kontrasta, harmonije in jih potenciramo ali blažimo. Prave teksture imajo 

takoimenovan mikro relief, ki je lahko bolj ali manj razgiban (izbočen,). Najboljše in 

razgibane primere nam nudi narava, kjer lahko opazujemo teksture na mikroskopski 

(hrapavost kamnov) ali na monumentalni ravni (nazobčanost gorovij in gorskih 

grebenov). (Butina, 2000, str. 80-88 )  

Slika 14: Ron Muec - Mask II, primer imiracije različnih tekstur  



22 
 

OPREDELITEV IZRAZOV POVRŠIN GLEDE NA NASTANEK: 

• TEKSTURA: v ožjem pomenu besede predstavlja površino tkanine, ki nastane 

s prepletanjem, tkanjem, vezenjem. 

• FAKTURA: je površina, ki nastane z obdelovanjem materiala na določen način 

z orodji. Kadar se na površini poznajo sledi orodja, ki smo ga uporabili za obdelavo; 

na primer: sledovi zobčkov žage v lesu, sledi dleta na kamnu, prstni odtisi ali odtisi 

modelirke na glini. 

• STRUKTURA: je lastnost, ki jo poseduje površina in je posledica notranje 

zgradbe materiala (na primer: grče v lesu) 

• PATINA: je pojav, ki se zgodi le na površini materiala in spremeni vizualne 

lastnosti površine. Slednja lahko zaradi fizikalnih ali kemijskih vplivov spremeni 

gladkost/hrapavost, barvo, svetlost, prosojnost. Uporabnost patine je v tem, da lahko 

predmetu damo videz drugega materiala kot je sicer (kip iz lesa lahko na primer 

patiniramo tako, da bo izgledal kot, da je bronast). 

• RASTER: ima konstrukcijsko pogojen nastanek. Značilno je križanje črt, ki se 

oblikujejo v razne mreže, pomembno pa je, da imajo modularni sistem. Ni pa nujno, 

da raster ustvarjajo črte, poznamo tudi točkovnega (pixli)  

(Šuštaršič, 2004, str. 240 ) 
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MINIMALIZEM 

Minimalizem kot umetnostno-zgodovinsko obdobje je še posebej zanimivo, saj se v 

sami analizi del namreč lahko zelo približa objektivnosti in izpostavlja likovno 

teoretične vidike.  '''To kar vidiš, je to, kar vidiš,' je rekel Frank Stella in s temi 

besedami pokazal na bistvo minimalizma.'' (Alčeva, 2009, str. 178) 

Obdobje se je začelo razvijati predvsem v 60. in 70. letih, ko so težnje k preprostosti 

in objektivizaciji umetniških del začele pojavljati kot protiutež že uhojenim 

tradicionalnim predstavam klasične umetnosti. Umetniška dela so poskušali 

osvoboditi estetskih komponent in jim povrniti pristnost, ki jo skriva in hkrati definira 

sama struktura uporabljene materije. Pomemben je tudi pogled na dojemanje 

kompozicije. Kompozicija tako ni bila več nadpomenka posamičnemu delu, ampak 

mu je postala enakovredna in enako sporočilna kot celota sama. (Alčeva, 2009, str. 

178-179) 

Slika 15: Richard Serra - Pravokotni objekt 
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Gibanje se je v likovni umetnosti izrazilo predvsem na kiparskem področju, rdečo nit 

zanimanja umetnikov pa so v veliki meri predstavljali industrijski materiali (Slika 15). 

Slednje so nato obdelovali in preoblikovali z različnimi tehnikami v preproste oblike in 

geometrijske objekte. V oblikah so minimalisti iskali čistost, konceptualno jasnost, 

točnost in preprostost. Enostavnosti ni preprosto doseči, zato so umetniki iskali v 

globino predmetov, da bi našli tisti najgloblji notranji zakon, ki bo iz predmeta naredil 

objekt. (Alčeva, 2009, str. 178-182) 

Predstavniki gibanja so: Donald Judd, Carl Andre, Robert Mooris, Sol LeWitt, Dan 

Flavin, John Mc Craken, Walter de Maria. Dela so mnogokrat nenaslovljena, ali 

poimenovana s številkami, kot serijski predmeti, v želji, da bi tudi na takšen način 

reducirali semantičnost in asociativno vrednost ter povečali objektiven 

odnos. (Lavrač, 1993, str. 7-21) 

Zelo pomemben vidik je postala tudi interakcija med gledalcem in objektom. Slednji je 

bil kot umetniško delo izjemno zreduciran, da je dosegel stopnjo objekta, ki ga je 

gledalec lahko dojemal kot takšnega, kot ga vidi in zaznal njegovo prisotnost v 

prostoru. Gledalec naj bi objekt celostno dojel šele, ko je v središču pozornosti zgolj 

zaznavanje predmeta v njegovi lastni vizualni formi, z izključitvijo interpretativne 

simbolike. Tako se je gledalec znašel v situaciji, kjer je lahko občutil, da je prostor, v 

katerem se nahaja sam, hkrati prostor objekta, ki si ga ogleduje. Namen opazovanja 

se je skrival v sposobnosti gledanja na predmet v njegovi dejanskosti, medtem, ko 

sta bili funkcionalnost in sama vsebina povsem nepomembni in mnogokrat 

zreducirani na minimum. Ko govorimo o percepcijji, se moramo zavedati, da nam ta 

omogoča, da vemo in zaznamo v predmetih veliko več, kakor se zavedamo. 

Poudarek je predvsem na dojemanju fizikalnih lastnosti (teža, napetost, čvrstost) 

skozi bistvene elemente percepcije (masa, linija, barva), da dobimo čim pristnejšo 

izkušnjo. (Alčeva, 2009, str. 178-182)  
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LIKOVNA ANALIZA S TEVILA GOSTOTE 
IN TEKSTURE NA PRIMERU DEL 
RAZLIC NIH AVTORJEV 

JASMINA CIBIC – ZA NAŠE GOSPODARSTVO IN KULTURO (Slika 16)  

DESKRIPCIJA OPTIČNIH DEJSTEV IN MATERIALNO TEHNIČNE STRUKTURE 

Na sliki vidimo več različnih elementov in sicer žuželke. Med seboj se razlikujejo 

glede na velikost in nekoliko tudi glede na obliko. Obrnjeni so z glavami navzgor ter 

vsi v navpični obliki. Hrošči se večkrat ponovijo v različnih dimenzijah, velikostih ter z 

različnimi vzorci na trupu. Ti se ponavljajo od navpičnih črt do pikic, temnejše 

obarvanih krogov, zasenčeni ali pa so popolnoma obarvani. Nekateri  imajo trup zelo 

tanek ter dolg,  drugi okrogel in pa širok , tretji so malce zaobljeni v hruškasto obliko. 

Vsi hrošči imajo tipalke na glavi, ki pa so različno oblikovane in obrnjene navzven ali 

navznoter, lahko so tanke ali debelejše, razlikujejo pa se tudi po dolžini. Podobno je z 

nogami. Okončine, ki tako na različne načine segajo iz telesa, ustvarjajo specifično 

Slika 16: Jasmina Cibic: Detajl projekta (tapeta) : Za naše gospodarstvo in kulturo 
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dinamiko in čeprav ima vsak hrošč lastno postavitev le teh, ravno zaradi njih ostajajo 

poenoteni. 

Na sliki so hrošči razporejeni zelo blizu drug drugega. Nikoli se ne zgodi, da bi bila 

drug ob drugem postavljena hrošča iste ''vrste'', niti nista enako velika.  Element 

enega hrošča se podvoji na vsake toliko elementov, vendar s slike ni možno ugotoviti 

ali je v ozadju matematična formula, ali je razporeditev naključna. Če gledamo sliko 

kot celoto, daje vtis neskončnosti in neštetega števila. Ročno risani elementi so dela 

različnih avtorjev in pod kriteriji nekakšne enakomerne razporeditve skupaj 

sestavljeni v celoto. Prisotnost asimetrije, ki je pri nekaterih hroščih močno 

poudarjena in pri drugih skoraj neopazna, daje občutek dinamike in premikanja. 

Prispeva tudi k realističnosti motiva; nekateri od hroščev imajo pod sabo celo izrisano 

senco, kot bi se dejansko nahajali na steni. Če sliko na hitro ošinemo, dobimo 

nekakšen občutek gomazenja, kot bi hrošči po vojaško paradirali po stenah prostora. 

S slednjim pa se ustvarja tudi nekakšen vzorec, ki na tapeciranih stenah deluje zelo 

dekorativno. 

FORMALNA ANALIZA 

Umetnica gradi delo z uporabo točk in linij. V delu najprej opazimo svetlo-temno 

likovno prvino. Belo oziroma svetlo je uporabljeno za ozadje, temno pa definira 

hrošče kot manjše forme, ki se pojavljajo kot točke s specifično ureditvijo na podlagi. 

Linije opazimo šele ob opazovanju dela od blizu. Barvitosti v delu skoraj ni in paleta 

je omejena na sive vrednosti med belo in črno barvo. Likovni prostor je ploskovit. 

Hrošči različnih velikosti se na beli podlagi ob hitrem opazovanju pojavljajo kot temni 

madeži ali lise. Ker so po podlagi enakomerno razporejeni kot točke v neki  

navidezno matematično strukturirani mreži, nam deluje, da je razmerje med svetlimi 

in temnimi elementi enakovredno razporejeno po prostoru in natančno predvideno. 

Ob gledanju od daleč ustvarja določeno tonsko vrednost.  

ANALIZA LIKOVNIH SPREMENLJIVK 

Ob omembi dveh ekstremov gostote, praznine in zapolnjenosti, se delo bolj nagiba k 

zapolnjenosti. K temu pripomorejo tudi razdalje in odnosi med uporabljenimi 
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elementi, ki imajo v delu pomembno vlogo, saj z medsebojno distanco ohranjajo 

specifično napetost polja. Enakomerna razporeditev odvrne pozornost od 

posameznih elementov-hroščev in jo razprši. Elementi se pojavljajo enakomerno in 

kljub različnim velikostim z medsebojnimi razdaljami ustvarjajo napeto ploskovitost, 

skoraj podobno mreži. Postavitev hroščev s svojim specifičnem karakterjem od daleč 

tvori tonsko vrednost in od blizu navidezno teksturno vrednost. Tonska vrednost se 

ustvari zaradi poenotenja števila elementov na površini in z enakomernimi razdaljami 

med njimi. Hrošči so med sabo različni, nekateri izrisani tudi precej naturalistično. Na 

zunanjih krilih vidimo odseve svetlobe, pri nekaterih celo sence pod njimi, medtem ko 

so drugi povsem realistični z jasnimi konturnimi obrisi. Zato je pri bližnjem 

opazovanju možno čutiti rahlo teksturalno noto, kot simulacijo teksture, vendar jo 

izniči dekorativnost vzorca.Doživljajska predpostavka gostote, ki jo nosijo tapete, visi  

nekje med občutkom ugodja ter občutkom neugodja. Določanje meje je odvisno od 

posameznega opazovalca. Svoboda gibanja opazovalca namreč ni omejena, vendar 

množično število elementov morda ustvarja občutek utesnjenosti, sploh, če si 

predstavljamo, da so z elementi prekrite vse stene prostora. Na daleč bi slednje sicer 

delovalo kot vzorec oziroma nežno siva tonska vrednost. Pobližje pa bi zmedlo našo 

zaznavo, na primer v situaciji, ko bi iskali kakšno stvar.Oblikotvorni način, ki je 

uporabljen v delu, temelji na enakomerni distribuciji gostote, in vodi v disperzijo 

pozornosti. Tako se opazovalec ne osredetoča na posamezne elemente, temveč 

dojema elemente kot množino, celoto. 
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RICHARD SERRA – IZ NOTRANJOSTI NA POVRŠJE (Slika 17) 

 

Slika 17: Richard Serra – Iz notranjosti na površje 2013, vodoodporno jeklo, 401.3 × 2494.3 × 1225.6 cm 

DESKRIPCIJA OPTIČNIH DEJSTEV IN MATERIALNO TEHNIČNE STRUKTURE 

Delo predstavlja kompozicija iz dveh kovinskih sten. Ti sta glede na tla postavljeni 

pod različnimi nakloni, le na nekaterih mestih delujeta navpično. Delujeta 

monumentalno in v višino segata približno dvakrat višje od človeka. Tekstura sten 

ima apel industrijskih materialov. Površina deluje neobdelano in hrapavo. Na njej so 

vidne sledi obdelave materiala, ki se kaže v matiranem zamolklem odtenku sive 

barve. Dve vijugasti steni tvorita kompozicijo, v kateri se pojavljajo različni prostori. 

Ponekod se steni tako približata, da je med njima komajda nekaj prostora, drugje pa 

se druga od druge oddaljita in tvorita večje prostore. Prostori, ki se pojavljajo med 

stenama, imajo organske oblike in so v delu ožin podobni ozkim prehodom, večji 
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prostori pa spominjajo na nekakšne okrogle sobe. Če delo pogledamo iz ptičje 

perspektive, videna oblika nekoliko similira na simetrijo. 

FORMALNA ANALIZA  

Umetniško delo predstavlja instalacijo skulptur v prosti kompoziciji. Zgrajeno je iz 

dveh dolgih in visokih kovinskih sten, ki kot aktivni liniji potekata druga ob drugi in se 

nekoliko prepletata, vendar brez da bi se dotikali. Barvitost sten in tekstura se kažeta 

v hrapavi mat barvi uporabljenega materiala. Ta je v dokaj nebarvitih temnih sivih 

tonih izjemno ozkega kolorita in ob pogledu v steno ustvarja polje, ki se približa 

temini. Svetlo–temni prehodi gradijo realen tridimenzionalen prostor in ga poudarjajo 

ob primerni osvetljavi. Pri tem se na ostrih robovih, vrhih sten (kjer je stena odrezana) 

ustvarjajo močni prehodi med robom stene, ki je bolj osvetljen in vmesnimi prostori, ki 

so manj. Prisoten je močen učitek chiaro scura. Kot valerski ključ je instalacijo 

mogoče uvrstiti pod nizki dur, saj so svetlobne vrednosti v velikem razponu, vendar 

prevladujejo temnejši  toni. Harmonija se kaže v poteku prevladujočih vijugajočih linij 

in poenotenosti površin sten. S ptičje perspektive videna oblika nekoliko spominja na 

simetrijo. 

ANALIZA LIKOVNIH SPREMENLJIVK 

Za doživljanje gostote je pomemben določen zorni kot opazovanja. Kadar je delo 

opazovano z višine in od daleč, je njegova kompozicija zelo jasno celostno določena 

in pregledna. Kadar pa je delo opazovano s perspektive fizičnega opazovalca, ki se 

lahko sprehaja med stenami, pa so v ospredju posamezni deli kompozicije, tisti, v 

katerih se trenutno nahaja. V primeru, da kot likovni element določimo eno steno 

oziroma linijo, ki jo ta riše, lahko gostoto kompozicije uvrstimo pod zmerno. Gledano 

skozi doživljajske predpostavke gostote nam opisana kompozicija vzbuja občutja 

ugodja. Omogoča nam svobodo gibanja, ki jo ustvarjajo jasno zarisane linije in hkrati 

občutek varnosti, ki ga gradi bližina elementov, ta pa hkrati ostaja pregledna in ne 

vzbuja občutij utesnjenosti. V perspektivi sprehajalca so doživljajske izkušnje 

drugačne, prav tako dojemanje gostote. Slednja je izražena v svojem ekstremu, če 

predpostavljamo, da je kovinska stena rezultat popolne namnoženosti elementov 

(element = ''delci'' kovine v prostorskem smislu). V ožinah pride slednje še posebej 
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do izraza. Ključno vlogo v tem igra monumentalnost, nagib in višina sten. 

Kompozicijo sestavljajo deli ožin, ozkih prehodov in deli, kjer se prostor odpira in se 

stene razmaknejo. V ožinah se doživljajske vrednosti približajo neugodnim občutjem 

utesnjenosti in psihične stiske, kjer za sprehajalca skoraj ni svobode gibanja. Opisani 

občutki se sprostijo, ko se sprehajalec premakne v bolj odprt prostor. Tega lahko 

dojema na dva načina. Kot takšnega, ki daje zavetje in ustvarja občutek varnosti ali 

pa se v prostoru še vedno čuti ujetega, čemur so razlog visoke stene. Čeznje nima 

pregleda nad ostalim prostorom, kar spominja na situacijo v labirintu. Svetloba, ki 

ustvarja močne prostorske učinke v delu, deluje na principu tako kontinuiranih, kot 

diskontinuiranih prehodov. Skupaj gradijo kompleksnejšo prostorsko kompozicijo. 

Prvi se pogosteje pojavljajo na vijugastih delih stene, kjer se ustvarjajo konveksne in 

konkavne oblike, drugi pa na odrezanih robovih, kjer se tonske vrednosti nenadno 

radikalno spremenijo.  
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REMBRANDT – AVTOPORTRET S SAISKO (slika 18) 

 

Slika 18: Rembrandt – Avtoportret s Saisko, 1636, jedkanica,104 x 95 mm 

DESKRIPCIJA OPTIČNIH DEJSTEV IN MATERIALNO TEHNIČNE STRUKTURE  

Celotna iluzija prostora je zgrajena z nizanjem in prepletanjem posameznih črtic. Te 

so večinoma iste debeline, vendar različnih dolžin, usmerjenosti, ponekod so ravne, 

drugje ukrivljene. Z zgoščevanjem ustvarjajo temnejše dele prostora in z redčenjem 

svetlejše. Ponekod služijo kot konturni elementi in rišejo oblike, drugod ustvarjajo 

svetlostne spremembe površin. Zgostijo se tudi do te mere, da se ne vidi več 
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posameznih črtic, temveč se te spremenijo v ploskve. Upodabljajo podobo moškega, 

ki je svetlostno temnejši od podobe ženske v ozadju. Pozornost uhaja k glavi 

upodobljenega, kjer senca klobuka ustvarja največjo črno ploskev v formatu. Slednji 

se pridružujejo nekoliko manjše površine podobne tonske vrednosti  na umetnikovem 

ramenskem obroču in rokavnem ter spodnjem prsnem delu obleke ženske ter senci 

na njenem obrazu, ki ustvarjajo ravnotežje v kompoziciji. Zgornjemu robu kraljuje 

belina, ki se širi do polovice formata in zaobjame glavi portretirancev, hkrati pa jo 

najdemo tudi v naborkih oblačila ženske na ramenskem obroču. Teža kompozicije 

sloni na središčnem delu formata in se prenaša tudi na spodnji rob. 

FORMALNA ANALIZA 

Delo sestavljajo različni likovni elementi. Format je omejen s pravokotno oziroma 

nekoliko bolj kvadratasto obliko. Umetnik gradi risbo s točkami in linijami. Linija je 

aktivna. Ponekod nakazuje na obliko teles, drugod pa se zgoščuje in tako ustvarja 

različne tonske vrednosti, ki jih definira z natančnejšo modelacijo. Umetnik je za odtis 

uporabil temno barvo (črno) in tako dokaj izničil barvitost. Slednjo ponuja zgolj topel 

odtenek v materialu uporabljenega formata. Likovni prostor je navidezen. Figure so 

obravnavane naturalistično, konture se prekinejo, da dovolijo vstop svetlobi in dajejo 

učinek naturalističnega gledanja (tako kot vidimo). Iluzija prostora se ustvarja v ključu 

srednjega dura. Slednji se kaže v velikem razponu med tonskimi vednostmi, od belin 

do črnin, v večjih ploskvah pa prevladujejo srednje vrednosti. Takšen ključ deluje 

ostro, trdno, močno, saj so ploskve različnih tonskih vrednosti postavljene ena ob 

drugo (približno enakovredno razporejene) in ustvarjajo jasno risbo(mejo) oziroma 

jasno kažejo na spremembo med tonskimi vrednostmi. Ritem zgoščevanja elementov 

se stopnjuje od levega zgornjega kota do desnega spodnjega. Portretiranca sta 

upodobljena v naravnih proporcih in naturalističnem stilu. V grafiki prevladuje 

uporaba tehnike modelacije, predvsem šrafiranje. Prav s slednjim je dosežena 

enotnost v delu in ustvarja mehak učinek naravne svetlobe in sence, ki se pridružuje 

ostrejšim prehodom s katerimi so definirane oblike. Kompozicijska postavitev je 

trikotna, gradita jo portretiranca, ki z linijami in usmerjenostjo telesa ustvarjata 

trikotnik. Obračata se drug proti drugemu in hkrati proti središču formata v 

tričetrtinskem zasuku. Spodnji desni kot trikotnika nakazuje komolec Rembrandta, 

poudarjen rokavni del Saiske v interakciji z umetnikovo dlanjo in zvezkom pa levi 
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spodnji kot. Glavi sta zasukani proti gledalcu in nad njima se nahaja nevidno tretje 

oglišče trikotnika. Rdeča nit grafike so področja različnih zgoščenin (šrafiranja), ki jih 

umetnik uporablja za modelacijo iluzionističnega likovnega prostora. 

ANALIZA LIKOVNIH SPREMENLJIVK 

Element, ki tvori gostoto v delu, je nedvomno črta. Umetnik je slednjo uporabil na 

način, ki prikazuje oba ekstrema gostote. Polje v desnem zgornjem kotu in določeni 

deli, ki so najbolj osvetljeni, zaznamujejo ekstrem praznine, kjer vlada popolna 

odsotnost elementa črte. Na mestih, kjer so elementi črte namnoženi, se pojavlja 

večja senzorična napetost, kjer so reducirani, pa manjša. Zgoščevanje elementov je 

na nekaterih mestih enakomerno in tvori tonske vrednosti, ki delujejo kot ploskve. 

Celotno polje je zgrajeno kompleksno z uporabo kontinuitet in diskontinuitet. Prehodi 

iz svetlega v temno so kontinuirano stopnjevani, na mestih kjer ustvarjajo volumne 

oblik. Umetnik slednje doseže s tehniko modelacijskega šrafiranja. Šrafiranje ima 

specifičen učinek in je primerno za ustvarjanje mehkih prehodov. Kjer pa se oblika 

končuje oziroma se površina oblike drastično spremeni, je prisotnih več aktivnih linij, 

ki ustvarjajo diferencirane prehode. Z usmerjenostjo in obliko črt ter njihovim 

zgoščevanjem umetnik ustvarja tudi videz teksture obleke (volančki), las, brkov,  kjer 

uporabi vijugaste linije in videz kože, ki ga gradijo tako kratke črte, da so že skoraj na 

ravni točk. Doživljajski učinek bi opredelila med občutke ugodja. Gostota je jasno 

definirana. Na formatu so hkrati prisotna polja visoke, nizke in srednje vrednosti, ki so 

med sabo logično povezana glede na podobo, ki jo prikazujejo. Tudi če za element 

določimo podobo človeka, občutki ostajajo podobni, saj se na formatu nahajata le 

dva elementa. Ta ne zavzemata celotnega formata, zato ima opazovalec še vedno 

lahko občutek prostega gibanja, hkrati pa s svojo prisotnostjo ustvarjata občutek 

varnosti. 
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ANTONY GORMLEY – KVANTNI OBLAK V (Slika 19) 

 

Slika 19: Antony Gormley – Kvantni oblak V, 1999, 185.5 x 127.5 x 109 cm 
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DESKRIPCIJA OPTIČNIH DEJSTEV IN MATERIALNO TEHNIČNE STRUKTURE  

Delo je zgrajeno iz skupaj sestavljenih kovinskih palčk. Zgoščevanje slednjih v 

prostoru tvori elipsasto obliko, ki spominja na oblak. Ta se proti središču kontinuirano 

zgosti in ustvarja stilizirano človeško podobo v naravni velikosti, ki pa jo definira 

poenotena gostota paličic. Podoba, ki se pojavlja v središču, ni stilizirana le z vidika 

detajlov, temveč tudi po telesni govorici. Upodablja skoraj  vojaško držo telesa, kjer 

so roke in noge iztegnjene, vendar jih ''upodobljenec'' ne drži neposredno ob telesu. 

Ker je linija med okoliškim prostorom in podobo človeka nekoliko zabrisana, jo je iz 

nekaterih možnih kotov lažje razbrati, kot iz drugih. Paličice se stikajo pod različnimi 

koti in na različnih mestih. Prostorski preplet, ki ga ustvarjajo, ima izraziteje 

poudarjene dve stopnji zgoščenosti, vendar v obeh vselej ohranja prostor med 

posameznimi paličicami. Ravno zaradi teh vmesnih prostorov skulptura deluje 

lahkotno in daje vtis, kot da figura lebdi nad tlemi.  

FORMALNA ANALIZA 

Umetniško delo je skulptura z vertikalno kompozicijo. Gradijo ga aktivne linije, ki jih 

predstavljajo različno dolge palčke. Te se proti sredini prehodno  zgostijo in ustvarjajo 

polje druge tonske vrednosti, ki s pasivno linijo nakazuje na človeško podobo. Ta je 

upodobljena v naravni velikosti in proporcih. .Kolorit je omejen na sivo barvo 

materiala palčk. Različne tonske vrednosti pa se ustvarjajo v odvisnosti od 

zgoščenosti palčk. Prostor, ki ga skulptura ustvarja, je tridimenzionalen oziroma 

realen. Modelacija je v delu uporabljena na poseben način zaradi specifičnega 

načina gradnje prostora s palčkami. Iz posameznega zornega kota podoba v 

notranjosti deluje skoraj ploskovito.  Prostorski učinek telesa je namreč težko opaziti, 

zaradi poenotene gostote paličic v celotnem prostoru človeške podobe. Tekstura 

kompozicije je specifična in zaradi praznih vmesnih prostorov lažje govorimo o 

navidezni teksturi. Ta deluje ostro in nazobčano, saj paličice štrlijo v vse smeri pod 

različnimi koti. Harmonijo in enotnost v delu tvori poenoten način sestavljanja in 

prepletanja paličic in uporaba enakega materiala v celotni skulpturi. 
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ANALIZA LIKOVNIH SPREMENLJIVK 

Skulpturo definirajo različna polja gostote. Kot element lahko določimo kovinsko 

palčko. Elementi so kontinuirano stopnjujejo proti središču elipsastega oblaka, kjer 

dosežejo določeno stopnjo gostote. Ta tvori polje enakomerne elementarne 

distribucije in nove tonske vrednosti v obliki človeške postave. Zaradi enakomerne 

distribucije gostote lahko opazovalec postavo iz določenih zornih kotov dojema 

nekoliko ploskovito, saj so volumni manj izrazito določeni. Čeprav ni prisotne aktivne 

linije, ki bi določevala meje oblike postave, jo naša zaznava zaradi poenotene 

gostote na tem prostoru osmisli kot obliko.  Doživljajsko noto težko natančno 

določimo. Na nek način preplet paličic preprečuje opazovalcu neposreden stik z 

notranjim prostorom skulpture, kjer se nahaja podoba človeka in tako onemogoča 

svobodo gibanja. Deluje, kot bi imela podoba v središču svoj osebni prostor, v 

katerega ni moč vstopati, zaradi vedno gostejšega prepleta. Če za element v 

prostoru določimo celotno skulpturo, lahko doživljanje opazovalca označimo z 

negativnim občutkom izgubljenosti. Še posebej, če se skulptura nahaja v velikem 

prostoru. Specifičnost navidezne teksture določajo vmesni prostori, ki hkrati določijo 

tudi njeno svetlost. V zunanjem polju, ki deluje kot ovoj postave, se svetlostne 

vrednosti kontinuirajo kot vedno temnejše, od zunaj navznoter. V notranjosti pa 

ostajajo povsod enake. 
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ANDY GOLDSWORTHY – LINIJA REGRATA (Slika 20) 

 

Slika 20: Andy Goldsworthy - Linija regrata (Storm King Sculpture Park, New York) 
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DESKRIPCIJA OPTIČNIH DEJSTEV IN MATERIALNO TEHNIČNE STRUKTURE 

Delo je nastalo v naravi, na travniku, kjer je avtor uporabil naravne materiale. Na 

travniku poraščenim z regratovimi cvetovi je z zgoščevanjem cvetov ustvaril linijo. 

Cvetovi so po večini enakih velikosti in enakih barvnih odtenkov.  Če izvzamemo 

linijo, so cvetovi prosto razpršeni po travniku, kot so zrasli sami od sebe. 

Razpršenost pa kljub naključni postavitvi elementov deluje enakomerna. Na področju 

linije so elementi regratovih cvetov postavljeni tako blizu skupaj, da je nemogoče 

ločiti posamezen cvet od drugega. Na fotografiji najprej opazimo kontrast med 

rumenimi cvetovi in zeleno travo. Cvetovi zaradi močne svetle barve izstopajo in 

predstavljajo figuro, travo pa zaradi hladne temne barve osmislimo kot ozadje. 

Večino pozornosti pa jemlje regratova linija, ki s svojo barvo in drugačnostjo od 

preostale površine precej izstopa. 

FORMALNA ANALIZA 

Umetniško delo je nekakšna instalacija v naravi. Avtor gradi elemente s točkami in 

linijami v tridimenzionalnem prostoru. Točke predstavljajo posamezni cvetovi, ki so 

razpršeni po celotnem travniku. Aktivno linijo, prav tako gradijo cvetovi, vendar so ti 

tako blizu skupaj, da so meje med njimi zabrisane in skoraj izgubijo karakter točke. 

Barvni kolorit je omejen na rumeno in zeleno barvo regrata. Obe sta precej intenzivni 

in nasičeni barvi. Ker ena pripada izrazito toplim svetlim tonom, druga pa izrazito 

hladnim in temnim, lahko to posplošimo na področje svetlo-temnega. Gledano skozi 

omenjen način deluje, kot bi umetnik risal svetle pike (regratovi cvetovi) ter iz njih 

ustvaril linijo na temno podlago (travnik). Slika, ki bi jo videli s ptičje perspektive, bi 

načeloma delovala dokaj ploskovito. V njej so namreč odsotni prostorski ključi. 

Predvsem polje s posameznimi cvetovi na travnati podlagi bi lahko opredelili kot 

lastnost ozadja ploskovitega formata. Enotnost in harmonija dela sta prisotni v 

enostavnosti elementov in njihovem ponavljanju, pripomore pa tudi uporaba omejene 

barvitosti (zelena in rumena).  

ANALIZA LIKOVNIH SPREMENLJIVK 

Delo strukturirajo različne oblike in intenzitete gostote. Najdemo jih v gostoti travnika 

kot travnih bilk, v množini števila cvetnih listov  regrata, razpršenosti posameznih 
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regratovih cvetov in linije, ki jo prav tako ustvarjajo slednji. Travne bilke ustvarjajo 

polje enakomerne distribucije gostote, kjer se zaradi popolne zapolnjenosti zlijejo v 

tonsko vrednost zelene barve. Enako je s cvetnimi listi regrata, ki se odražajo v tonski 

vrednosti rumene barve. Posamezni regratovi cvetovi prav tako ustvarjajo učinek 

enakomerne distribucije, vendar se elementi pojavljajo redkeje kot bilke. Tonske 

vrednosti se tako ustvarijo šele ob opazovanju polja v perspektivi, kjer se elementi 

navidezno zgostijo, ko pogled uhaja k horizontu. Regratova pot predstavlja linijo 

zasičenosti elementov, saj so cvetovi tako blizu skupaj, da se zlijejo v eno. 

Teksturalna vrednost trave deluje precej hrapavo v primerjavi z mehko teksturo, ki jo 

gradijo cvetni listi regrata. Hkrati predstavljajo polje večje gostote, ki temelji na 

predpostavki, da lahko z manjšimi elementi dosežemo večjo gostoto. Doživljajsko 

predpostavko gostote je zaradi specifičnosti motiva težko določiti, saj travnik in 

naravo avtomatično dojemamo kot nekaj ugodnega. Če pa predpostavljamo, da bi 

opazovalec na primer želel prečkati travnik brez da bi pri tem pohodil regratov cvet, bi 

bilo njegovo gibanje omejeno. Ugodne doživljajske občutke pa opazovalcu nudijo 

teksturalne vrednosti, ki temeljijo na mehkobi regratov in trave. 

  



40 
 

LIKOVNO USTVARJANJE V S OLI 

V praktičnem delu sem se odločila z dijaki ustvariti navidezen prostor na formatu z 

upoštevanje gostote. Za ustvarjanje v grafični tehniki sem se odločila, ker menim, da 

je v praksi poučevanja slednje področje nekoliko zapostavljeno. Pri tehničnem delu 

se pojavlja veliko eksperimentalnih priložnosti, ki so za dijake še posebej zanimive. 

Kot motiv sem določila vesolje, ker dovoljuje široko paleto možnosti (kompozicij), 

med katerimi se lahko dijaki odločajo ob uporabi omenjene spremenljivke.   

Najprej bom s pomočjo podvprašanj analizirala učno urno, nato pa še ovrednotila  

dve naključno izbrani deli in določila likovno-izrazni tip dijaka. 

NAMEN IN CILJI UČNE URE 

Namen likovnega ustvarjanja je bil z dijaki ustvariti kompleksnejšo kompozicijo 

distribucije gostote, ki bo temeljila tako na tonskih vrednostih kot na teksturalih in bo 

vključevala oblikotvorne potenciale spremenljivke. Dijaki se ob ustvarjanju hkrati 

spoznajo z umetniško grafiko in celotnim procesom odtiskovanja, od ustvarjanja 

matrice do označevanja grafičnega lista.  

REFLEKSIJA UČNE ENOTE  

Kaj mi je uspelo pri realizaciji učne enote?  

Kar se tiče realizacije učne enote mi je uspelo predstaviti likovno spremenljivko 

gostote, njene značilnosti in oblikotvorne potenciale. Slednje sem dijakom predstavila 

skozi pogovor ob ogledu fotografij likovnih in umetniških del na različnih likovnih 

področjih (kiparstvo, slikarstvo, risanje). Tako so imeli dijaki priložnost videti uporabo 

likovne spremenljivke v praksi. Dijake sem seznanila tudi s področjem grafike. 

Najprej smo ponovili že usvojeno znanje, nato pa podrobneje spoznali tehniko 

kolagrafije in celotnega postopka izdelave grafičnega odtisa z uporabo dveh matric. 
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V čem so se kazale težave? 

Kljub večkratni razlagi so imeli dijaki težave pri razumevanju odtiskovanja (kaj se 

odtisne, kako bo izgledalo). Uporabili smo namreč tehniko kolagraije s tem, da smo 

na eni od matric dodali še pesek in mivko. Nekatere pojme in postopke je bilo 

potrebno kljub natančni razlagi (tudi razlike med globokim in visokim tiskom) večkrat 

razložili tudi individualno. Dijakom sem svetovala, naj bodo pozorni na tiste dele 

matrice, ki so izbočeni, saj so pri odtiskovanju v tehniki kolagrafije ravno tisti deli 

najbolj poudarjeni. Že sam postopek odtiskovanja grafike je bolj zahteven, zato je 

razumljivo, da so imeli dijaki nekoliko težav ob razumevanju tehnike odtiskovanja 

dvojne matrice. Pojavljale so se tudi tehnične težave in sicer pri uporabljenem 

materialu. Barva in pripomočki, ki smo jih imeli na voljo za uporabo, so precej 

oteževali delo. Barva se je prehitro sušila, zato se z matrice kljub dobremu, 

enakomernemu nanosu ni ustrezno odtisnila na list. Zviti valjčki za barvo, pa tudi 

samo nanašanje, so dodatno otežili delo. K temu je izdatno prispevala tudi časovna 

stiska. Časa za grafično ustvarjanje je bilo premalo. Dijaki so z delom izredno hiteli, 

da so lahko naredili vsak vsaj po dva odtisa, a nam je na koncu vseeno zmanjkalo 

časa za skupno označevanje grafik. Označevanje grafičnega lista sem zato le 

demonstrirala na tabli, dijaki pa so svoje grafike podpisali pri naslednji uri s 

profesorico. 

Kaj sem pri tej uri spoznala? 

Pri posredovanju likovnih vsebin je potrebno nekatera navodila in pomembne dele 

razlage dovolj poudariti in ponoviti večkrat. Dobro je tudi preveriti, kako so stvari 

doumeli učenci (pri tem nam je lahko v pomoč, da na primer, nekdo od dijakov ponovi 

osnove ali pomaga pri demonstraciji). Na ta način dijake lažje opozorimo na 

morebitne napake, hkrati pa snov dodatno ponovimo tako, da jo vsi slišijo. Kadar 

vidimo, da ima več dijakov dodatna in podobna vprašanja, snovi ni potrebno razlagati 

individualno, ampak jo je smiselno glasno ponovimo za vse. Na ta način se bodo vsi 

naučili nekaj novega in ponovili že usvojeno. 
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Kaj bi na podlagi izkušnje spremenila? 

Kot sem že omenila, bi še bolj poudarila in ponovila navodila. Vključila bi tudi več 

demonstracije in neposrednega spoznavanja z materialom. Če bi obstajala možnost, 

bi bilo dijake smiselno bolj podučiti o postopku odtiskovanja, spoznavanju grafičnih 

tehnik in materialov, vendar čas tega ni dopuščal. Pri likovnem izražanju je postalo 

namreč očitno, da na tem področju niso domači in še nimajo veliko izkušenj. Pri 

postopku tiskanja bi uporabila drugačen, primernejši material, saj barve, kljub temu, 

da so bile tiskarske, niso bile primerne za grafični postopek, ki smo ga izvedli 

(prehitro so se sušile). Z učenci smo tako skorajda eksperimentirali kar se tiče 

nanosa barve, vendar so bili rezultati vseeno zanimivi.  Menim, da pri pouku likovne 

vzgoje večkrat zmanjka časa za kvalitetno ustvarjanje kljub dobro načrtovani učni uri. 

Zato bi kakšna dodatna ura likovne vzgoje vsekakor pripomogla h kvaliteti pouka. 
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VREDNOTENJE IN IZRAZNI TIPI 

 

Slika 21: Grafični odtis 1 (lastna fotografija) 
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Pri vrednotenju del bom bolj upoštevala samo matrico in upodobljene elemente. 

Odtisi bi bili s primernim materialom lahko boljši, zato bom nekoliko spregledala 

postopek nanašanja grafične barve in tega ne bom upoštevala kot sicer, saj omenjen 

material ni bil primeren. Oba učenca bi ocenila z odlično oceno, saj sta upoštevala 

navodila in usvojila postopke ter znanje, dobljeno med razlago, tudi uspešno 

uporabila v svojih delih. 

Po delu sodeč je učenec dobro upošteval navodila in tudi razumel namen 

odtiskovanja grafike z dvema matricama. Upošteval je tudi spremenljivko gostote in 

jo spretno vključil v likovno delo. Pri ustvarjanju matrice je bilo to še posebej razvidno 

na matrici z mivko in peskom (na sliki je modre barve). Hkrati je upošteval, da se 

odtisa prekrivata in je na tem mestu nanesel nekoliko več drobcev. Dobro je 

upošteval tudi celostno podobo odtisa in njeno kompozicijo z upoštevanjem likovne 

spremenljivke gostote. Gledano od spodnjega roba do zgornjega, se gostota 

elementov počasi veča, spodaj pa nastaja praznina. Odtis bi lahko bil boljši, če 

pogledamo barvo ob robovih, ki se je odtisnila zaradi nekoliko zvite matrice in 

nepravilnega nanašanja barve, ampak je tudi slednje vkljub zapletom dobro izpadlo. 

Grafično gledano se odtisa odlično prekrivata, pa tudi na listu ni nobenih pack in 

drugih stvari, ki bi kazale na nepravilnost v postopku odtiskovanja. 

Dijaka bi zaradi njegove skoraj nekoliko naturalistične upodobitve uvrstila med 

vizualni izrazni tip. Deluje, da zna zelo dobro opazovati. To se najbolje vidi pri 

postavitvi kompozicije, ki je glede na elemente zelo naravna. Prav tako so definirane 

tudi meglice, ki so sestavljene iz drobnih zrn peska. Slednje so ponekod gostejše, 

medtem ko drugje ustvarjajo le lahno tonsko vrednost.  Tudi če pogledamo 

upodobitev spiralne galaksije, ugotovimo, da je učenec izjemno dobro zadel 

podobnost z imenovanimi nebesnimi sistemi. Poudarjene so celo podrobnosti, kjer se 

linija spirale končuje, da je učinek, kjer se zvezde spet ''razidejo'' v prostor, bolj 

realističen. (Podobnik, 2008, str. 125) 
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Naloga je uspešno izvedena, upoštevana so navodila glede tiskanja in delo lepo 

izraža likovno spremenljivko gostote. Odtisa sta kvalitetno odtisnjena in sta skladna, 

vendar je vidno več pozornosti namenijeno matrici, ki je bila oblikovana samo z 

mekolom. Čeprav namen ni bil tak, je dijakinja detajlne elemente prav tako ustvarila 

na matrici z mekolom. Za izdelavo matric je dijakinja porabila veliko dela, saj je 

detajlov veliko, lepilo pa  je nanašala v pretanki plasti. Kasneje je postopek ponovila, 

da so postale oblike, narisane z lepilom, sploh vidne.  Uporabila je nekoliko drugačen 

prikaz spremenljivke gostote in zapolnila skoraj celotno polje z elementi. Na ta način 

je pokazala enega od ekstremov gostote, o čemer smo se pri podajanju snovi tudi 

pogovarjali. Nanos rumene barve na matrico je tehnično nekoliko vprašljiv, vendar 

doseže svoj namen. Se pa na podlagi modrega odtisa vidi, da učenka razume 

tehniko in jo tudi pravilno izvedla. 

Učenko bi po delu uvrstila pod dekorativni izrazni tip. Matrica, ki je bila ustvarjena 

(samo) z mekolom, je namreč popolnoma zapolnjena z nebesnimi telesi. Ta se med 

sabo razlikujejo. Natančno so izrisani  planeti, zvezde različnih velikosti, nekje pa se 

Slika 22: Grafični odtis 2 (lastna fotografija) 
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pojavljajo tudi oblike podobne cvetu ali nekakšni vetrnici, ki si jih je najbrž potrebno 

predstavljati kot nekakšne zametke galaksij. Značilno je, da si učenci tega tipa včasih 

''okraske'' kar izmislijo. Podobno lahko trdim za slednjo učenko, saj so vsi že prej 

našteti elementi postavljeni zelo blizu drug drugega in že to ustvarja nekakšen 

vzorec. Učenka  je kljub nasvetom, naj poenostavi izrisovanje detajlov, težila k 

okraševanju površine neba. (Podobnik, 2008, str. 141 )  
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ZAKLJUC EK 

V nastajanju likovnega dela je izogib določenim spremenljivkam skoraj nemogoč. 

Lahko so prisotne v ozadju, vendar jih je nemogoče popolnoma reducirati. Včasih 

prav njihova odsotnost opominja nanje. Likovne spremenljivke so torej prisotne tudi 

ob spontanem ustvarjanju. Naši doživljaji temeljijo tudi na zaznavanju oblike kot take 

ter oblike v interakciji z njenim okoljem. V likovnem prostoru lahko zato nekatere 

dejavnike povezane z gostoto pripisujemo občutkom, ki jih človek doživlja v realnem 

okolju. 

Umetniški slog minimalizma izraža neposredno povezavo s spremenljivko gostote. 

Ko govorimo o likovnih spremenljivkah, govorimo o različnih možnostih artikulacije 

prostora ali le iluzije tega. Mogoče jih je spreminjati in na različne načine doseči 

podobne likovne elemente. Menim, da so dijaki skozi svoja dela dokazali, da so 

odlično osvojili znanje. Njihova dela odražajo znanje grafičnih postopkov in 

kompleksnejših tvorb likovnih kompozicij, iluzij prostora, ustvarjenih z variacijami 

različne gostote elementov. 
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Razred: 1.letnik gimnazije 

Likovno področje: grafika 
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Likovna tehnika: Kolagrafija + mivka/pesek  
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droben pesek, grafični valj, grafična stiskalnice, grafične 



 

pripomočki: barve črn papir za odtis 

Likovni motiv: Zvezde, galaksije, vesolje 

Učne metode: Metoda praktičnega likovnega izražanja, razlaga, 

demonstracija, pogovor  

Oblike dela: individualna 

Učni mediji in 

pripomočki: 
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Medpredmetne 
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Cilji / dijaki:   - ponovijo pojme: likovnih elementov, poznavanje 

področja grafike 

- spoznajo nove pojme: likovne spremenljivke 

gostote ter prisotnost le te v povezavi z različnimi 

likovnimi praksami  

- razvijajo občutek kritično razmišljanje na področju 

oblikovanja 

- razvijajo splošno razgledanost ter zmožnost 

gledanja z različnih zornih kotov ter stališč 

- razvijajo izrazne možnosti in občutek za 

razporejanje oblik  pri oblikovanju 

dvodimenzionalnem prostoru in s tem negujejo 

individualni likovni izraz 

- ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij, 

razvijajo motorične spretnosti, 

- razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in 

vrednotenje likovnih del 

- izdelajo matrico (dve) po navodilih, ki so jo sami 

zasnovali  

- pravilno izvedejo postopek izdelave grafične 

matrice in odtiskovanja ter podpisovanja grafike 
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pripomočki  
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zbrano spremljajo predvajanje 

kratkega filmčka, ki jim bo v 

pomoč pri ugotavljanju in 

razumevanju spremenljivke 
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video posnetka, dijake opozori, 

naj pozorno spremljajo dogajanje 

in razmišljajo o spremembah, ki 

se dogajajo (v posnetku). 

Poskrbi za disciplino med 

gledanjem videa. 

Dijaki zbrano gledajo 

predvajan posnetek in 

opazujejo dogajanje. 

 

 

Video 

posnetek  

Dijake povpraša o ugotovljenih 

spremembah, kaj jih je pritegnilo, 

ali imajo kakšno idejo o čem se 

bomo pogovarjali.  

(Če dijakii kljub učiteljevim 

namigom in podvprašanjem ne 

ugotovijo, da govorimo o 

spremenljivki gostote, učitelj to 

razjasni kasneje pri pregledu 

slikovnih primerov raznih 

instalacij). 

Dijaki naštevajo različne 

spremenljivke ter ideje 

(spreminja se število ljudi, 

število avtomobilov.)   dokler 

ne ugotovijo, da se je 

spreminjala gostota ljudi ter 

prometa, ki ga opazujemo. 

Pogovor 



 

Osrednji del 

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih  

Dijake prosi za pozornost pri 

posredovanju novih likovnih 

pojmov in aktivno sodelovanje pri 

pogovoru. 

Dijaki prisluhnejo učitelju.  

Razlaga likovnih pojmov 

(spremenljivke gostote) ob prikazu 

sodobnih likovnih praks in drugih 

umetniških del ter sočasen 

pogovor o problematikah le teh. 

Ob ogledu slikovnega materiala 

umetniških del učence povpraša, 

kako doživljajo um. delo, kje vidijo 

poudarek na spremenljivki 

gostote, kaj je po njihovem 

mnenju želel umetnik sporočiti in s 

čim, itd.. 

 

Aktivno sodelujejo pri 

podajanju snovi in pogovoru.  

Naštevajo asociacije in 

ugibanja ob videnem um. delu 

(npr: umetnik se je ukvarjal s 

problemom utesnjenosti, 

poseganje človeka v naravo, 

prenaseljenostjo) 

Razmišljajo o uporabljenih 

materialih in njihovi 

sporočilnosti (umetnik je izbral 

ready made materiale, da bi v 

um. delu poudaril  odtujenost 

od človeka, razporedil jih je 

naključno-razmetano po 

prostoru, da bi s tem še bolj 

asociiral na odsotnost človeka, 

čeprav hkrati prikazuje 

prisotnost v preteklosti itd.) 

Demonstracija 

fotografij 

sodobnih 

likovnih praks. 

Razlaga  

Pogovor ob 

razlagi 



 

Med razlago poudarja lastnosti in 

pojme umetniških del, ki jih bodo 

mogli dijaki upoštevati tudi pri 

izvedbi lastnega dela. Kot so na 

primer oblikotvorna stališča, kaj 

želimo poudariti, kaj izstopa, 

zakaj, kako to dosežemo. 

Poudarja spremenljivko gostote v 

um. delih (npr: zakaj je umetnik v 

instalaciji uporabil en in isti 

predmet večkrat in ga pretirano 

pomnožil?) 

Dijaki razmišljajo o videnih 

primerih in zakaj se je umetnih 

odločil, ter kaj je poudaril, kako 

je to dosegel…  

 

(možni odgovori dijakov: da bi 

pokazal pomembnost, 

nadomestljivost posameznika, 

dosegel določeno vzdušje 

osamljenosti itd…) 

Razlaga in 

pogovor 

Napoved likovne naloge 

Pojasni, da bodo dijaki naredili 

hitro skico prikaza, ki si ga bodo 

zamislili na podlagi motiva 

galaksij, zvezd in vesolja. 

individualno bodo najprej 

zasnovali skico postavitve motiva 

z upoštevanjem likovne 

spremenljivke gostote(v obliki 

osnutka oz. skice, o kateri se 

bodo posvetovali z učiteljem), 

pozorni bodo tudi na to, kako 

bodo naredili vsako od matric (2x) 

, določili bodo potencialne barve ki 

Opazujejo, poslušajo, nato 

sodelujejo pri pogovoru in 

zastavijo še kakšno vprašanje 

o morebitnih nejasnostih. 

 

 

 

 

 

Ponoven 

pregled 

videnih 

instalacij 

Pogovor 

razlaga 



 

jih bodo uporabili in pri tem 

upoštevali tudi barvo papirja za 

odtiskovanje 

. Razmislili dodo tudi o 

postavitvi/kompoziciji (skica) z 

upoštevanjem spremenljivke 

gostote  

Grafiko bodo nato odtisnili in pri 

tem bili pozorni na pravilno 

polaganje matrice za dosego 

želenega rezultata 

Likovna naloga : ustvari lastno 

grafiko z okvirno tematiko 

''galaksija'' 

Pogovor o tematiki 

vesolja…spremembah. 

(kakšne vse pojave poznamo v 

vesolju? Zakaj? Kako pride do 

takšnega stanja?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Npr: planete, zvezde, črne 

luknje, galaksije. Ker so stvari 

podrejene drug drugemu, 

zvezde umirajo, nastajajo 

nove.. itd)  

Likovno izražanje 

Dijake pri delu spodbuja in jim 

pomaga pri reševanju problemov 

v zvezi z izdelavo osnutka ( 

primernost, postavitev, jasnost in 

Izdelujejo osnutek (učitelj 

svetuje), ki ga pokažejo učitelju 

pred začetkom dela. 

Z učiteljem se dogovorijo 

Pogovor 

Individualno 

delo v 

sodelovanju z 



 

asociativnost izdelane skice) .  

Odobri osnutek ali svetuje 

izboljšave. 

barvni material, ki ga bodo pri  

naslednji uri uporabili  

učiteljem 

Spremlja učence pri delu, jim 

svetuje, ohranja disciplino. 

 

 

Zbrano izdelujejo svoje 

matrice, upoštevajo učiteljeva 

navodila,tiskajo (spremenijo 

postavitev, če slednja ne služi 

prav dobro povezavi z gostoto 

itd.) 

Pospravijo delovni prostor 

Pogovor 

Individualno 

delo v 

sodelovanju z 

učiteljem 

 

Sklepni del 

Pazimo na (oblikovanje meril za 

vrednotenje): 

- izvirnost idejnih rešitev ( v 

načinu prikaza gostote in 

ideje) 

- materialov in konstrukcijska 

rešitev zasnove). 

- Povezanost idejnega 

izhodišča z izvedbo  

Učenci ovrednotijo izdelke 

drugih sošolcev (utemeljijo kaj 

se jim zdi dobro ter kaj ne, 

kako bi bolje prikazali / 

udejanjili želeno)  . 

Pogovor  

Razlaga  

 

Zapiše ocene in uredi razstavo 

izdelkov v prostorih šole.   

  



 

 


