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POVZETEK 

Barvo največkrat povezujemo z likovnim področjem slikanja v ploskvi, kjer barva živi v 

svoji polni moči. Točko in linijo pa največkrat povezujemo z likovnim področjem 

risanja in grafike. Ko združimo barvo in risbo, dobimo barvno risbo. Kaj pa je barvna 

risba? Kaj jo označuje? Takšna in podobna vprašanja smo si zastavili v magistrskem 

delu, ki raziskuje interakcijo med barvo in risbo v likovnem prostoru. V teoretičnem 

delu smo sprva predstavili in opisali lastnosti pojmov, ki so povezani z barvo in risbo. Ti 

pojmi so: točka, linija in barva. Opisali smo tudi odnose med barvo in obliko ter 

spoznali psihološke in fiziološke vplive posameznih barv. Magistrsko delo smo 

nadaljevali z analizo umetniških in lastnih del. Dela smo analizirali glede na Butinovo 

generativno shemo in vprašanja, ki smo si jih zastavili: Kaj označuje barvno risbo? 

Kakšni so pristopi oziroma načini ustvarjanja barvne risbe? Kakšen občutek nam bodo 

dajala likovna dela, kaj v njih prevlada – barva ali oblika, kaj vidimo najprej? Kje je 

tista meja, ko barvna risba preide v sliko? Glede na analizo in odgovore smo prišli do 

zaključka, da lahko umetniško delo označimo za barvno risbo – tisto delo, v katerem 

prevladujeta likovni izrazni sredstvi točka in (ali) linija, ki sta izraženi z barvo, s katero 

tvorijo barvni odnos. Seveda ne moremo vsakega likovnega dela označiti za barvno 

risbo in ni dovolj, da imamo zadovoljeno eno izmed značilnosti, ki označujeta barvno 

risbo. Zadovoljeni morata biti obe možnosti oziroma morata biti vidni v likovnem delu. 

Na primer, če imamo risbo, kjer vidimo, da prevladuje linija, ki jo vidimo izraženo 

samo v zeleni barvi, to delo ne bo barvna risba, saj ena sama barva ne tvori nobenega 

barvnega odnosa. Za takšen odnos sta potrebni minimalno dve barvi. In, če na likovnem 

delu vidimo zelo pestro in raznoliko uporabo barv, v katerih že prevladujejo manjše 

ploskve do te mere, da se lahko vprašamo, ali je delo barvna risba ali slika, potem 

sigurno tega umetniškega dela ne moremo označiti kot barvno risbo. Tako smo ugotovili 

posebnosti barvne točke in linije ter raziskali do sedaj še ne toliko raziskano temo. 

Ključne besede: risba, grafika, barva, točka, linija, ploskev. 

 

 





 

 

ABSTRACT 

Colour is usually associated with the art form of painting on surface where colour 

comes to life in its full vigour. Point and line are mostly linked with drawing and 

graphic. When we combine colour and drawing we get a coloured drawing. What is a 

coloured drawing? What characterizes it? These and additional questions were raised in 

master's thesis which is focused on researching interaction between colour and drawing 

within space. In theoretical part we first introduced and described the concepts linked 

with colour and drawing. These concepts are: point, line and colour. We also described 

the relations between colour and shape and got to know the psychological and 

physiological effects of individual colours. We then proceeded in master's thesis with 

the analysis of works of arts and our own works. When analysing works we used Butin's 

generative scheme and the questions we raised: What are the characteristics of a 

coloured drawing? What are the approaches or methods of creating a coloured drawing? 

What feeling will the work of art evoke? What prevails in them – colour or shape, what 

is it that we see first? Where is the boundary between a coloured drawing and a 

painting? According to the analysis and the answers obtained we concluded that the 

work of art could be a coloured drawing, if a coloured point and (or) line prevail as 

artistic means of expression and form a relationship between colours. Not every artwork 

is a coloured drawing and only one feature characteristic of a coloured drawing does not 

suffice. Both features must be seen in an artwork. For example, a drawing in which 

prevails a line expressed only in a green colour is not a coloured drawing; one colour 

only does not form a relationship between colours. Minimum of two colours are needed 

for this kind of relationship. If we spot a great variety and diversity of colours used in 

an artwork, in which small planes prevail to the point that we can ask ourselves whether 

the work is a coloured drawing or a painting, then this artwork cannot be characterized 

as a coloured drawing. Thus, we discovered individualities of coloured point and line 

and researched a topic not yet well known. 

Key words: drawing, graphic, color, point, line, plane. 
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1 UVOD 

Področje, ki ga želimo v magistrskem delu podrobneje raziskati, se navezuje na risanje 

in grafiko kot likovni področji, saj sta mi bili v lastnem ustvarjanju ti dve področji 

vedno nekoliko bližje kot slikanje. Vemo, da barvo izražamo na ploskovit način, in ker 

me je zanimala tudi barva, sem nekako želela združiti risbo in barvo. Tako je nastala 

barvna risba. Na ta način sem se nato izrazila v risbah in grafikah.  

V magistrski nalogi bomo raziskali pojem »barvna risba«, torej, kaj ta pojem predstavlja 

v likovni teoriji in praksi. Pojem »barvna risba« je nekoliko sam sebi kontradiktoren, saj 

vemo, da ima v likovni teoriji risba vlogo svetlo-temnega oziroma jo izražamo z linijo, 

točko, medtem ko ploskovitemu načinu izražanja sledi barva (Brunner, 1968, str. 311).  

V teoretičnem delu bomo obširno raziskali pojme, ki opisujejo barvno risbo. Ti pojmi 

so: linija, točka in barva.  

V empiričnem delu magistrske naloge bomo poiskali in analizirali likovna dela 

umetnikov ter svoja grafična dela in risbe, ki delujejo kot barvna risba. Likovna dela 

bomo analizirali glede na Butinovo generativno shemo likovnih prvin, torej bomo 

raziskali, kako oziroma na kakšen način je umetnik ustvaril barvno risbo. Zanimalo nas 

bo, kaj se zgodi, ko barvo in risbo združimo. Kaj je barvna risba? Kaj označuje barvno 

risbo? Kakšni so pristopi oziroma načini ustvarjanja barvne risbe? Kakšen občutek nam 

bodo dajala likovna dela, kaj prevlada – barva ali oblika, kaj vidimo najprej? Vidimo 

risbo ali sliko? Kje je tista meja, ko barvna risba preide v sliko? Zakaj risbo 

dopolnjevati z barvo? Zakaj barvo uporabljati na linearen ali točkoven način? 
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2 TEORETIČNI DEL 

Kot smo omenili v uvodnem delu, je pojem »barvna risba« nekoliko sam sebi 

kontradiktoren, saj vemo, da ima v likovni teoriji risba vlogo svetlo-temnega oziroma jo 

izražamo z linijo, s točko, medtem ko ploskovnemu načinu izražanja sledi barva 

(Brunner, 1968, str. 311). Tudi Kandinski (1985, str. 186) pravi, da teoretiki ugodno 

presojajo rabo črte v grafiki, o njeni rabi v slikarstvu pa sodijo, da nasprotuje njegovi 

naravi in zato ni dovoljena.  

Likovne prvine oziroma likovni elementi oziroma likovna izrazna sredstva so orisna: 

linija, točka, svetlo-temno, barva (Butina, 1997, str. 330). Kandinski (1985, str. 122–

123) razlaga, da lahko pojem »prvina« razumemo kot zunanji ali notranji pojem. 

»Zunanje je prvina vsaka risarska ali slikarska oblika zase. Notranje pa prvina ni ta 

oblika sama, marveč v njej živeča napetost. In dejansko vsebine slikarskega dela ne 

udejanjajo zunanje oblike, marveč v teh oblikah živeče sile = napetosti« (prav tam, str. 

123). Če bi te napetosti nenadoma izginile, bi delo izgubilo svojo čarobnost, napetost, 

postalo bi mrtvo. Kandinski (prav tam) meni, da ta njegova trditev deli vse ljudi na dva 

nasprotna pola: 1. na ljudi, ki priznavajo snovno, duhovno, in 2. na ljudi, ki tega ne 

priznavajo oziroma nočejo priznati ničesar. Po njegovem naj bi razlikovali prvino od 

»prvine«; se pravi, s »prvino« razumemo obliko, ki je ločena od napetosti, s prvino pa 

napetost, živečo v tej obliki. 

Nadaljevali bomo z opisom likovne prvine »točka«.  

2.1 TOČKA 

Sprva se bomo nekoliko dotaknili filozofskega vidika točke. Pitagorejci so bili prvi, ki 

so zapisali definicijo točke. Prokl jo definira kot »pozicionirajočo monado«, edini 

nedeljiv element geometrije, Platon pa kot začetek ali konec linije, imenuje jo 

»nedeljiva linija«. Evklid točko definira kot nedeljivo. Aristotel trdi, da točka ni telo in 

nima nobene teže. Časovno gledano točka ne predstavlja prihodnosti ali preteklosti, 

predstavlja »zdaj«, točno ta trenutek. Ta trenutek je nedeljiv in ni del časa, je samo 

začetek ali konec (Kotsopoulos, 2000, str. 15). 

Geometrijsko točko najdemo v pisavi. Predstavlja mejo med govorom in molkom. Vsak 

dotik čopiča ali katerega koli drugega pripomočka s površino predstavlja točko. V 

slikarstvu, plastiki in arhitekturi je lahko posledica sekanja več črt ali ravnin. V prostoru 

točka odreja centre, krajišča, sečišča, težišča, oglišča in vrhove teles (Šuštaršič, Butina, 

de Gleria, Skubin in Zornik, 2004, str. 132). Kandinsky (1979, str. 25) pravi, da je 

geometrijska točka nevidno bitje, zato jo moramo označiti kot nesnovno bitje. S stališča 

snovi je enaka ničli.  

»Točka je najmanjši likovni orisni element. V matematiki točka nima nobene dimenzije, 

v likovni uporabi pa točka mora imeti tolikšno velikost, da postane vidna. Glavna 

likovna lastnost točke je, da pritegne naše gibanje oči in ga zaustavi; točka je zato 

mirujoč in stabilen element v likovnem orisu. Gibanje točke je usmerjeno v njeno 

notranjost« (Butina, 1997, str. 342). Zaradi njene izhodiščne vloge jo imenujemo tudi 

praprvina (Šuštaršič idr., 2004, str. 132).  

V likovni umetnosti točka določa orientacijska mesta, prostorske položaje, prostorska in 

oblikovna oporišča ter poudarke. Pri prepletanju in križanju črt pa se točke pojavijo kot 
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vozlišča in vozli, ki imajo svojo magično silo in pomen.  

Točka ima več vrednosti: kompozicijske, prostorske in izrazne. Tvori lahko tudi različne 

oblike: zaporedne točke se spremenijo v navidezno črto in tekoče gibanje (Šuštaršič idr., 

2004, str. 132). S točkovnim rastrom lahko gradimo ploskev, s točkami lahko 

ustvarjamo teksture. »Z redčenjem ali gostenjem točk na ploskvi lahko ustvarjamo 

svetle ali temne površine« (prav tam). Z njeno pomočjo lahko ustvarjamo tudi tonsko 

modelacijo in tako vzbujamo vtis tridimenzionalnosti. Z barvnimi točkami lahko 

dosežemo optično mešanje barv (prav tam). 

 

Slika 1: Razmerje velikosti točke do ostalih oblik na ploskvi 

Točko lahko definiramo kot najmanjšo prvinsko obliko, a vprašanje, ki se nam poraja, 

je: »Kako določiti velikost točke?« Točka lahko raste in tako postane ploskev, ki lahko 

prekrije vso površino. Tukaj moramo upoštevati dva pogoja: 1. razmerje točke do 

temeljne ploskve glede na velikost in 2. razmerje njene velikosti do ostalih oblik na tej 

ploskvi. Razmerje velikosti lahko izmerimo z občutkom. Gledati moramo celotno 

likovno delo in odnose med likovnimi izraznimi sredstvi (Kandinski, 1985, str. 120). Na 

primer, enako velik krog lahko na manjši slikovni ploskvi ter v družbi tanjše linije 

deluje kot ploskev in na večji slikovni ploskvi v družbi debelejše črte deluje kot točka 

(Šuštaršič idr., 2004, str. 133). Torej, kot smo že omenili, občutenje točke je odvisno od 

odnosov v vidnem in (s)likovnem polju. Drugi primer, oči na obrazu so močno 

privlačne točke, če je obraz dovolj blizu. Če pa je človek dovolj oddaljen, občutimo 

glavo ali postavo kot točko, odvisno od razdalje (Butina, 2000, str. 44). Na točko pa 

vplivajo tudi drugi elementi. Nanjo vplivajo tako, da spremenijo moč njene privlačnosti. 

Če sta na svetlem ozadju rumena in modra točka, bo zaradi svetlostnega kontrasta 

močneje delovala modra. Večja točka lahko ima večjo privlačno moč kot manjša točka, 

ampak je to odvisno od svetlostnih razlik teh dveh točk. Veliko svetlo točko lahko 

uravnoteži majhna črna točka. »Tudi prostorski položaj lahko vpliva na točko: točka, ki 

stoji na sredini polja, je močnejša kot točka nekje na strani, ker ji njen položaj daje večji 

poudarek. Vrednost točke je zato odvisna od odnosov v likovni celoti« (prav tam). Z 

zaporednim nizanjem točk lahko orišemo linijo, ploskev, z gostenjem pa lahko 

dosežemo različna področja svetlosti in temnosti (prav tam). 

Ko pomislimo na točko, pomislimo na manjši krog, a točka ima lahko obliko kvadrata, 

trikotnika, pravokotnika in drugih različnih geometrijskih in organskih oblik; točka je 

lahko sestavljena iz več manjših točk, možnosti je neskončno (Kandinsky, 1979, str. 31). 

Točka kot likovna prvina lahko ima geometrijsko, organsko pravilno in nepravilno 
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obliko. Njena oblika pa je lahko odprta ali zaprta (Šuštaršič idr., 2004, str. 132).  

 

Slika 2: Različne oblike točke 

Četudi ima točka zunanjo obliko oglato, ne izgubi svoje lastnosti, ki govori, da je 

obrnjena sama vase. Njena napetost je ekscentrična. Ne kaže nobene želje po gibanju, 

deluje statično, ne pozna gibanja v katero koli smer. Točka se z okolico zliva 

minimalno. Dobro se uveljavi na svojem mestu (Kandinsky, 1979, str. 32). »Točka se 

zagrebe v osnovno ploskev in se tam utrdi za vse čase. Zato je notranje najbolj jedrnata 

stalna trditev, ki nastane na kratko, trdno in hitro. Zavoljo tega je točka v notranjem in 

zunanjem pomenu praprvina slikarstva in še posebej grafike« (Kandinski, 1985, str. 

122). Točka je močno orodje pri oblikovanju, ker vnaša v oris stabilnost, različnost in 

povzroča napetosti, ko ustavi naš pogled v gibanju skozi (s)likovno polje (Butina, 2000, 

str. 44).  

Čas zaznavanja točke je skrčen na minimum, ker točka nima želje po gibanju in po 

površini. Prvina časa je pri točki skoraj popolnoma izločena (Kandinski, 1985, str. 123). 

Izpostavili bi zelo zanimiv del v literaturi, kjer Kandinski (1985, str. 127) govori o vlogi 

točke v naravi. Pravi, da je kopičenje točk v naravi pogosto, smotrno ter organsko 

nujno. »Te naravne oblike so pravzaprav drobna prostorska telesa in so do abstraktne 

(geometrijske) točke v enakem razmerju kakor slikarska točka. Seveda moramo po 

drugi strani na ves 'svet' gledati kot na kozmično, v sebi zaokroženo kompozicijo, ki je 

spet sestavljena iz nešteto samostojnih, v sebi zaokroženih in čedalje manjših 

kompozicij; v velikem in malem je svet na koncu koncev ustvarjen iz točk, pri čemer pa 

se točka po drugi plati spet vrača v svoje prvotno stanje geometrijskega bitja. To so 

skupki geometrijskih točk, ki v različnih pravilnih likih lebdijo v geometrijski 

brezkončnosti. Najhujše, v sebi zaokrožene, čisto sredobežne like vidimo s prostim 

očesom dejansko kot točke, ki so med seboj v ohlapnih razmerjih. Takšna se nam kažejo 

različna semena; če odpremo lepo zglajeno ebenovinasto glavico maka (navsezadnje je 

to le malo večja kroglasta točka), odkrijemo v tej topli kroglici kompozicijsko načrtno 

urejeno množico hladnih modrosivih točk, v katerih počiva latentna moč za nadaljnje 

razsejevanje – natanko kakor pri slikarski točki. V naravi včasih nastajajo takšne oblike 

s členjenjem in z razpadom prej omenjenih skupkov – tako rekoč kot nekakšen zalet k 

praobliki geometrijskega stanja. Če je puščava peščeno morje, ki je sestavljeno 

izključno iz točk, potem neprenagljiva viharna zmožnost gibanja teh 'mrtvih' točk ne 

učinkuje zaman tako strašljivo. Tudi v naravi je točka vase obrnjeno bitje, polno 

možnosti« (prav tam). Je sam svoj majhen svet (prav tam, str. 122). 

Z opisom točke bomo zaključili in nadaljevali z opisom linije. In sicer, točki lahko 

damo še drugo moč – moč, ki nastane zunaj nje. »Ta moč se opira na točko, zažrto v 

ploskev, jo iztrga in jo pomika po ploskvi v neko poljubno smer. S tem se pri priči izniči 



 

5 

njena središčna napetost, pri čemer pa sama odmre; s tem pa tudi nastane novo bitje, ki 

zaživi novo, samostojno življenje in je torej podložno svojim lastnim zakonom. To pa je 

črta« (prav tam, str. 139). 

2.2 ČRTA 

Tudi pri liniji/črti bomo sprva povzeli nekaj filozofskih dojemanj oziroma opisov linije.  

Prokl linijo definira kot »magnitudi ene dimenzije« ali kot »razvlečeno oz. razširjeno 

magnitudo v eno smer«. Linija predstavlja prvo dimenzijo. Aristotel linijo definira kot 

enosmerno deljivo, v kontrastu s površino jo dojema kot dvojno deljivo, trojno deljivo 

pa z materijo. Povezuje jo s pojmom »dolžine«, »širino« s površino in »globino« z 

materijo. Evklid trdi, da je linija površina dolžine. Prokl pa pravi, da je linija »tok 

točke« (Kotsopoulos, 2000, str. 27). 

Linija sodi med najstarejše likovne pojme. Omogoča izražanje v grafiki, slikarstvu, 

kiparstvu, arhitekturi, oblikovanju, predvsem pa je značilna za risbo (Šuštaršič idr., 

2004, str. 135, Muhovič, 2015, str. 487). Geometrijska linija je nevidno bitje, je sled 

premikajoče se točke (Kandinski, 1985, str. 140).  

Črta kot konstrukcijska prvina veže in poveže likovne enote v celoto ali pa to celoto 

razčleni. Na primer, razdeli slikovno ploskev in ji nakaže konstrukcijsko mrežo: risba v 

sliki, skrito ogrodje kompozicije. Kot plastična in prostorska prvina črta tvori ploskve in 

telesa v prostoru. Primer: v kiparstvu – skulptura iz žice; v arhitekturi – rebrasti stropi, 

skeletne konstrukcije; v risbi – risba v linearni perspektivi. Prostorsko črto pa najdemo 

tudi v naravi: tanke vejice dreves. Kot strukturalne prvine ponazarjajo črte materialne 

lastnosti objektov: les, dlako, vodo, travo itd. Z gostenjem in mešanjem črt lahko 

ustvarimo svetla in temna področja (na primer: šrafure, rastri ...) (Šuštaršič idr., 2004, 

str. 135). 

Linija nastane z gibanjem točke, iz uničenja skrajnega, vase zaprtega miru točke. Linija 

je največje nasprotje točki (Butina, 1995, str. 115), je črta, ki orisuje, obrisuje, omejuje 

in ločuje s svojim potekom notranji prostor oblik od zunanjega prostora (prav tam, str. 

330). 

Kadar zunanja sila premika točko v katero koli smer, nastane prvi tip črte, ki jo 

imenujemo premica. Premica v svoji napetosti predstavlja najbolj jedrnato obliko 

neskončne možnosti gibanja. Kandinski (1985, str. 140) s pojmom »napetost« 

nadomešča pojem »gibanje«. Drugi pojem je »smer«, ki jo prav tako določa gibanje. 

»Slikarske prvine so realni nasledki gibanja, in sicer v obliki: 1. napetosti in 2. smeri. Iz 

tega sledi, da točka premore v sebi le napetost in nikakršne smeri, linija pa v vsakem 

primeru napetost in smer« (prav tam). 

»Linija je ena od orisnih likovnih prvin: a) linija je najabstraktnejša likovna prvina, linij 

v naravi ni, tam so samo predmeti in pojavi s poudarjeno dolžino, b) linija poteka v 

enoprostorski dimenziji – dolžini, zato lahko sodeluje pri oblikovanju 

dvodimenzionalnega in tridimenzionalnega prostora, c) glavna likovna lastnost linije je 

gibanje, ki je lahko gibanje roke (z risalom) ali gibanje oči v likovnem prostoru; linija 

zvablja oči v likovnem prostoru« (Butina, 1997, str. 330).  

»Linijo po Kleeju, ki nastane iz lastnega gibanja, na primer gibanja risala, imenujemo 



 

6 

aktivna linija« (Butina, 2000, str. 44). Tako nastala linija ima svojo lastno aktivnost 

(Butina, 1995, str. 330). Poznamo še pasivne linije, ki jih poimenujemo tako, ker 

nastajajo iz dejavnosti drugih vidnih ali likovnih prvin, ki imajo sebi lastne barvne, 

svetlostne ali prostorske lastnosti. Omeniti moramo še medialno linijo, ki nastane takrat, 

ko z aktivno linijo obkrožimo neko področje na površini in tako orišemo ploskev 

(Butina, 2000, str. 44, 50).  

  
 

Slika 3: Aktivna linija Slika 4: Pasivna linija Slika 5: Medialna linija 

Glede na izvedbo ločimo formalno (črto, ki jo naredimo s pomočjo šestila, trikotnika ...) 

in neformalno linijo (ustvarjeno s prosto roko). Glede na tok je linija lahko 

neprekinjena, prekinjena, točkasta, glede na obliko je lahko ravna (toga, trda, ostra, 

razumska, hladna, nepopustljiva), lomljena (izraža trdo in ostro gibanje), nazobčana 

(izraža boj), lahko je krivulja: pravilna (krožnica, spirala, parabola …), nepravilna, 

svobodna, enodebelinska ali večdebelinska, enakomerna ali neenakomerna, glede na 

velikost je lahko dolga, kratka, debela in tanka. Oblike in napetosti črt določajo 

raznovrstno čustveno dojemanje oblik: valovnica ustvarja mehko in tekoče gibanje: 

enakomerna valovnica je bolj umirjena kot neenakomerna valovnica. Obešena črta 

povzroča občutek lenobe in utrujenosti. Izobčena črta izkazuje energijo, voljo in odpor. 

Blago valovita črta vliva občutek nežnosti in elegance. Lomljene črte povzročajo 

občutek grobosti, energije, možatosti. Svobodna krivulja zbuja vtis gibanja, nemira, 

rasti in veselja, lahko pa tudi bojazni, sovraštva in bolečine – odvisno od njenega ritma 

in trdote. Glede na smer pa nam linija lahko vzbuja različna psihološka učinkovanja in 

različno simboliko. Vodoravna linija deluje mirno, spokojno, umirjeno, pasivno. 

Spominja na morje, obzorje, ravnino. Kandinski (1985, str. 141) meni, da sta hladnost in 

ploskost osnovna zvoka vodoravnice, je najbolj jedrnata oblika neskončne hladne 

možnosti gibanja. Navpična deluje aktivno, trdno, dostojanstveno, predstavlja budnost, 

življenje in rast, obvladljivost položaja; tudi človek je pokončno bitje. Navpično črto 

dojemamo bližje kakor vodoravno, zato vodoravno vidimo bolj oddaljeno kot navpično, 

ki jo doživljamo bolj v ospredju; je najbolj jedrnata oblika neskončno tople možnosti 

gibanja (prav tam). Poševna črta pa deluje dinamično, kinetično, je prehodna in pomeni 

gibanje (Šuštaršič idr., 2004, str. 135–136). Poševnica je najbolj jedrnata oblika 

neskončne toplo-hladne možnosti gibanja (Kandinski, 1985, str. 141). 
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Slika 6: Različne oblike linij 

Na linijo vplivajo tudi druge likovne prvine, npr. svetlost, barva, debelina, položaj idr., 

in tudi ona vpliva nanje (Butina, 2000, str. 50). 

Kot pri točki bomo tudi pri liniji povzeli besede Kandinskega (1985, str. 179), ki med 

drugim opisuje tudi pojav črte v naravi, ki je v naravi precej pogosta. Najdemo jo v 

mineralnem, rastlinskem in živalskem svetu. Na primer, zgradba kristala je čista linijska 

tvorba, rastlina se razvija iz semena do korenin (navzdol) in do debla (navzgor), je pot 

od točke do črte.  

Tako smo obnovili značilnosti linije, sedaj bomo nadaljevali z opisom pojma »barva«. 

Pomen barv in njihov vpliv na nas opisujem tudi zato, ker se umetniki zavedajo pomena 

barv in jih smiselno oz. po svojem konceptu izrazijo oz. rabijo/uporabijo v svojem 

umetniškem delu. 

O barvi je veliko napisanega, navedli in na kratko opisali pa bomo tipične 

karakteristike/lastnosti oziroma tiste, za katere menimo, da so smiselne in pomembne za 

našo tematiko.  

2.3 BARVA 

Je večpomenski izraz, ki označuje: a) barvno svetlobo (spektralne barve), b) barvno 

snov oz. barvni pigment (kromatski agens), c) občutek barve (kromatski efekt, barvna 

valenca), d) barvno zaznavo (barvne modalitete), e) informacijo o določeni lastnosti 

zunanjega sveta (lokalna barva), f) likovno izrazno sredstvo oz. likovne elemente in g) 

likovni pojem. Mnogopomenskost izraza »barva« je mogoče ponazoriti s citatom iz dela 

»Elementi likovne prakse« Milana Butine: »Neka določena rdeča barva je najprej 

fizikalna lastnost določene materije, kjer je njena struktura takšna, da vpija določeno 

valovno področje svetlobe in odbija druga, prav tako določena valovna področja; kot 

svetloba lahko vzdraži človeški organizem in v njem povzroči določene fiziološke 

procese, ki se na ravni psihe razkrijejo kot čutni občutki; ti čutni občutki lahko 

organizmu služijo kot elementi sporočila o zunanjem svetu, imajo lahko zanj določen 

pomen in tako vplivajo na njegovo obnašanje. Ta psihofiziološka reakcija je osnova za 

nek splošni pomen rdeče barve: vse rdeče barve organizem vzburijo in ga aktivirajo, 

rdeča barva je torej aktivna barva, ali drugače, njen minimalni pomen je določena 
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aktivnost organizma, ki je drugačna kot aktivnost, ki jo povzroča npr. rumena barva. 

Rdeča barva lahko seveda dobi tudi subjektivne pomene, nekdo jo ima rad, spet drugi je 

ne mara, subjektivna čustvena reakcija na to rdečo barvo je lahko različna, kljub tem 

subjektivnim pomenom pa se ne spremeni osnovni psihofiziološki odgovor organizma, 

aktiviranje njegovih procesov. Ta rdeča barva je lahko informacija o določenih 

lastnostih zunanjega sveta; roža, opeka, zastava itd. je lahko rdeče barve; kot takšna je 

del sporočila o zunanjem svetu, postaja smisel. In naposled je rdeča barva lahko simbol 

nečesa, kar ni niti stvar niti predmet, ampak čisti pojem, npr. simbol uporništva ali 

svobode« (Muhovič, 2015, str. 78). 

Sedaj si bomo pogledali, kako vidimo barvo. »Bela sončna svetloba je zmes vseh 

spektralnih barv. Predmete vidimo pestro obarvane zato, ker ti nekatere spektralne barve 

vpijejo, druge pa odbijajo. Limona je npr. rumena, ker pretežno odbija svetlobo tistega 

dela spektra, ki vzbuja vtis rumene barve, druge svetlobe pa vpija« (Šuštaršič idr., 2004, 

str. 148). Če belo sončno svetlobo spustimo skozi enakostranično stekleno prizmo, se 

razkloni v barvni spekter. »Če vse spektralne svetlobe zmešamo, pa znova nastane bela 

svetloba. Svetloba je valovanje in vsaka barvna svetloba ima svojo valovno dolžino. 

Barvne svetlobe se razlomijo skozi stekleno prizmo pod različnimi koti« (prav tam). 

Barve, ki so pisane in vključene v mavrico, imenujemo pestre ali kromatične barve 

(med seboj se razlikujejo po svoji barvni kvaliteti, torej po barvnosti ali kromatičnosti, 

ki je poglavitna kvaliteta barv, spreminjajo se lahko glede na barvno čistost in svetlost), 

nepestre ali nevtralne ali akromatične barve pa so črna, bela in siva (Šuštaršič idr., 

2004, str. 148, Butina, 1995, str. 53).   

Navedli bomo določene lastnosti in zmožnosti izražanja z barvo; v njihove lastnosti se 

ne bomo poglabljali, bomo jih pa omenili. Torej, barve lahko med seboj mešamo. 

Poznamo aditivno (mešanje barvnih svetlob) in subtraktivno mešanje barv (prekrivanje 

barvnih filtrov in snovno mešanje barv). Ločimo primarne (rumena, rdeča, modra), 

sekundarne (mešanice dvojice primarnih barv) in terciarne barve (mešanica dveh 

sekundarnih barv). Dimenzije barv so barvnost, svetlost in nasičenost. K barvam sodijo 

tudi barvni kontrasti: kontrast barve k barvi, svetlo-temni, toplo-hladni, 

komplementarni, kontrast barvne kakovosti, barvne količine in sočasni kontrast 

(Šuštaršič idr., 2004, str. 148–166).  

KONTRAST BARVE K BARVI 

Je kombinacija najmanj treh primarnih barv, med tistimi, ki so najmočneje nasičene in 

najbolj oddaljene v barvnem krogu. Moč kontrasta barve se zmanjša, če primarne barve 

nadomestimo s sekundarnimi ali celo terciarnimi (Šuštaršič idr., 2004, str. 166). 
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Slika 7: Joan Miro, »Figura pred soncem«, 1968, akril na platno 

SVETLO-TEMNI BARVNI KONTRAST 

Je kontrast med različnimi vrednostmi svetlosti določene barve (npr. svetlo rdečo in 

temno rdečo) ali pa tudi med različnimi vrednostmi svetlosti različnih spektralnih barv 

(npr. rumena je svetlejša kot modra). Najmočnejši kontrast med svetlo in belo 

predstavlja odnos med belo in črno. Vsako pestro barvo lahko svetlimo ali temnimo z 

belo ali črno (Šuštaršič idr., 2004, str. 167). 

 

Slika 8: Vasilij Kandinski 

TOPLO-HLADNI KONTRAST 

Nekatere barve nam vzbujajo občutek toplote ali hladu. Lahko je šibek ali močen. 

Najmočnejši je med modrozeleno in rdečeoranžno barvo. Ploskve toplih barv delujejo 

bliže kot ploskve hladnih barv. Če hladni barvi dodamo toplo barvo, postane toplejša 

(Šuštaršič idr., 2004, str. 168). 
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Slika 9: Paul Cezanne, »Gospa Cezanne na rumenem stolu«, 1888/90, olje na platno 

KOMPLEMENTARNI BARVNI KONTRASTI 

V barvnem krogu si ležijo nasproti. Ta kontrast lahko primerjamo z vodo in ognjem. Če 

ju pomešamo, se med seboj uničita. Če sta dve komplementarni barvi druga ob drugi, se 

krepita (Šuštaršič idr., 2004, str. 168). 

 

Slika 10: Willem de Koonig, »Elegija«, 1939, mešana tehnika 

SIMULTANI (IN SUKCESIVNI) KONTRAST 

O simultanem kontrastu govorimo takrat, ko naše oko vsaki dani barvi simultano priredi 

njeno komplementarno barvno dopolnilo. Simultana barva v resnici ne obstaja, nastane 

v očesu (Butina, 2000, str. 40). 
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Slika 11: Henri Matisse, »Okno«, 1916, olje na platno 

KONTRAST BARVNE KAKOVOSTI (kvalitete) 

Pomeni nasičenost barve, barvno moč. Najmočnejše barve so barve v barvnem krogu. 

Ta kontrast predstavlja nasprotje med nasičenimi in manj nasičenimi barvami (npr. 

nasičena zelena proti manj nasičeni zeleni). Da bi razumeli ta kontrast, moramo 

odstraniti svetlo-temni kontrast (barvi moreta imeti enako svetlost, imata pa drugačno 

nasičenost) (Šuštaršič idr., 2004, str. 169). 

 

Slika 12: Paul Klee, »Gorska vas (v jeseni)«, 1934, olje na platno 

KONTRAST BARVNE KOLIČINE (kvantitete) 

Nanaša se na odnos med velikostmi barvnih ploskev in pomeni kontrast med večjo in 

manjšo površino dveh barv v kompoziciji. Dve enako veliki ploskvi dveh različnih barv 

ne delujeta enako veliki. Pri enaki količini modre in rumene prevlada rumena in ploskev 

deluje večja. Če želimo doseči ravnovesje med rumeno in drugimi barvami, moramo 

zmanjšati površino rumene. Goethe je za posamezne barve določil njihovo količinsko 

vrednost v primerjavi z drugimi barvami, da je kompozicija barvno uravnotežena – 

rumena : oranžna : rdeča : vijoličasta : modra : zelena – 9 : 8 : 6 : 3 : 4 : 6 (Šuštaršič, 

2004, str. 169). 
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Slika 13: G. Hocke 

STOPNJEVANJE BARVE 

Barvo lahko stopnjujemo na naslednje tri načine (Šuštaršič idr., 2004, str. 171): 

 po vrednosti svetlosti: npr. od svetlo rdeče do temno rdeče (dodajanje črne ali bele); 

 po nasičenosti: npr. od močno rdeče do šibko rdeče (dodajanje sive z enako 

vrednostjo ali z dodajanjem komplementarne barve); 

 po barvnosti: npr. od tople do hladne barve; barvo lahko postopno spreminjamo v 

drugo, ne le z barvami, ki so ji sosede v krogu, lahko tudi z dodajanjem vseh ostalih 

barv. 

HARMONIJA BARV 

Harmonija pomeni skladnost in ubranost določene skupine barv, ki naj bi na opazovalca 

vplivala ugodneje kot kakšna druga barvna kombinacija. Poznamo dve vrsti harmonije 

(Šuštaršič idr., 2004, str. 172): 

 harmonija na osnovi sorodnosti 

 harmonija na osnovi kontrastnih odnosov, h kateri sodi tudi harmonija na osnovi 

komplementarnih odnosov 

 »Harmonija sorodnih barv lahko označuje: 

 barvno skupino, v kateri so si barve sorodne po barvnosti in se v barvnem krogu 

nahajajo druga blizu druge; tako nastane npr. harmonija toplih ali hladnih barv; 

 barvno skupino, v kateri so si barve sorodne po svetlosti; npr. harmonija svetlih 

barv, harmonija temnih barv; 

 barvno skupino, v kateri so si barve sorodne po nasičenosti. 

 Harmonija kontrastnih barv«  

Barvna harmonija naj bi temeljila predvsem na kombinaciji barv, ki z medsebojnim 

mešanjem povzročijo nastanek nevtralne barve, med katere sodijo vse komplementarne 

dvojice in trojice barv, ki so v barvnem krogu med seboj enako oddaljene (npr. rumena, 

rdeča in modra) (prav tam).  

Itten razlaga, da so barve harmonične tedaj, ko pomešane skupaj ustvarijo nevtralno 

sivo. Vse druge kombinacije, ki z mešanjem ne dajo sive barve, so po njegovem mnenju 

ekspresivne ali disharmonične. Meni, da so harmonične vse komplementarne dvojice in 

vse tiste barve, ki v barvnem krogu tvorijo enakostranični ali enakokraki trikotnik, pa 

tudi vse druge kombinacije barv, ki z mešanjem povzročijo nastanek nevtralne barve. 
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Harmonične kombinacije barv deli na: diade (dvozvočja; vse komplementarne barvne 

dvojice; v sistem je vključil tudi barvno telo v obliki krogle), triade (kombinacija barv, 

ki v barvnem krogu tvorijo enakostranični trikotnik; najmočnejša takšna kombinacija je 

kombinacija primarnih barv; z obračanjem trikotnika je mogoče ustvariti več 

kombinacij), tetrade (nastanejo z dvema dvojicama komplementarnih barv iz 

dvanajstdelnega Ittnovega barvnega kroga), pentade in heksade (nastanejo z vrisom 

šesterokotnika v barvni krog; tako nastane harmonična heksada treh dvojic 

komplementarnih barv: rumena-oranžna-rdeča-vijoličasta-modra-zelena; druga 

harmonična heksada je rumenooranžna-rdečeoranžna-rdečevijoličasta–

modrovijoličasta-modrozelena-rumenozelena; šesterokotnik lahko obračamo znotraj 

barvne krogle – tako dobimo zanimive heksade) (Šuštaršič idr., 2004, str. 172). 

Itten je pojasnil, da je mogočih še veliko različnih izbranih kombinacij barv v diadah, 

triadah in tetradah tudi glede na drugi dve dimenziji barve – svetlost in nasičenost. 

Nasičene barve lahko npr. kombiniramo z manj nasičenimi, svetle s temnimi itn. Menil 

je tudi, da so za skladnost barv pomembni tudi količinski odnosi barv in razporeditev 

barv oz. njihov položaj v barvnem akordu. Ni vseeno, ali je rumena med rdečo in modro 

ali je modra med rdečo in rumeno ali je rdeča med rumeno in modro (prav tam, str. 173–

174). 

»Senzacije ali občutke barv lahko ločimo od zaznav ali percepcij barv. Senzacije so 

navadno izolirane od drugih vizualnih pojavov, percepcije pa so integrirane tudi z 

drugimi lastnostmi vidnega sveta: površine predmetov vidimo v barvah, istočasno pa 

vidimo tudi njihovo teksturo, ukrivljenost, osvetljenost itd. Posamezne in izolirane 

barvne senzacije je mogoče doseči samo na eksperimentalen način. Barvne zaznave so 

torej v navadnem gledanju integrirane z drugimi vizualnimi zaznavami v vidno sliko 

sveta« (Butina, 1995, str. 53). 

»Oblika in barva izpolnjujeta dve značilni funkciji gledanja: nosita izraz in informacijo. 

Vendar zakonitosti zaznavanja barv in oblik niso iste« (Muhovič, 2015, str. 79).  

a) Oblika  

Je učinkovitejše informacijsko oz. komunikacijsko sredstvo kot barva, po drugi strani pa 

nima izrazne moči barve. Oblike omogočajo nešteto možnih jasno ločljivih vzorcev 

(obrazi, rastlinski listi, prstni odtisi, pisave ipd.) (prav tam). »Razlikovati in pomensko 

diferencirati jih je mogoče tudi v majhnih vzorcih; primer: črka 'o' se z minimalnimi 

morfološkimi dodatki prelevi v celo serijo jasno ločljivih črk – a, b, d, g in p. V 

percepcijskem smislu zahteva oblika aktiven angažma subjekta. Da bi jo pravilno 

zaznal, si jo mora subjekt pazljivo ogledati (še posebej, če jo vidi prvič), razumeti 

strukturo odnosov med njenimi sestavnimi deli in med deli ter celoto« (prav tam). 

»Oblikovni izrazi so mnogo bolj diferencirani in enopomenski, zato jih laže povežemo v 

jasna in smiselna sporočila. Če bi v ta namen hoteli uporabiti barvo, bi dobili le 

približno deset ločljivih in jasno prepoznavnih znakov, kar bi močno okrnilo naše 

komunikacijske možnosti« (Kovačev, 1997, str. 29).  

b) Barva  

Zaznavanje barve pa ne zahteva posebne subjektivne aktivnosti in napora (Muhovič, 

2015, str. 79). Barve ne moremo raztegniti v brezmejnost. Neomejeno rdečo si lahko le 

zamislimo ali vidimo duhovno. Ko zaslišimo besedo »rdeča«, tedaj ta rdeča v naši 
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predstavi nima nobenih meja. Če pa to rdečo podamo v snovni obliki, kot v slikarstvu, 

mora imeti določen ton, ki je izbran iz vrste različnih tonov, torej je subjektivno 

kategoriziran, nato pa mora biti na ploskvi omejena, razmejena od drugih barv, ki so 

tam in se jim ni mogoče izogniti. Z omejitvijo ter sosedstvom se subjektivna 

karakteristika spremeni, dobi objektivni prizvok. Ta povezava med barvo in obliko nas 

vodi v opazovanje, kako oblika deluje na barvo. Sama oblika ima svoj notranji zvok, 

svojo duhovno bit z lastnostmi, ki so identične s to obliko (tudi abstraktna in 

geometrijska oblika) (Kandinski, 1985, str. 67). 

Barva je bistveno bogatejša od oblike. Pri percepciji barv je akcija usmerjena od 

predmeta k subjektu, pri zaznavanju oblik pa akcija prehaja od opazovalca na predmet. 

Ljudje se močno razlikujemo po svojem odnosu do oblik in barv ter po določanju 

njihove relativne teže pri svojem spoznavanju in ocenjevanju konkretne stvarnosti 

(Kovačev, 1997, str. 29). »Te razlike so ponavadi posledica različnih razvojnih 

sprememb in osebnostnih lastnosti ter sociokulturnih danosti določene družbe« (prav 

tam).  

c) Barva in oblika v oblikotvornem miljeju  

Barva ne povzroča le čustvenega odziva in oblika ne zahteva zgolj razumske kontrole. 

Če to do neke mere velja za gledalca, to ne more in ne sme veljati za likovnega 

ustvarjalca, ki mora obe izrazni sredstvi poznati in uporabljati v njuni oblikotvorni 

celovitosti. To pomeni: oblikovanje z barvami mora podvreči razumski kontroli (barvna 

teorija, barvna sistematika, komponiranje barv), istočasno pa mora biti odprt za 

ekspresivno vrednost oblik (analogije med barvami in oblikami, odnos med barvo in 

tridimenzionalno obliko). Na splošno velja, da ekspresivne vrednosti barv in oblik 

spontano vplivajo na pasivno sprejemajoči um, medtem ko tektonska struktura barvnega 

in oblikovnega vzorca zahteva aktivno organizirajoči razum. Likovni ustvarjalec si 

lahko z zavestnim izkoriščanjem teh posebnosti močno olajša členitev in organizacijo 

kompleksnih vzorcev v kompoziciji. Muhovič (2015, str. 79–80) tole ilustrira na 

primeru odnosa med figuro in ozadjem: »Da figure večkrat nastopajo v zapletenih 

povezavah, je lahko barva tisto sredstvo, ki omogoča vnašanje reda v tektoniko teh 

povezav; posebej tistih, ki bi sicer same po sebi dopuščale konkurirajoča tolmačenja 

odnosov med figuro in ozadjem. In narobe, da bi barva v likovnem kontekstu lahko 

presegla status zgolj intenzivnega čutnega apela in poleg čutne postala tudi mentalna 

informacija, je potrebno barvni energiji z obliko določiti jasne meje ter s tem precizirati 

in semantično usmeriti izvorni pomen njene čutne vsebine.« 

2.4 KORELACIJE MED BARVO IN OBLIKO 

Relacijo med njima so predvsem proučevali slikarji in psihologi. Vasilij Kandinski 

ugotavlja, da imamo v slikarstvu na voljo dve oblikotvorni orodji: obliko in barvo. S 

slikarskega stališča je oblika ločujoča črta med barvno in/ali svetlostno diferenciranimi 

ploskvami. V slikovnem prostoru lahko obstaja sama zase. Obrisi oblike so njen zunanji 

pomen, njen notranji pomen v slikarstvu pa je barva. Oblika je zunanji izraz njene 

notranje vsebine. Iz tega sledi, da struktura oblike ni dobro prilagojena barvni vsebini 

vse dotlej, dokler v njeni organizaciji oz. konturah ni izražena narava barvne energije, ki 

jo vsebuje (Muhovič, 2015, str. 80).  

Johannes Itten je o odnosu med barvami in oblikami razmišljal na naslednji način: 

»Kakor obstajajo tri primarne barve, iz katerih je z medsebojnim mešanjem mogoče 
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pridobiti ostale barvne odtenke, tako obstajajo trije osnovni oblikovni tipi – trikotnik, 

kvadrat in krog« (prav tam, str. 80–81). Ekspresivne lastnosti primarnih barv in 

oblikovnih tipov se povezujejo na naslednji način: rumeni kot ostri, sevajoči in 

dinamični barvi ustreza trikotnik, ki je tudi ostra in dinamična oblika; rdeči kot suhi, 

topli, trdni in stabilni barvni ustreza kvadrat, ki je tudi trdna in stabilna oblika; modri 

kot hladni, vlažni in prosojni barvi, ki na mrežnici ne ustvarja ostrih obrisov, po 

lastnostih ustreza krog s svojo mehkobo in gibanjem; zeleni kot hladni, mehki, sveži in 

prostorski barvi, ki je oko ne more dobro fiksirati, ustreza šesterokotnik, ta »razmehčani 

krog« (pa tudi trikotnik z zaobljenimi stranicami); oranžni v primerjavi z rdečo, ki je 

bolj snovna in težja topla barva, ustreza trapez, vijoličasti kot mehki in zabrisani barvi, 

ki je oko ne more dobro izostriti, pa ustreza elipsa (prav tam, str. 81). Otipna kvaliteta 

oblik služi za povezovanje oblik z barvami: npr. trikotnik je oster kot rumena, ki je 

usmerjena navzven in se približuje gledalcu; krog pa s svojo mehkobo in gibanjem 

ustreza modri, ki je mehka in navznoter usmerjena barva ter se gledalcu oddaljuje 

(Muhovič, 2015, str. 81, Kandinski, 1985, str. 78). Tako trikotnik bode v oči, medtem ko 

se oko pogreza v moder krog. Ta učinek se poveča, kadar barvo svetlimo ali temnimo: 

učinek rumene se stopnjuje pri svetlenju (z dodajanjem bele), učinek modre barve pa se 

zvišuje pri temnenju barve (z dodajanjem črne) (Kandinski, 1985, str. 78). Če 

uporabljamo oblike (hote ali nehote) tako, da ne odgovarjajo barvi, ki jo nosijo, 

nastanejo odnosi, ki lahko zmanjšajo ali zmedejo likovni učinek barvne oblike: oster in 

dinamičen značaj trikotniških oblik lahko npr. oslabimo z uporabo modrih barv 

(Muhovič, 2015, str. 81). S tem rumena dobi zelenkast ton in takoj upočasni obe gibanji 

(vodoravno (h gledalcu) in ekscentrično (obrnjeno vase). Enako se zgodi beli, če jo 

mešamo s črno; dobimo sivo, ki je po moralni vrednosti blizu zeleni. Kandinski (1985, 

str. 79–80) pravi, da se bela in črna gibljeta kakor rumena in modra, toda v odreveneli 

obliki. Bela predstavlja večni odpor in kljub temu možnost (rojstvo), črna pa je 

absolutno brez odpora in nima nobene možnosti (smrt). Razlika med zeleno in sivo je v 

tem, da lahko rumena in modra vnovič postaneta dejavni. Zelena ima živ potencial, 

medtem ko ga siva nima. Pravi, da siva nastane po eni plati iz negibnega odpora, po 

drugi pa iz nepremičnosti, ki je nezmožna odpora. 
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Slika 14: Notranji značaj kot duševno delovanje 

Poglavitna lastnost barve je, da po svoji naravi zahteva ploskovito
1
 rabo (Butina, 1997, 

str. 320). To seveda ne pomeni, da z barvo ni mogoče orisati prostora in telesnosti na 

njej najprimernejši način. To umetniki lahko naredijo na več načinov: npr. tako, da 

izrabijo njene različne možnosti svetlosti: npr. glavo lahko narišemo in zmodeliramo s 

črno ali z rdečo kredo; v obeh primerih bo njena plastika enako vidna in razločna. V isti 

namen lahko izkoriščamo njeno absolutno barvno svetlost: za svetlobo uporabljamo 

svetlejše barve, za sence pa temnejše barve. Lahko pa izkoriščamo tudi njene lastnosti, 

ki vzbujajo občutke toplote ali hladnosti. Vemo, da tople barve občutimo bliže in večje, 

hladne pa oddaljene in manjše. Topli barvni odtenki so tisti, ki vsebujejo oranžno ali 

rdečo kromatičnost, hladni pa tisti, ki imajo zeleno ali modro kromatičnost. Pri gradnji 

prostora imajo torej topli odtenki iste likovne posledice kot svetli in hladni iste kot 

temni. Svetli in topli deli prostora ali teles so za nas psihološko pomembnejši kot temni 

in hladni, saj naše telo aktivirajo; temni in hladni naš organizem pasivizirajo. Barve in 

svetlosti se nam tako razkrijejo kot psihične energije (Butina, 2000, str. 30).  

2.5 ZAZNAVA BARVE 

Že zgoraj smo omenili, da barve zaznavamo subjektivno, a ima doživljanje barv 

vendarle dovolj vsem ljudem skupnih značilnosti, ki jih lahko upoštevamo pri likovnem 

oblikovanju (Butina, 2000, str. 34). Na primer, tople barve povzročajo določene 

fiziološke učinke pri vseh ljudeh, psihološke reakcije na te barve pa so lahko 

                                                
1 Ploskev je »ravnina, površina, ki se razprostira v dveh dimenzijah prostora; možne so manjše 

deformacije v tretjo dimenzijo, ki pa ne smejo biti toliko poudarjene, da bi se dvodimenzionalnost 

ploskve izgubila in bi začela zajemati prostornino« (Butina, 1995, str. 334). 
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individualno različne: nekdo ima rad rdečo, pa ne mara rumene in obratno ... Tudi 

družbena kultura izrablja simbolične možnosti barv (prav tam, str. 349).  

Ogledali si bomo psihološki in fiziološki pomen barv za posameznika oz. kako njihove 

lastnosti vplivajo na nas. 

RDEČA 

Psihološka podlaga simbolike rdeče barve: rdeča predstavlja barvni zenit, njene 

psihološko-simbolične učinke določa njena fizična povezanost z dvema temeljnima 

življenjskima substancama: ognjem in krvjo. Kri in ogenj imata v vseh kulturah izreden 

pomen in bogato simboliko. Rdeča barva implicira aktivnost, privlačnost, vročičnost in 

dinamičnost. Zaradi teh lastnosti je zelo opazna, včasih je lahko tudi neresna in 

površinska (Kovačev, 1997, str. 39–47). 

Različni odtenki barve imajo različen pomen. Jasna, svetlo rdeča simbolizira srce, je 

barva aktivnosti, zbuja občutek moči, sile, prizadevnosti, veselja, odločnosti, 

zmagoslavja. Srednje rdeča pridobi trajno oster občutek, ne prinese nič hladnega. 

Kandinski (1985, str. 84) meni, da je kakor enakomerno razbeljena bolečina, 

samozavestna sila, ki je ni mogoče zlahka preglasiti, se pa da gasiti z modro – kakor 

razžarjeno železo z vodo. Temno rdeča pa simbolizira trebuh in je barva noči, 

introverzije in miru. Rdeča predstavlja tudi telesno ljubezen. Kadar simbolizira 

pregreho, nemoralo, sprijenost, jo lahko zamenjata tudi črna in vijoličasta (Kovačev, 

1997, str. 45, Kandinski, 1985, str. 84). Notranje rdeča deluje kot zelo živa, bodra, 

nemirna, ima neizmerno moč. V osnovi je zelo raznolika in bogata (Kandinski, 1985, 

str. 84).  

Fiziološki učinki rdeče barve: 

Ker je vroča in udarna barva, na telo deluje kot stimulans. Deluje vznemirjajoče in 

spodbuja simpatično dejavnost. Če smo izpostavljeni monokromatski rdeči svetlobi, se 

poveča občutljivost oči za zelenomodro barvo, rdeča pa postaja vedno šibkejša in vedno 

bolj rumena. Po določenem času se pojavijo tudi nekatere telesne spremembe: 

povečanje mišične napetosti, stiskanje v vratu, pospeševanje utripa, zviševanje krvnega 

tlaka, pospešitev krvnega obtoka, povečano izločanje adrenalina, pospeševanje 

delovanja jeter in poglabljanje dihanja (Kovačev, 1997, str. 143–144).  

MODRA 

Modro lahko povezujemo z oddaljenostjo, daljavo in neskončnostjo ter velikostjo (ker 

optično povečuje predmete). Doživljamo jo kot oddaljeno in hladno. Predstavlja tudi 

simbol hrepenenja po nečem nedosegljivem; je simbol hladnosti, brezčutnosti, ponosa, 

trdote, kreposti, modrosti, duha, božanskosti. Asociira nas tudi na znanost, točnost in 

natančnost. Kot modro doživljamo tudi vodo in zrak, pa čeprav v realnosti nista takšna 

(prav tam, str. 52). 

Fiziološki učinki barve: 

Na naše telo deluje ravno nasprotno kakor rdeča, modra nas pomiri. Omogoča dobro 

koncentracijo, vendar ob daljši izpostavljenosti modri barvi lahko zapademo v 

sanjavost, ki ne povzroča vznemirjenosti ali neugodja. Pod njenim vplivom se poveča 

izločanje inzulina in adrenalina, število levkocitov pa upade. Njen učinek na fiziološko 
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stanje ni popolnoma jasen oz. nekateri avtorji (Hassey, Podolsky idr.) pravijo, da modra 

povečuje krvni tlak in zožuje kapilare, drugi (Wohlfarth) pa, da umirja delovanje srca in 

zmanjšuje ritem dihanja (prav tam, str. 147). 

RUMENA 

Simbolizira sonce, ki nam daje toplino in svetlobo, zlato, moč, svetlobo, egoizem ter je 

vsiljivejša kot rdeča. Ko rumeno povežemo s soncem, nam simbolizira svetlobo, 

vedrino in optimizem. Rumena v kombinaciji z oranžno in rdečo ponazarja veselje, 

srečo, zadovoljstvo in ekstraverzijo. V povezavi z modro in roza pa simbolizira 

prijateljstvo. Njena pomembna lastnost je komunikativnost (barva poštnih nabiralnikov 

ipd.). Če jo povežemo s temeljnimi elementi, rumena pripada zraku, ki je živahen, 

lahek, vesel in medij komunikacije. Kandinski (1985) meni, da lahko njena živost 

postane tako rezka, da nam zareže v ušesa kot »blodni smeh«. Če rumena ne seva in se 

ne razširja po prostoru, deluje irealno, neprimerno ali banalno. Rumena dela površine 

lažje in jih optično povečuje. Lahkotnost rumene stopnjujemo, če ji dodamo rožnato 

barvo. Roza, rumena in bela so barve majhnih, nežnih in občutljivih stvari. Povezujemo 

jih lahko tudi z naivnostjo. Kot barva je aktivna in polna energije. Rumena ima veliko 

pozitivnih implikacij, vendar prevladujejo negativne. Lahko je tudi barva jeze, zavisti, 

ljubosumnosti, skoposti, laži, lažnivosti, brezčutnosti, krivde in nezvestobe. V 

kombinaciji s sivo simbolizira nestanovitnost in negotovost (Kovačev, 1997, str. 57–64). 

Fiziološki učinki barve: 

Rumena ustvarja gibanje in spodbuja motorične dejavnosti, zvišuje krvni pritisk, 

pospešuje utrip in povečuje hitrost dihanja. Rumena svetloba izgleda, kot da trza in 

vibrira. Predstavlja napetost, ki se takoj zatem sprosti. Predstavlja tudi sproščanje in 

širjenje. Primerjamo jo lahko z izmenjavanjem sistole in diastole pri dihanju. 

Najmočneje deluje na dihalne organe (prav tam, str. 151–152).  

ZELENA 

Večina pomenov zelene barve se navezuje na naravo: vegetacijo, mesec, vodo. Zelena 

barva simbolizira pomlad, svežino, hlad, vlažnost, prijetnost, gotovost, pripravljenost za 

pomoč, sočutje, čustvenost, upanje, trajanje in toleranco. Zeleno umeščamo med 

vmesno pozicijo med bližnjim in daljnim, vročim in hladnim, težkim in lahkim, 

pasivnim in aktivnim, sprednjim in zadnjim, moškim in ženskim ter duhovnim in 

materialnim. Lahko vzbuja občutek gotovosti in nas pomirja. Ker je zelena barva 

najbolj nevtralna med kromatskimi barvami, je vpliv na posameznika odvisen od drugih 

barv, ki se pojavljajo skupaj z njo. V kombinaciji s črno, vijoličasto in rumeno vzbuja 

negativne občutke, z modro in belo pa pozitivne. Je onkraj dobrega in zla (prav tam, str. 

66–71). 

Fiziološki učinki barve: 

Deluje pomirjajoče, je sedativna in hipnotična barva. Uporabljamo jo za umiritev 

živcev, odpravljanje nespečnosti in velike izčrpanosti. Zelena znižuje krvni tlak in širi 

kapilare, omogoča pomiritev duha. Osvetljenost z monokromatsko zeleno lučjo vpliva 

predvsem na srčni utrip in krvni tlak, ampak z njo dosežemo popolnoma nasprotne 

učinke kot z rdečo. Fiziološke spremembe, ki jih dosežemo, niso enostranske in 

dokončne, saj se lahko njegova naravnanost v hipu preusmeri (prav tam, str. 154–155). 
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VIJOLIČASTA 

Je barva mešanih občutij, ker je mešanica rdeče in modre. V naravi se redko pojavlja. 

Purpur je bila barva oblastnikov, zato imamo ob njej asociacije na moč in oblast. Kljub 

temu, da je vijoličasta hladna barva, je celo opaznejša od rdeče. Je barva nenaravnega in 

stiliziranega, je otožna, vzvišena, oddaljena in aristokratska. Vijoličasta, kot mešanica 

dveh nasprotujočih si barv (modre in rdeče), simbolizira dvoumnost, nepredmetnost, 

negotovost, znanje, žalost, treznost, umerjenost, nostalgijo, srhljivo plat fantazije in 

hrepenenje po uresničenju nemogočega. Velja za barvo spremenljivosti, varljivosti in 

nezvestobe. Povezuje čustva in razum, čutnost in duhovnost ter ljubezen in odpoved. V 

kombinaciji z zlato barvo ponazarja »pogubnost« ugodnega življenja (prav tam, str. 71–

79).  

Fiziološki učinki barve: 

Učinki vijoličaste so podobni učinkom modre, vendar so intenzivnejši. Njeno prisotnost 

pogosto dojemamo kot motečo. Je nenehno razpeta med rdečo in modro barvo, kar 

implicira nerazrešene napetosti med njenimi psihičnimi učinki in pomenskimi 

implikacijami. Vijoličasta nakazuje napetost, ki sega od skrivne notranje mistike do 

duhovne moči (prav tam, str. 157–158).  

ORANŽNA 

Največkrat nas asociira na plamen ali vulkan in na sonce, ogenj, pomaranče. Oranžna 

barva simbolizira veselje, zadovoljstvo, družabnost, rast, zrelost, ovaduštvo. 

Povezujemo jo z vsiljivostjo in ekstravertiranostjo. Je dokaj nasilna in jo zato 

doživljamo kot nasilno in hrupno. Številni umetniki oranžno pojmujejo in uporabljajo 

kot barvo veselja do življenja (npr. Delacroix) (prav tam, str. 79–85). 

Fiziološki učinki barve: 

Tako kot rdeča tudi oranžna spodbuja delovanje srca, vendar ne vpliva na krvni tlak, 

ampak pospešuje prebavo in povečuje apetit. Oranžni žarek ustvarja občutek prijetnosti, 

okrepi pljuča, srce in pankreas. Njena prisotnost lahko posameznika vznemirja ali 

pomirja (prav tam, str. 161–162).  

RJAVA 

Rjavo največkrat povezujemo z blatom in drugimi izločki. Lahko je barva krivde in zla, 

lahko pa nam daje občutek varnosti, ugodja, domačnosti. Asociiramo jo tudi z 

aromatičnostjo in kaloričnostjo. V povezavi z rumeno, zeleno ali sivo pa je barva 

neužitne, grenke hrane. Povezujejo jo z jesenjo, starostjo. Je barva zemlje, povprečnosti, 

zdolgočasenosti, brezbrižnosti in prilagojenosti. Simbolizira zemljo, konvencije, 

gotovost, materialno varnost, materinstvo (prav tam, str. 85–91). 

Fiziološki učinki: 

Na organizem deluje pomirjajoče, ga pa ne uspava. Ponavadi jo doživljamo kot prijetno, 

ker smo je navajeni (prav tam, str. 163–164). 
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BELA 

Bela barva v fizikalnem smislu ni barva, saj se, kakor smo že omenili, brezbarvna 

svetloba skozi prizmo razbije v celotni barvni spekter. Bela lahko obstaja samo s svojo 

nasprotnico, črno. Bela ponazarja nek začetek, črna pa konec. Bela nas asociira na 

čistost, nedolžnost, simbolizira vero, božanskost, dobroto, pozitivnost, idealnost, 

popolnost. Najpogosteje se pojavlja kot simbol večnosti in absolutnosti, pa tudi čistosti 

in neomadeževanosti. Simbolizira: lahkotnost, nežnost, milino, resnico, poštenost, 

nevtralnost, enopomenskost, točnost, znanost, pamet in koncentracijo, čustveno 

hladnost, ponos, praznino, nematerialnost, oddaljene predele, neznano. Povezujejo jo 

tudi z idejo o reinkarnaciji. Bela velikokrat deluje hladno, saj je bel tudi sneg. V njej se 

srečujeta življenje in smrt, ki ju prekriva večnost, je nič, iz katerega se lahko razvije vse 

(prav tam, str. 91–97).  

Fiziološki učinki: 

Je fizično svetla barva, je fiziološko nič (prav tam, str. 95). 

ČRNA 

V nasprotju z belo, ki ima veliko pozitivnih lastnosti, črni pripisujemo precej negativnih 

lastnosti, doživljamo jo kot nasprotje beli. Črna predstavlja izginotje svetlobe, a vidimo 

jo lahko le z njeno pomočjo. Njeni čutni asociaciji sta tema in skrivnost, objektivna 

asociacija pa je moč. Je simbol formalnosti in konvencije. Simbolizira tudi ponos, 

vendar brez prevzetnosti, in zaradi tega lahko postane dinamična ter omogoča 

uravnavanje subjektivne dejavnosti na podlagi empatije. V naravi ne najdemo veliko 

črnih stvari, pač pa črnkaste, ki so predvsem določene rudnine. Sovpada z izničenjem 

vsega realnega in potencialnega, z odsotnostjo svetlobe in večnim molčanjem 

brezupnosti. Črna simbolizira konec, smrt, praznino, zato je tudi barva žalosti in 

žalovanja (odločitev, kakšna bo žalna barva, ali črna ali bela, je odvisna od ideološkega 

sistema določene družbe). V kombinaciji z rdečo simbolizira tudi nevarnost, če pa jima 

dodamo še zlato, pa trojica najlepše predstavlja moč. V kombinaciji z rumeno 

simbolizira laž, z modro trdoto in z rjavo pokvarjenost. Kovačev (prav tam, str. 107) 

pravi, da je črna barva barva surovosti, prostaštva, umazanije, nesreče in negativnih 

občutij. Črna oblačila lahko predstavljajo eleganco, ki je mešanica imenitnosti, 

skrbnosti, naravnosti, preprostosti (prav tam, str. 98–108, 167). 

Fiziološki učinki: 

Črna označuje fizično temo, fiziološki počitek in psihološko žalost oz. potlačenost (prav 

tam, str. 167). 

SIVA 

Je kombinacija bele in črne ter je najmanj izrazita barva. Siva je mračna in motna barva, 

v kateri je moč črne oslabljena, popolnost bele pa že zamazana. Zaradi tega jo 

povezujemo z mračnimi občutji, dolgočasjem, skrbjo, turobnimi občutji. Nekako nima 

lastnega karakterja, zato tudi nima bogatih simboličnih implikacij. Siva simbolizira 

neopredeljenost, konformizem, statično sredino. Pomensko jo povezujemo tudi z 

treznostjo, umirjenostjo, poštenostjo in prilagojenostjo. Ker je nejasna, nedoločljiva in 

motna, velja za barvo skritega in ilegalnega. Je barva negotovosti, introvertiranosti, 
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brezbrižnosti, predmetnosti, nevtralnosti, refleksivnosti, teorije in tudi točnosti (prav 

tam, str. 109–112). 

Spoznali oz. obnovili smo lastnosti in vplive barv na posameznika, sedaj pa lahko 

nadaljujemo z opisom in vlogo risbe. 

2.6 RISBA 

Butina (1995, str. 338) pravi, da je risba » ... proizvod risanja. V risbi dobi likovna misel 

prvotno vidno obliko, v njej misel iz abstraktne in subjektivne dimenzije postane čutno 

dostopen predmet in na ta način risarju omogoči dialog umetnika s svojo mislijo.« 

Risba predstavlja najstarejši način likovnega izražanja in je osnova vsem likovnim 

vrstam ustvarjanja: kiparstvu, slikarstvu, arhitekturi, grafičnemu in industrijskemu 

oblikovanju, scenografiji, animaciji itn. (Šuštaršič idr., 2004, str. 47). 

»Risanje je način likovnega izražanja, ki se poslužuje različnih risarskih materialov in 

pri tem uporablja pretežno možnosti linije; oblika likovne tehnike; izrazne možnosti 

risanja se razlikujejo glede na možnosti orodja (svinčnika, peresa, tuša, oglja, čopiča 

itd.) in načina potezanja roke, ki mu lahko rečemo likovni rokopis. Risanje je – bolj kot 

slikanje – izbiranje, izpuščanje, odločanje in duhovno zajemanje, zato je zelo 

neposredno in intimno izražanje individualnosti avtorja, je najbolj spontani zapis 

njegove misli in doživljanja sebe in sveta« (Butina, 1995, str. 338). 

Risanje ni le področje umetnosti, ampak je tudi dejavnosti, ki vzpodbuja človekov 

miselni razvoj. Risbo lahko analiziramo na več načinov. Ugotavljamo lahko motiv, 

tehniko, namen, uporabo likovnih izrazil v kompoziciji: če risar uporablja različne 

svetlostne stopnje linij in ploskev v kompoziciji, je risba bolj slikarska, če so v risbi 

poudarjeni volumni in notranja zgradba objekta, pa je bolj kiparska. Razlikujemo jo 

lahko tudi glede na temperament in druge posebne lastnosti avtorjeve osebnosti 

(Šuštaršič idr., 2004, str. 47–49). 

Želeli bi omeniti še tipološke vidike risbe, njene splošne lastnosti (možnosti in naloge) 

pa smo navedli že zgoraj. Ti tipološki vidiki v risbo vnašajo umetnikove individualne 

posebnosti ali značilnosti. Frelih (Karlavaris, 1991, v Bassin idr., 2009, str. 22–23) 

navaja naslednje tipe likovnih sposobnostih: vizualni, imaginativni, intelektualni, 

emocionalni (ekspresivni), senzitivni tip, tip vizualnega spomina, motorično-tehnični in 

nespretni tip. V sferi likovno izraznih sredstev poznamo naslednje tipe: koloristični, 

grafični, analitični, sintetični, prostorski, dekorativni, konstrukcijski in impulzivni tip. 

Tretje področje je področje karakterja, ki obsega več različnih kombinacij in variant. 

Nekateri izmed njih so: hiter/počasen, pedanten/površen, vztrajen/malodušen, 

trden/negotov ... Grafološke značilnosti dajejo likovnim delom neko osebno noto.  

V teoretičnem delu magistrskega dela smo obnovili likovno teoretično znanje (likovnih 

izraznih sredstev), opisali pomen barv in njihovo delovanje ter spregovorili nekaj besed 

o sami risbi, tako da lahko nadaljujemo z empiričnim delom magistrskega dela, kjer 

bomo analizirali likovna dela po Butinovi generativni shemi in na podlagi tega 

odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. Analizirali bomo 30 likovnih del tujih 

in naših umetnikov ter 10 svojih likovnih del (risbe, grafike). Pri izbiranju likovnih del 

smo iskali tista, ki se približajo oz. opisujejo barvno risbo oz. ki nam bodo omogočila 

raziskovanje interakcije med barvo in risbo v likovnem prostoru. Na prvi pogled ni 
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vedno enostavno reči, ali gledamo risbo ali sliko. Včasih je meja med njima zelo tanka. 

Pri določanju, ali je likovno delo risba ali slika, se osredotočamo na likovna izrazila in 

ne toliko na uporabo tehničnih pripomočkov (Frelih, 2009, str. 23). V našem primeru 

bomo torej za zbir podatkov uporabili spletne vire, kjer bomo iskali likovna dela 

umetnikov, ki bodo ustrezala terminu barvna risba. Izražena bodo z linearno, točkovno 

ali linearno in točkovno risbo, kjer bosta prisotna barva (izražena z linijo in/ali s točko) 

in barvni odnos. Tudi svoja likovna dela bomo izbrali glede na zgoraj opisan način.  

Želeli bi še dodati, da likovni umetnik z ustvarjanjem likovnih odnosov oblikuje nove 

možne prostore in s tem izraža svoj subjektivni odnos do sveta. Njegov izbor in uporaba 

likovnih prvin je izraz njegovega doživljanja in pojmovanja sveta, družbe in življenja 

(Butina, 2000, str. 112). Tega sicer ne bomo opazovali oz. raziskovali na svojih izbranih 

likovnih delih, zdi se nam pa pomembno, da podamo to informacijo. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

Sledi analiza 30 likovnih del tujih in naših umetnikov. V drugem delu empiričnega dela 

pa bomo analizirali še 10 svojih del. Vzorec izbranih likovnih del je namenski, saj bomo 

izbirali likovna dela, kjer bomo prepoznali barvno risbo. To ne pomeni, da bodo izbrana 

likovna dela samo s področja risanja, temveč tudi slikanja, grafike in kiparstva. 

Raziskava bo imela status pilotske raziskave, saj gre za mali numerus (n). Rezultatov ne 

bo mogoče posplošiti, marveč bomo z njimi ugotavljali glavne tendence. 

Vsako likovno delo je oštevilčeno, priložena je fotografija – reprodukcija dela, pod 

katero je zapisano ime avtorja, naslov dela, leto nastanka in tehnika. Pri analizi 

likovnega dela bomo sprva napisali nekaj splošnih besed o avtorju, njegovem delu in 

opisali, kaj vidimo. Likovna dela bomo analizirali po Butinovi generativni shemi 

(Butina, 2000, str. 111). Pod vsako sliko bomo zapisali: a) prevladujoče likovno 

sredstvo: linija ali točka ali točka in linija ter njune lastnosti, b) uporabo barve: navedli 

bomo, katere barve je umetnik uporabil in kakšne kontraste tvorijo; torej bomo 

upoštevali likovno teorijo o barvi, c) odnos med barvo in obliko: kjer bomo primerjali 

lastnosti forme in lastnosti barve ter njun odnos, d) likovni prostor: ali je ploskovit, 

plitev ali iluzionističen. Likovni prostor sicer ni ključni dejavnik pri tem, ali je 

umetniško delo barvna risba ali ne, menimo pa, da je pomembno, da ga omenimo, saj 

analizo zaokroži v nekakšno celoto. Vsako analizirano delo bomo zaključili s trditvijo, 

ali je likovno delo barvna risba ali ni. Zaporedje likovnih del je naključno. 

 

Slika 15: Butinova generativna shema 
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3.1 ANALIZA UMETNIŠKIH DEL 

1. 

 

Slika 16: Vincent van Gogh, »Ribiške ladje ob morju«, 1888, trstika in pero 

Prvi primer je delo nizozemskega umetnika Vincenta van Gogha (1853–1890). Van 

Gogh spada v obdobje postimpresionizma. V svojem življenju je prodal le eno 

umetniško delo, danes pa so njegova dela neprecenljive vrednosti. Vemo, da van Gogh 

življenja ni imel »postlanega z rožicam«. Leta 1888 se je preselil v Francijo, v t. i. 

»rumeno hišo«. Kmalu se mu je pridružil Gauguin, s katerim sta se sprla in van Gogh si 

je skušal odrezati uho. Ta dogodek je povezan tudi z delom, katerega naslov je 

Avtoportret z obvezanim ušesom. Leta 1890 se je ustrelil na polju in čez dva dni umrl. 

Za seboj je zapustil resnično ogromno del. Van Gogha takoj prepoznamo po njegovem 

svojstvenem likovnem jeziku, vidimo, da so slikarska dela nastala z gradnjo kratkih 

potez čopiča (Farthing, 2009, str. 257–259). 

Umetniško delo van Gogha, ki ga bomo analizirali, je odlična risba, narejena s peresom 

in trstiko. Na njej vidimo ribiče, ki lovijo ribe v morju, in sedem jadrnic. Prvi dve 

jadrnici, ki sta gledalcu najbližje, vidimo v zgornjem levem delu formata. Preostalih pet 

vidimo v ozadju. Zaradi topline, ki jo oddaja barva likovnega dela, risba deluje prijetno. 

Občutek imamo, da ribiči uživajo in v miru opravljajo svoje delo. 

a) likovno izrazno sredstvo: Vidimo, da se je Vincent izražal tako z linijo kakor s 

točko. Upodobil je kratke, aktivne linije, ki jih vidimo v ozadju in ki jih je gostil oz. 

zgoščeval; v ospredju so daljše, vijugaste linije, ki tvorijo tudi diagonalo in dajejo 

občutek gibanja. Točke vidimo v zgornjem delu risbe; so večje in manjše, razdalje 

med njimi so neenakomerne, se zgoščajo in dajejo občutek daljave. Opazimo jih tudi 

s spodnjem delu risbe in ponazarjajo penjenje valov. V zgornji polovici dela vidimo 

zgoščanje linij in točk v nekakšno vodoravno ploskev. A kljub temu bi tole likovno 

delo uvrstili med barvne risbe, saj v spodnjem delu ne vidimo tako izrazitega 

zgoščanja likovnih izraznih sredstev. Tukaj ne gre za plastenje, prekrivanje, temveč 
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za nekakšno sestavljanko likovnih prvin. Poteze so nizane ena zraven druge. 

b) uporaba barve: Delo je nastalo v rjavi barvi – v različnih odtenkih rjave oz. oker 

barve. V celoti je v svetlejši barvi, tako da sprva vidimo barvo in šele nato lastnosti, 

torej likovna izrazna sredstva risbe oz. obliko. To seveda ne pomeni, da oblika ni 

prepoznavna, ampak ko gledamo likovno delo, sprva dobimo občutek barve in nato 

oblike, seveda pa oboje gledamo hkrati. Tu imamo svetlo-temni kontrast. 

c) odnos med barvo in obliko: Zanimivo je, da je Vincent ustvarjal v rjavkastih 

odtenkih, glede na to, da so na risbi morje, jadrnice in nebo, ki jih povezujemo z 

modro barvo. Rjava je topla barva in nas asociira na zemljo, blato. Gre za kontrast 

oz. nasprotje med vsebino in izbrano barvo. Če ne bi bilo narisanih jadrnic, bi me 

valovi kaj hitro spominjali na grude zemlje. 

d) likovni prostor: Vidimo iluzionističen prostor. 

Kot smo že ugotovili, se je van Gogh izrazil z barvno točko in linijo, ki sta izraženi z 

barvama, tako da lahko rečemo, da je ta primer barvna risba. 

2. 

 

Slika 17: Edvard Munch, »Bolan otrok«, 1896, litografija 

Norvežan Edward Munch (1863–1944) je veliko potoval in tako prišel v stik oz. pod 

vpliv impresionizma in simbolizma. Nanj so vplivali tudi Vincent van Gogh, Henri de 

Toulouse - Lautrec in Paul Gauguin. Zanimala ga je tudi psihoanaliza. Imel je težko 

otroštvo, starša in ena izmed sester so umrli. Ti dogodki so pustili na njem psihološke 

posledice. Poznavanje njegovega življenja, predvsem otroštva, pripomore k 

razumevanju njegovih umetnin, ki vzbujajo občutek nemoči, izolacije in bolezni. To 

lahko začutimo tudi v delu, ki ga bomo analizirali, in sicer »Bolan otrok« (Farthing, 

2009, str. 279). 

Vidimo doprsni portret bolnega otroka. Deklica leži v postelji, glavo ima na blazini. 

Pogled je prazen, usmerjen v desno, nekam naprej v prihodnost. Njen izraz deluje 

utrujeno, brez moči in nekako brez upanja oz. vdanost v situacijo. 
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a) likovno izrazno sredstvo: Prevladuje aktivna, organska linija; linije so kratke, 

vodoravne, odrezane; na desni vidimo izrazito navpično linijo oz. zgoščanje linij v 

ploskev, v večini pa so linije vodoravne. Vodoravna linija daje občutek umirjenosti, 

počitka. Raba le-te opisuje stanje tega otroka. Prav tako so te linije v modri barvi, ki 

občutek vodoravne linije podkrepi. Njen obraz je rdeč, kar daje občutek toplega, 

mogoče ima vročino. Umetnik je lase upodobil z valovito rdečo linijo, kar nas 

asociira na razmršenost las, na grivo, so kot nek plamen, so živi.  

b) uporaba barve: Umetnik se je odločil za rdečo in modro, ki sta primarni barvi, ter 

črno. Skupaj tvorijo svetlo-temni in toplo-hladni kontrast. Z uporabo barv mu je 

uspelo vzpodbuditi, da lahko gledalec ob gledanju dela začuti čustva bolnega otroka, 

saj je, kot smo že omenili, uporabil modro barvo, ki prevladuje in daje vtis hladnega, 

torej tudi umirjenosti, nizke energije. Te beseda pa sovpadajo s počutjem bolnega 

človeka. Predvsem v trupu vidimo tudi rabo rdeče barve, ki nas asociira na vročino; 

rdeča je topla barva in žari, ni obrnjena vase, kakor je modra. Modra se od gledalca 

odmika. Glede na to, da imamo delo upodobljeno v intenzivnih barvah, prej 

opazimo oz. začutimo obliko kakor barvo. 

c) odnos med barvo in obliko: Vidimo vodoravne linije, ki jih lahko povezujemo z 

lastnostmi modre in njene asociacije na umirjeno, hladno stanje. Na desni je 

vertikala; če bi bila upodobljena npr. v rdeči barvi, bi lahko delovala kot neko 

upanje. 

d) likovni prostor: Rdeča in modra se prekrivata, kar daje občutek plitvega prostora. 

Edward Munch se je izrazil z barvno linijo. Uporabil je dve barvi, modro in rdečo, med 

katerima se vzpostavi barvni odnos; tvorita toplo-hladni in svetlo-temni kontrast, tako 

da lahko zaključimo, da je tole umetniško delo barvna risba. 

3. 

 

Slika 18: Edvard Munch, »Bolan otrok I«, 1896, litografija 

Vidimo enak motiv kot prej, le da je v monokromni barvi. Munch se je v tem primeru 
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odločil uporabiti samo rdečo barvo. 

a) likovno izrazno sredstvo: Na levi strani je otrok, na desni pa vertikalne linije, spodaj 

zaznamo horizontalne linije. Na levi ponovno zaznamo vertikalne linije. Med seboj 

se prekrivajo. 

b) uporaba/vloga barve: Delo je v celoti ustvarjeno v rdeči barvi; je monokromno. V 

primerjavi z drugim njegovim delom, ki ima enak motiv, menimo, da prejšnja bolj 

vzbuja občutek bolnega otroka kakor ta, ki je ustvarjena samo v rdeči barvi, saj ta 

oddaja neko toplino. Vidimo uporabo intenzivno rdeče barve, torej sprva zaznamo 

obliko. 

c) odnos med barvo in obliko: Lastnosti teh linij bi bolj sovpadale z modro barvo, v 

smislu občutka hladnosti in oddaljenosti, saj so, kot smo že omenili, linije ostre, 

odrezane, odločne ... 

d) likovni prostor: Je plitev. 

Na tem primeru vidimo delo, ki je barvno linijsko izraženo, a le v rdeči barvi. Torej je to 

monokromna litografija. Iz tega sledi, da to umetniško delo ni barvna risba.  

4. 

 

Slika 19: Henri de Toulouse - Lautrec, »Bouboule, the Bulldog of Madame Palmyre at La Souris«, 1897, 

pasteli 

Francoz Henri de Toulouse - Lautrec (1864–1885) je genij in inovator. Je začetnik 

plakata, ki ga je ustvarjal v tehniki večbarvne litografije. Veliko oz. večina njegovih 

plakatov napoveduje razne dogodke. Njegova dela prikazujejo tudi utrinke iz 

vsakdanjega življenja, veselja, zabave, erotike. Pravijo, da je Lautrec eden prvih 

»paparacev«, a je namesto fotoaparata uporabljal svinčnik in pero. Njegova risba je 

odlična, tako kompozicijsko kot tudi oblikovno (Gilles, 2009, str. 7). 

Lautrecovo delo z motivom psa deluje resnobno in pozorno, a umirjeno. Buldog je 
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narisan v sedečem položaju. Lautrec z minimalnimi sredstvi doseže odlično delo. 

a) likovno izrazno sredstvo: Gre za linearno izražanje. Linije ena drugo prekrivajo, 

torej ustvarjajo nekakšno plastenje. Nekaj širših potez oz. zgoščevanja linij vidimo 

na pasji glavi in tačkah. Na trupu je manjša gostota linij. Linija je aktivna, organska, 

mehka, valovita, kratka, dolga. 

b) uporaba barve: Lautrec je uporabil tople in hladne barve: modro, vijoličasto, 

opečnato rdečo, oker, rjavo, belo. Uporabil je svetlo-temni in toplo-hladni kontrast. 

Tudi to delo je v intenzivnih barvah, tako da hitreje opazimo obliko kakor barvo. 

c) odnos med barvo in obliko: Glede na opisane občutke in pozicijo psa je smiselno, da 

je Lautrec uporabil oz. se odločil za modro barvo, ki je obrnjena vase, nas pomirja ... 

d) likovni prostor: Vidimo prekrivanje linij, s katerimi Lautrec doseže vtis 

iluzionističnega prostora. 

Lautrecova risba psa je precej koloristična (izrazil se je s petimi barvami, med njimi se 

vzpostavljajo barvni odnosi), z uporabo linije. Iz tega sledi, da je to delo barvna risba.  

5. 

 

Slika 20: Morris Louis, »Where«, 1960, magna barva 

Morris Louis (1912–1962), ameriški umetnik, je bil abstraktni slikar. Nanj je vplival 

abstraktni ekspresionist Jackson Pollock. Louis je v tehničnem smislu razvil svoj način 

dela. Ustvarjal je tako, da je barvo natančno vlival neposredno na platno in nato je le-ta 

v linijah polzela po platnu (Farthing, 2009, str. 437). 

Torej, vidimo abstraktno delo, ki ga tvorijo navzdol padajoče raznobarvne linije. 

Vodoravno sledijo ena drugi, nizane so ena zraven druge, prekrivanja barv ne vidimo. 

a) likovno izrazno sredstvo: Vidimo aktivne, organske, preproste, ena drugi precej 

podobne (kar se tiče oblike), barvne, vertikalne in diagonalne linije, ki se stekajo 

navzdol; nizane so ena zraven druge, razmik ni povsod enak, nekatere linije se 

dotaknejo ena druge, med drugimi vidimo praznino. Zgoraj so linije širše kakor 

spodaj in nam dajejo občutek nekakšnega zlivanja od zgoraj navzdol. 

b) uporaba barve: Uporabljene so primarne, sekundarne in terciarne barve. Imamo 
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svetlo-temni in toplo-hladni kontrast ter pester razpon uporabe barv. To delo bi 

lahko spominjalo oz. mejilo na sliko, saj skupaj delujejo kot neka ploskev, čeprav so 

med njimi razmiki. Vertikalne linije pravzaprav tvorijo horizontalno ploskev. Barve 

so močne in intenzivne, tako da najprej opazimo obliko in šele nato barvo oz. te 

barvne ploskve. 

c) odnos med barvo in obliko: Zanimivo bi bilo omeniti, da je vse barve postavil 

pokončno oz. navpično, čeprav vemo, da modri bolj ustreza vertikalen položaj. Ker 

pa je to umetniško delo, vemo, da se umetnik tega zaveda in to tudi izkorišča glede 

na lastne namene pri likovnem delu.  

d) likovni prostor: Je iluzionističen. 

Umetniško delo Louisa bi lahko zaradi raznobarvnih ploskev, ki jih vidimo, mejilo na 

sliko, a še vedno lahko rečemo, da so to linije. Kljub temu lahko glede na barvne odnose 

in na izbrano likovno sredstvo rečemo, da je to delo barvna risba. 

6. 

 

Slika 21: Morris Louis, »White series II«, 1960, magna barva 

Na Louisovem drugem primeru (»White Series II«, 1960) ravno tako vidimo organske 

vertikalne barvne linije, ki se stekajo navzdol. Razlika med prejšnjim in tem delom je, 

da tukaj linije prekrivajo ena drugo. Tako nastajajo »nove« barve. 

a) likovno izrazno sredstvo: Prav tako vidimo organske, preproste, vertikalne barvne 

linije, ki se stekajo navzdol. Linije prekrivajo ena drugo, ustvarjajo plastenje 

oziroma več plasti. Pri prekrivanju barvnih linij se prikažejo oziroma nastanejo 

»nove« barve. Pri prekrivanju prav tako nastajajo pasivne linije. 

b) uporaba barve: Uporabljene so primarne, sekundarne in terciarne barve. Imamo 

svetlo-temni in toplo-hladni kontrast. To delo pa bi lahko spadalo v likovno področje 

slikarstva. Kot smo že omenili, se linije prekrivajo in ustvarjajo večjo raznobarvno 

ploskev. Kar se tiče vertikalnih linij in tvorjenja horizontalne linije oz. ploskve, 

tukaj velja enako kot v zgornjem primeru. Ker zaradi prekrivanja nastajajo nove 

barve in ker prihaja do mešanja, nastajajo temnejše barve, zato lahko tako na 

splošno rečemo, da to delo deluje manj živahno, bolj turobno in umirjeno kot 

zgornje delo. Tudi tu velja, da hitreje vidimo oz. zaznamo obliko kot barvo. 

c) odnos med barvo in obliko: V tem primeru lahko lepo primerjamo med seboj učinke 

barv, saj »živijo« v enakih oblikah. Kakor vemo, topla barva bo ploskev potegnila v 

ospredje, hladna barva pa nam bo dajala občutek, da se oblika oddaljuje. 

d) likovni prostor: Likovni prostor je plitev. 
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Ta primer je veliko bolj na meji med barvno risbo in sliko kakor prejšnji, saj tukaj 

vidimo še preplet teh ploskev oz. linij. Barvni odnos med barvami sigurno je. Če 

zaključimo, to delo ni barvna risba, saj bi ga uvrstili v likovno področje slikarstva.  

7. 

 

Slika 22: Cy Twombly, »Italijani«, 1961, olje, svinčnik in voščenka na platno 

Američan Cy Twombly (1929–2011) je iz abstraktnega ekspresionizma razvil svoj 

edinstven, kompleksen slikovni jezik. Večino svojih del je ustvaril v serijah. Svoja dela 

je rad razstavljal v krogih. Bledikavi elementi njegovega likovnega jezika (znaki in 

oznake) so razpršeni po večinoma monokromnem ozadju. V njegovih delih zaznamo še 

barvo, ki je na platno nanesena na delikaten in mehak način (Walter idr., 2000, str. 821). 

Ob gledanju umetniškega dela »Italijani« vidimo abstraktne forme, razporejene po 

celotnem formatu. Deluje razgibano in kaotično.  

a) likovno izrazno sredstvo: Vidimo organske oblike, razporejene po formatu. 

Prevladuje linija, ki je kratka, dolga, cikcak, vijugasta, polkrožna, vmes zasledimo 

tudi točko, ki je organska, v obliki kroga, zaznamo pa jo tudi v obliki majhne oz. 

zelo kratke linije. Gre za prepletanje in prekrivanje linij. Delo deluje dinamično, 

razgibano, oblike so razporejene po celotnem formatu, so v diagonalnih, 

horizontalnih in vertikalnih smereh. Predvsem diagonalna smer nam daje občutek 

gibanja.  

b) uporaba barve: Umetnik je uporabil primarne, terciarne in sekundarne barve, svetle 

in hladne ter temne, vidimo tudi črno barvo. Tukaj imamo svetlo-temni in toplo-

hladni kontrast. Glede na to, da barve niso intenzivne, pride prej v ospredje barva 

kot oblika. 

c) odnos med barvo in obliko: Modro barvo zaznamo tako v vijugasti kakor tudi v 

cikcak liniji. Vemo, da se modra povezuje z vijugasto linijo. Levo spodaj zaznamo 

vijugasto rdečo, ki bi ji lahko glede na njeno energičnost in asociacijo na jezo (ena 

izmed asociacij na rdečo barvo) bolj pripisali cikcak linijo. Seveda to ne pomeni, da 

je narobe, saj umetnikovo uporabo barv in linij povezujemo s teorijo, ki smo jo že 

omenjali pri psiholoških lastnostih in vplivih barv. To velja za vsako likovno delo, ki 

ga analiziramo. 
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d) likovni prostor: Likovni prostor je ploskovit.  

Če povzamemo, je to delo nedvomno barvna risba, saj vidimo uporabo barvne linije in 

točke ter barvne odnose med barvami. 

8. 

 

Slika 23: Cy Twombly, »Brez naslova III« (Bacchus), 2005, akril 

Vidimo krožno linijo, spiralo v kričeče rdeči barvi. To krožno gibanje je vidno na dveh 

tretjinah formata v zgornjem delu. Rdeča nas navdaja z agresivnostjo in nevarnostjo. 

a) likovno izrazno sredstvo: Kot prevladujočo likovno prvino vidimo rdečo 

prekrivajočo se linijo, ki kroži vertikalno po formatu in nam daje občutek gibanja. 

Vidimo pa tudi vertikalne tanke, subtilne linije, ki so posledica drsenja barve 

navzdol po formatu, ki ustvarjajo kontrast med široko organsko linijo v gibanju in 

statično geometrijsko linijo. Deli linije nimajo popolnoma polkrožnega vrha, ampak 

se nekoliko zaostri, kot da bi se energija toka linije nekoliko zaustavila. 

b) uporaba /vloga barve: Cy Twombly se je izrazil z mehko krožno linijo, uporabil pa 

je rdečo barvo, kar si je seveda v nasprotju. Glede na to, da je delo nastalo samo v 

rdeči barvi, je monokromno. Vidimo intenzivno barvo, tako da sprva zaznamo 

obliko, ki je nedvomno pomembna. 

c) odnos med barvo in obliko: Če bi želel poudariti lastnosti mehke linije v gibanju, bi 

lahko npr. uporabil modro barvo, ne pa rdeče, ki kar kriči in deluje agresivno, in bi ji 

lahko pripisali npr. cikcak linijo. Rdeča pa nas lahko spominja in asociira na kri, 

povezujemo jo s krvjo in z življenjem.  

d) likovni prostor: Je plitev. 

Čeprav vidimo barvo, izraženo v liniji, je le-ta izražena samo v rdeči barvi. In v tem 

primeru ne vidimo vzpostavljenega nobenega barvnega odnosa, tako da ta primer ni 

barvna risba. 
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9. 

 

Slika 24: Frank Auerbach, »Mornington Crescent«, 1972, svinčnik, voščenka, črnilo in olje 

Angleški slikar Frank Auerbach, rojen leta 1931 v Nemčiji, je obiskoval St. Martins 

School of Art in Royal Collage of Art. Najbolj sta ga navdihovala slikar David Bomberg 

in njegov prijatelj Leon Kossoff. Sprva so kritizirali njegove debele nanose barve, ki so 

jih povezovali s kiparjenjem. Obsesivno je predan svojemu subjektu. Leta 1990 je 

komentiral, da, če ne bi bilo ustvarjanja za subjekt, bi bilo slikanje brez pomena 

(Farthing, 2009, str. 494).    

Vidimo barvno risbo železniške postaje v Londonu. Delo deluje dinamično in nekako 

začutimo hitrost vlaka, tirnic, hitenja. V zgornjem delu formata sta dve lokomotivi.  

a) likovno izrazno sredstvo: Kot linearno izrazno sredstvo prevladuje linija, ki je 

organska, impulzivna, hitra, prekinjena. V ospredju, v spodnjem delu risbe, so 

horizontalne, vertikalne in diagonalne linije, ki so v modri barvi, v zgornjem delu 

risbe sta dva vagona. Izrazito diagonalo vidimo v rumeni barvi. Rumena nakazuje 

pot in gibanje. Vemo, da je rumena barva topla barva, ki se obrača oz. vrti ven iz 

sebe in se širi. 

b) uporaba barve: V ospredju prevladuje modra barva, nekaj je tudi toplih tonov oker 

in rumene barve, v srednjem delu risbe prevladuje topla rumena barva. Zgoraj spet 

vidimo zgoščevanje linij v temnejših, hladnih tonih, nekaj pa je tudi svetlih tonov 

rumene barve. Uporabil je primarne, sekundarne in terciarne barve. V zgornjem delu 

vidimo še črno barvo. Tukaj imamo toplo-hladni, svetlo-temni in komplementarni 

kontrast. Umetnik je delo upodobil v močnih, intenzivnih barvah, zato najprej 

opazimo obliko (kaj se v risbi dogaja, postavitev ipd.). 

c) odnos med barvo in obliko: Modra in rumena sta izraženi v enaki liniji oz. linijah: 

organskih, ostrih, odločnih. Vidimo ju tako v vertikalni kakor tudi v horizontalni 

postavitvi. Rumena bo te lastnosti linije omilila, modra pa podkrepila. Torej bo 

modra delovala še hladneje, ostreje in bolj oddaljeno. 

d) likovni prostor: Vidimo prekrivanje linij, prostor je iluzionističen. 

Čeprav zgoraj vidimo zgoščevanje linije v ploskev, menimo, da je to likovno delo 
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barvna risba. 

Ta primer je nedvomno barvna risba, saj vidimo barvo oz. barve izražene v liniji in 

točki, med seboj pa seveda tvorijo barvne odnose (rumena in modra: svetlo-temni, 

toplo-hladni kontrast). 

10. 

 

Slika 25: Roy Lichtenstein, »Untitled (Morris Louis Unfurled)«, 1973 

Naslednji umetnik je Američan Roy Lichtenstein (1923–1997). Spada v obdobje pop 

arta. Nanj je vplival abstraktni ekspresionizem. Leta 1961 je začel slikati risane junake 

in komercialne podobe na svojstven način. Veliko njegovih del je ustvarjenih v 

dinamični, kompleksni kompoziciji. Zanj je tudi značilna raba črne težke obrobe. V 

svoja dela je vključeval primarne barve, črno in belo barvo. Njegova na prvi pogled 

enostavna dela, so v bistvu ustvarjena natančno in previdno. Znan je tudi po svojih 

stripih, kjer je gradil oz. ustvaril barvnost in tone z uporabo točk v primarnih barvah 

(Farthing, 2009, str. 461). 

Ta slika nam je bila zanimiva, saj vsebuje kombinacijo organskih in geometrijskih oblik. 

Deluje dinamično in razgibano. 

a) likovno izrazno sredstvo: Vidimo samo aktivne in pasivne linije. Črni barvi je bila 

dodeljena vloga diagonalnih, geometrijskih, enakomerno razporejenih linij in dveh 

organskih, diagonalnih linij na desni in levi strani formata. Rdečo barvo prav tako 

vidimo v organski in geometrijski obliki, modro pa samo v organski obliki. Občutek 

imamo, kot da so organske linije prekrile geometrijske, vendar ni takšne prosojnosti, 

da bi geometrijske linije videli pod organskimi.  

b) uporaba barve: Delo vidimo v treh primarnih barvah in črni. Vidimo svetlo-temni in 

toplo-hladni kontrast ter kontrast barve k barvi. Glede na to, da imamo intenzivne 

barve, hitreje zagledamo oz. vidimo obliko oz. kompozicijo kakor barvo. 

c) odnos med barvo in obliko: Rdeča, ki jo vidimo v organski liniji, nas mogoče 

asociira na kak plamen, je pa valovita, tako da ni poudarjena njena agresivna narava. 

Ta opis velja tudi za rumeno. 

d) likovni prostor: Je plitev likovni prostor. 
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Tudi ta primer je barvna risba, saj vidimo barve izražene v linijah. Barve pa med seboj 

vzpostavljajo barvne odnose, ki so opisani zgoraj. 

11. 

 

Slika 26: Gene Davis, »Brez naslova«, 1981, barvni svinčnik 

Naslednji ameriški umetnik, katerega delo bomo analizirali, je Gene Davis (1920– 

1985). Njegova dela so predvsem geometrijske narave, smo pa poiskali risbo, ki je 

pravo nasprotje, torej je organska. Prepoznaven je po svojih akrilnih slikah, kjer vidimo 

vertikalne raznobarvne linije, ki ustvarjajo svojstven ritem (Gene Davis, b. l.). 

Na umetniškem delu vidimo na levi strani devet vertikalnih linij in na desni štiri 

vertikalne linije. Delo deluje lahkotno in zračno. 

a) likovno izrazno sredstvo: Na levi vidimo devet modrih vertikalnih linij, na desni pa 

dve modri in dve rumeni vertikalni liniji. Med njimi je praznina, nek presledek, ki 

deluje kot nekakšna govorica oziroma dialog med skupinama linij. 

b) uporaba barve: Umetnik uporabi modro in rumeno, ki sta si nasprotni, torej tvorita 

svetlo-temni in toplo-hladni kontrast. Ker pa imamo na desni štiri enako dolge in 

široke linije, ki so v modri in rumeni barvi, pa vidimo tudi kontrast barvne količine. 

Barvi sta še precej intenzivni, tako da hitreje vidimo oz. zaznamo obliko.  

c) odnos med barvo in obliko: Kar se tiče psihološkega vpliva barve, rumeni veliko 

bolj ustreza vertikalen položaj kakor modri, ki bi ji teoretično bolj ustrezal 

vodoraven. 

d) likovni prostor: Je ploskovit. 

Iz analize dela ugotovimo, da je likovno delo barvna risba, saj sta barvi izraženi v liniji. 

Modra in rumena pa tvorita oz. vzpostavita barvni odnos (svetlo-temni in toplo-hladni 

kontrast). 
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12. 

 

Slika 27: Gene Davis, »Black Flowers«, 1952, olje na lesonit 

To delo nas je pritegnilo predvsem zaradi organskih oblik in tudi uporabe točke kot 

likovne prvine. Vidimo dvajset navpičnih linij, nad njimi pa lebdijo točke, ki asociirajo 

na cvetove. 

a) likovno izrazno sredstvo: Umetnik se je izrazil s točko in z linijo. Točkaste forme 

vidimo v zgornjem delu formata in so upodobljene v svetli, topli barvi. Linije so 

vertikalne, se dvigajo v višave. Upodobljene so ena zraven druge, med njimi so 

neenakomerni razmiki. Točke lebdijo nad linijami, nekatere so večje, druge manjše, 

in se prav tako ne dotikajo med seboj. Dajejo občutek lebdenja v breztežnostnem 

prostoru. Točke so v oranžni, torej topli barvi, barvi, ki nas asociira na pomaranče, 

na toploto. Asociirajo nas na popke, ki že čakajo, da se odprejo. Tudi tu je v 

ospredju oblika in ne toliko barva. 

b) uporaba/vloga barve: Vidimo, da je umetnik uporabil črno in oranžno barvo, ki 

tvorita svetlo-temni in toplo-hladni kontrast. 

c) odnos med barvo in obliko: Glede na barvne značilnosti oranžne barve ji mehka 

okrogla oblika teoretično zelo ustreza. 

d) likovni prostor: Glede na to, da je umetnik nizal linije eno zraven druge in ustvaril 

lebdeče točke, govorimo o plitvem prostoru. 

Umetnik je uporabil dve barvi, ki tvorita barvni odnos, izraženi sta pa v liniji in točki 

oz. oranžno vidimo v točki, črno pa v liniji. Iz tega sledi, da je to delo barvna risba oz. 

delo, kjer vidimo barvno risbo. 
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13. 

 

Slika 28: Heike Weber, »Whirlpool«, Produzentengalerie Kassel, 1998, akrilna barva 

Naslednja je umetnica Heike Weber, rojena leta 1962, ki se izraža z barvno linijo, njena 

dela pa ne nastajajo le na ploskovnih formatih, ampak poseže tudi v tridimenzionalen 

prostor. Vidimo primer instalacije »Whirlpool«, Produzentengalerie Kassel (Weber, b. 

d.). 

Vidimo sobo, porisano z modrimi vijugastimi linijami. 

a) likovno izrazno sredstvo: Barvna, aktivna, pasivna, organska linija teče, vijuga od 

stropa, po stenah in vse do tal. Linija se prav tako na določenih mestih zgošča, na 

drugih redči. Linija se širi v prostor oziroma po celotnem prostoru; tako na nek 

način poruši občutek »varnosti«, »trdnosti«, geometrijskosti tridimenzionalnega 

prostora oziroma sobe. 

b) uporaba/vloga barve: Umetnica se je odločila samo za modro barvo, torej je 

umetniško delo ustvarjeno v monokromni barvi. Kot sem že omenila, nas modra 

asociira na vodo, morje in nas pomirja. Seveda tudi fizično vpliva na telo in se tako 

lahko umiri oz. upočasni srčni utrip. Obkroženost z modrino iz vseh smeri nas lahko 

mogoče asociira na potapljanje v morju. Vidimo svetlo-temni kontrast. Glede na 

intenzivnost barve najprej opazim obliko in nato barvo. 

c) odnos med barvo in obliko: Karakter linije ustreza psihološkemu pomenu modre 

barve. 

d) likovni prostor: Glede na opis vidimo sestavljanko nizanih vzporednih linij eno ob 

drugo, ki ustvarjajo iluzionističen prostor. 

Barva je izražena v liniji, a jo vidimo samo v modri barvi, torej delo ni barvna risba, 

vidimo pa monokromno risbo. 
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14. 

 

Slika 29: Bojan Kovačič, Iz cikla »Napetosti XV.«, 2008, barvna jedkanica, akvatinta in suha igla, papir 

Naslednji umetnik, katerega delo smo izbrali, je Bojan Kovačič, rojen leta 1949. 

Njegovo delo »se pne med tankočutno mladostno odzivnostjo na izzive okolja in 

vztrajnim iskanjem izraznih sredstev, s katerimi bi lahko povnanjil najglobja notranja in 

intimna doživetja v zrelih letih« (Smrekar, 2011, str. 13). Grafična ustvarjalnost Bojana 

Kovačiča »nas izzove kot skrajno subjektivno raziskovanje likovnosti, kjer do kraja 

oživijo elementarne energije črte, znaka in barve« (Marvin, 1996, str. 20). »Oblike – 

znamenja, reducirana in neodvisna od realnega predmetnega izhodišča, se ponavljajo v 

različnih kombinacijah in so glavni graditelj kompozicij« (prav tam). 

Na primeru grafičnega lista Iz cikla »Napetosti XV.«, 2008, vidimo abstrakten motiv, ki 

je večinoma linearno izražen s točko in z linijo. 

a) likovno izrazno sredstvo: Linija in točka se v nekaterih delih forme zgoščujeta, in 

sicer v spodnjem in zgornjem levem delu formata. Na desni strani vidimo rdeče 

točke, ki potujejo v loku oziroma od zgoraj navzdol in se zgrinjajo v črnini, spodaj 

pa vidimo rumeno ploskev, ki je ujeta v črnini. Čeprav je ujeta v črnino, se vanjo ne 

pogreza oz. zliva, saj nosi rumeno barvo, ki je aktivna in se obrača h gledalcu, njena 

energija teče iz nje in se ne pogreza sama vase, kakor bi se npr. modra. Rdeče točke 

delujejo ujete, sploh v zgornjem desnem delu, v sredini pa se v črnini izgubljajo, 

ampak rdeča je ravno tako barva energije, ognja, živosti. Menimo, da se ta živost in 

energičnost čuti, ne obupa v črnini.  

b) uporaba/vloga barve: Umetnik se je odločil za dve primarni barvi, ki sta topli, in 

črno barvo.  

c) odnos med barvo in obliko: Rumeni barvi, gledano s teoretičnega vidika lastnosti 

barv, ustreza okrogla, mehka organska oblika. Enako tudi rdeči, čeprav lahko deluje 
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veliko agresivneje kakor rumena barva, tako da bi bila lahko glede na to izražena v 

cikcak liniji ali ostri obliki točke. Pravzaprav ima vsaka barva pozitiven in negativen 

vpliv ter lastnosti. Vidimo intenzivne barve, torej hitreje zaznamo obliko kakor 

barvo, barve se zavemo nekaj trenutkov kasneje. 

d) likovni prostor: Je ploskovit. 

Barve vidimo izražene v točkah, tako da lahko trdimo, da tukaj vidimo barvno risbo. 

15. 

 

Slika 30: Ghada Amer, »Trini«, 2005, akril, vezenje, gel medij 

Naslednja sodobna umetnica, ki jo bom analizirala, je Ghada Amer, rojena leta 1963. 

Njena dela vsebujejo feministično tematiko. Ghada Amer vzame tradicionalne pojme 

kulturne identitete, abstrakcijo in fundamentalizem, ki jih obrne na glavo (Amer, b. d.).  

Tukaj vidimo dela, ki so izvezena. Gre za preplet ženskih figur, različnih barvnih niti. 

Delujejo mehko, organsko, ženstveno. 

a) likovno izrazno sredstvo: Vidimo plastenje, preplet ženskih figur, različnih barvnih 

niti. V levem delu vidimo to zgoščevanje linij oziroma plasti. Linija je čista, jasna.  

b) uporaba/vloga barve: Vidimo tople in hladne barve: rumeno, oranžno, oker, rdečo, 

vijoličasto, zeleno, modro, črno in belo. Barve tvorijo svetlo-temni in toplo-hladni 

kontrast. Barve so prav tako močne, intenzivne, tako da ponovno sprva opazimo 

obliko in šele nato barvo.  

c) odnos med barvo in obliko: Pravzaprav vidimo enake oblike v različnih pozicijah. 

Na desni sta dve erotični poziciji, ena je v rdeči, druga pa v beli barvi. Rdeča lahko 

še dodatno podkrepi njen izraz, bela pa ga lahko omili oz. vnese nekaj 

»nedolžnosti«.  
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d) likovni prostor: Je plitev. 

Iz analize vidimo, da je umetnica uporabila oz. izbrala več barv, ki jih vidimo v liniji, 

tako da lahko trdimo, da je to delo barvna risba. 

16. 

 

Slika 31: Ghade Amer, »My Nympheas«, 2011, vezenje in gel medij 

Naslednji primer Ghade Amer »My Nympheas«, 2011, je zelo zanimiv. Vidimo toliko 

niti, plastenja do te mere, da ženske figure na prvi pogled ne opazimo oziroma če 

pogledamo pobližje, nekje uvidimo ženski obraz.  

a) likovno izrazno sredstvo: Vidimo vertikalne, horizontalne barvne linije, centre ter 

točkaste oblike zgoščanja, ki delujejo lahkotno, zračno. Gostota niti se zgošča v 

navidezne ploskve, ki so organskih mehkih oblik. 

b) uporaba/vloga barve: Gre za ponovno rabo toplih in hladnih barv. V levem delu 

zaznamo nekoliko več toplih barv kot v desnem. Večinoma pa prevladujejo odtenki 

hladnih barv, modre, zelene, vijoličaste. Topli odtenki barv so: rumena, oranžna, 

rdeča. Tako kot v zgornjem primeru imamo tudi tukaj intenzivne barve, tako da 

sprva vidimo obliko. Vprašali bi se lahko o meji med risbo in sliko, saj se linije 

zgoščajo v ploskve. Menimo, da je to še vedno barvna risba, glede na to, da imamo 

linijsko izražanje in to zgoščanje ne prevlada v formatu.  

c) odnos med barvo in obliko: V tem primeru večinoma vidimo mehke organske 

oblike, ki so izražene v različnih barvah. Organska oblika hladne barve še podkrepi 

v smislu nežnosti, organskosti, mehkobe. Organska oblika pa tople barve nekako 

omili oz. so manj sijoče in bolj usmerjene vase. 

d) likovni prostor: Je plitev. 

Kot smo že omenili, bi na tem primeru lahko pomislili, da bolj spada v likovno področje 

slikarstva, a menimo, da je linija dovolj jasna in se ne izgublja v ploskvah ter glede na 

barvne odnose, da je likovno delo oz. v njem lahko vidimo barvno risbo. 
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17. 

 

Slika 32: River Lewis Kekuli, »Grasses«, 2010, barvni svinčniki 

Naslednji umetnik je Američan River Lewis Kekuli. Raziskuje vlogo pokrajine v 

sodobni umetnosti (Lewis, 2016). 

Vidimo preprosto hribovito krajino. 

a) likovno izrazno sredstvo: Vidimo linearno izražanje, linija je organska, beži, se 

zgošča, redči, ponovno zgošča, je kot nek utrip.  

b) uporaba/vloga barve: Umetnik je uporabil tople in hladne barve, v ospredju so 

toplejše, v ozadju hladnejše. V ospredju so rumena, oranžna in zelena, nato imamo 

rdečo, še višje temno rjavo, črno in v levem zgornjem kotu modro. Kljub zgoščanju 

je to delo nedvomno barvna risba, saj nosi njene lastnosti; vidimo, da se je umetnik 

izrazil z linijo, ki jo je na določenih mestih zgoščal, in uporabo barv. Z njimi tvori 

toplo-hladni, svetlo-temni in komplementarni (zelena in rdeča) kontrast. To delo ima 

ravno tako izrazite, močne barve, tako da ponovno sprva vidimo risbo. Rumena nas 

asociira na potko, ki vijuga po hribu navzgor. V krajini pa vidimo tudi rdečkaste 

tone.  

c) odnos med barvo in obliko: Z zeleno barvo je nakazal hrib, zelenice; zeleno barvo 

povezujemo z naravo, tako da je izbira barve precej logična oz. realistična. 

d) likovni prostor: Je iluzionističen prostor. 

Glede na barvne odnose, uporabo barv, ki jih vidimo izražene v liniji, lahko o delu 

govorimo kot o barvni risbi. 
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18. 

 

Slika 33: Rob de Oude, »Slanted Reverberations«, 2013, barvni svinčniki 

Naslednji umetnik je Rob de Oude, ki se izraža v barvnih geometrijskih linijah. 

Postavitev ponavljajočih se linij v format je skrbno oz. precizno dodelana. Linije tvorijo 

geometrijske oblike in vzorce. Pri izbiri barve, kompozicije, ritma in plastenja uporablja 

svojo intuicijo in zakonitosti likovnega jezika. Soočenje njegove intuicije in 

metodologije oz. likovnega jezika predstavlja ravnovesje, ki ga gradi ena sama linija 

(Oude, b. d.). 

a) likovno izrazno sredstvo: Vidimo čisto geometrijsko linijo, ki jo je umetnik nizal v 

vertikalni in diagonalni smeri. Linije se med seboj prekrivajo in ustvarjajo določeno 

vibracijo.  

b) uporaba/vloga barve: Umetnik je upodobil rumeno, rdečo, vijoličasto, zeleno in 

modro barvo, uporabil je torej primarne in sekundarne barve. Modre linije vidimo v 

njeni vodoravni poziciji in tudi v diagonalni. Tople barve vidimo v horizontalnih 

linijah; glede na lastnosti barve bi lahko bile v vertikalni smeri, ampak, kot smo že 

omenili, se umetniki tega seveda zavedajo in likovno delo ustvarijo po svojem 

konceptu/logiki. Barve so intenzivne, tako da sprva zaznamo obliko. Pri tem delu bi 

se lahko vprašali, ali je še barvna risba ali je že slika; glede na prepletanje in gostoto 

linij bi jo mogoče že lahko umestili v likovno področje slikarstva. 

c) odnos med barvo in obliko: Vidimo, da je umetnik uporabil različne barve v eni 

oblikovno enaki liniji. Enkrat lahko ta linija deluje bolj živo (npr. rumena), drugič pa 

bolj umirjeno (npr. modra). Rumena horizontalna linja bo delovala oz. v nas 

vzbujala drugačna občutenja kakor modra horizontalna linija. Lastnosti horizontalne 

linije se teoretično veliko bolj povezujejo z modro kakor rumeno barvo, ker 

horizontala v nas vzbuja občutek počitka, umirjenosti, rumena pa živost, energijo in 

delovanje. 

d) likovni prostor: Je plitev. 
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Pri tej barvni linijski mreži in gostem prekrivanju bi se lahko vprašali, ali mogoče to 

delo ne sodi med slike. Menimo, da ne, ker še vedno vidimo barvno linijsko izražanje. 

Umetnik se je odločil upodobiti več barv, tako da med njimi vidimo barvne odnose, 

torej je barvna risba. 

19. 

 

Slika 34: Zoran Poposki, »Eva«, 2016, črnilo in flomaster 

Zoran Poposki je umetnik, ki se ukvarja in raziskuje teme, kot so (kulturno) prevajanje, 

prostorsko epistemologija in moč. Njegova dela so bila razstavljena na več kot 

šestdesetih razstavah po svetu (Poposki, b. d.). 

Vidimo nizanje ene in iste oblike, torej spodnjega dela telesa. Delo je avtor poimenoval 

Eva, nastalo pa je na podlagi dela Lucasa Cranacha, The Elder. Vidimo spodnji del 

ženskega telesa, z levo roko si zakriva intimni predel. Figure so nizane v dveh 

horizontalnih pasovih, ena zraven druge in ena pod drugo. Delo deluje igrivo, lahkotno, 

gledalec nima občutka oz. mu delo ne vzbuja občutka sramu ali skrivanja. Likovno delo 

deluje minimalistično. 

a) likovno izrazno sredstvo: Umetnik se je izrazil z organsko, graciozno, tanko, tekočo 

linijo.  

b) uporaba/vloga barve: Uporabil je: vijoličasto, rumeno, oranžno, zeleno, modro in 

črno barvo. Vidimo svetlo-temni, toplo-hladni in komplementarni kontrast. Enkrat 

vidimo rumeno v telesu, drugič v vejici; enako je z drugimi barvami. Barvne linije 

so izrazitih, močnih barv, tako da najprej vidimo obliko. 

c) odnos med barvo in obliko: Na tem primeru vidimo, da je umetnik telo upodobil v 

toplih in hladnih barvah. Prav tako vidimo, da je med telesom in vejico kontrast, in 

sicer toplo-hladni in svetlo-temni. Enkrat vidimo žensko telo v topli barvi, pred 

seboj drži vejico, ki jo je umetnik upodobil v hladni barvi, in obratno. Seveda 

najbolj naravno in organsko povezujemo s telesom tople, svetle barve, kot sta 

rumena in oker. Realistično upodobitev vejice vidimo skrajno levo spodaj (zeleni 

listki in rjavkasto steblo). 
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d) likovni prostor: Prekrivanje roke in intimnega dela predstavlja plitev prostor. 

Glede na pester izbor barv izraženih v linji lahko rečemo, da vidimo barvno risbo. 

20. 

 

Slika 35: Zoran Poposki, »Plaža«, ni dat., črnilo in flomaster 

Umetnik je upodobil tri fante, ki ležerno ležijo na plaži ter uživajo v morju in soncu. To 

lahko razberemo že iz njihovih telesnih drž. Tisti na levi ima klobuk poveznjen na oči, 

kar daje občutek poležavanja, tisti na sredini si z rokami podpira glavo in daje občutek 

sproščenosti, tretji pa se razgleduje, se ozira nekam na svojo levo. Ta primer nam je 

zanimiv, ker imamo dejansko enak motiv, in sicer v črno-beli različici in barvni risbi. 

Na obeh začutimo vzdušje likovnega dela, s tem da na desni to vzdušje še podkrepi z 

uporabo toplih barv, ki jih vidimo izražene v telesih. Barvna risba je živa, ampak vseeno 

ni slika, ki bi delovala popolnoma drugače.  

a) likovno izrazno sredstvo: Vidimo linijo, ki je tekoča, organska, delikatna, ne deluje 

agresivno. 

b) uporaba/vloga barve: Vidimo rdečo, zeleno, oranžno, modro in črno barvo. Med 

seboj jih kombinira. Fant na skrajni desni je upodobljen v oranžni barvi, druga dva 

pa v črni. Tisti na levi ima rdeče hlače in modro majico. Tisti na sredini pa ima rdeč 

klobuk. Umetnik je uporabil tople in hladne barve, hladne vidimo tudi v narisanih 

ležalnikih. Tvorijo svetlo-temni, toplo-hladni in komplementarni kontrast. Umetnik 

je uporabil intenzivne barve, s tem je v ospredje postavil obliko. 

c) odnos med barvo in obliko: Izbira barve in njihove oblika se povezuje tudi s teorijo 

(lastnosti in vpliv) barv.  

d) likovni prostor: Je iluzionističen. 

Kakor za njegov zgornji primer lahko tudi za tega rečemo, da je to delo barvna risba. 
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21. 

 

Slika 36: Zmago Jeraj, Iz cikla »Risbe kar tako«, 1979–1984, sitotisk na papirju 

Zmago Jeraj (1937–2015) je bil slikar, fotograf in grafik, študiral je na akademiji v 

Beogradu. Diplomiral je leta 1960. Preizkusil se je na vseh področjih sodobnega 

vizualnega ustvarjanja. Zdi se, »da je primarni impulz formalno zelo različnih izrazov 

vselej generirala risba, ki je vsakemu izmed ustvarjalnih obdobij zarisala temeljni okvir 

izbrane poetike. Tako je sklenjena in čvrsta linija v dialogu z velikimi, 

neiluzionističnimi barvnimi ploskvami utirala pot pomembnemu ciklu del v šestdesetih 

in sedemdesetih letih, pri katerih postane risba nosilec likovne senzacije v tolikšni meri, 

da se artefakt vzpostavlja v dvoumni dvojni funkciji sočasnega statusa slike in risbe, ali 

kot pravi sam 'slikarsko utrjene risbe'« (Bassin idr., 2009, str. 118). 

Na likovnem delu vidimo izsek spalnice, na levi ob steni je lončnica, nad njo visi ženski 

akt, v prvem planu vidimo par pikčastih nogavic. V osrednjem in desnem delu vidimo 

posteljo, pregrinjalo, nad posteljo poličko z osebnimi predmeti, ženski kipec, torzo, 

manjšo lončnico in še kaj. Na desni je svetilko in so obešene hlače. Predstavlja del 

umetnikovega vsakdanjega življenja.  

a) likovno izrazno sredstvo: Umetnik se je izražal predvsem z linijo, vidimo pa tudi 

točko, v ospredju in na okvirju akta ter v desnem delu slike pod svetilko. Linija je 

organska, lahkotna, uporabi kratke in dolge linije.  

b) uporaba/vloga barve: Tukaj ne opazimo toliko vnašanja barve, ampak so barvni 

nekateri detajli v likovnem delu: osebna predmeta nad vzglavjem, ki sta v rdeči 

barvi, in na postelji vidimo krajše ukrivljene linije, polkrožne, ki delujejo kot 

nagubana odeja, so pa v modri barvi. Umetnik je uporabil dve primarni barvi in ju 

vključil v črno-belo risbo; to delo ne opisuje toliko barvne risbe kot prejšnji primer. 

Tu barva deluje mogoče bolj kot neki dodatek. Glede na to, da je uporabil rdečo in 

modro, lahko govorimo o toplo-hladnem kontrastu. 

c) odnos med barvo in obliko: Modro lahko povežemo s horizontalo in glede na to, da 

smo na postelji v ležečem položaju, se lahko modre črtice in linije povežejo s 

pomenom modre barve s kontekstom v likovnem delu.  

d) likovni prostor: Je iluzionističen. 
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Ta primer mogoče ne opiše najbolje lastnosti barvne risbe. Glede na to, pa da je umetnik 

uporabil dve barvi, ki ju vidimo izraženi v liniji in točki, ki vzpostavita barvni odnos, 

bomo rekli, da na tem primeru vidimo barvno risbo. 

22. 

 

Slika 37: Zmago Jeraj, Iz cikla »Risbe kar tako«, 1979–1984, sitotisk na papirju 

Likovno delo je minimalistično. Vidimo ladjico, ki vozi po reki, zraven pa jo spremljajo 

besede »prolazi sveee«, kar pomeni, da vse mine. Napis je pravokoten na ladjico in 

vanjo rine. Vidimo tudi note, ki so upodobljene pred besedilom, kot da bi nas želele 

spomniti na pesem s tem besedilom. Deluje lahkotno, je v počasnem gibanju, nikamor 

ne hiti. 

a) likovno izrazno sredstvo: Vidimo linije, preproste, prekinjene, lahkotne, delikatne, 

minljive. Ladjica je v črni in oranžni barvi.  

b) uporaba/vloga barve: V oranžni so stekla oz. okna na ladjici, dve črki e, ki sta del 

besedila, in dve noti. Tu ni uporabil še nobene druge barve, razen črne. Barvne linije 

so intenzivne, tako da sprva vidimo obliko in ne barve. Glede na to, da je nekako 

tudi v tem primeru barva drugotnega pomena, menimo, da ne spada v barvno risbo, 

saj še vedno prevladuje črno-bela risba. 

c) odnos med barvo in obliko: Zanimivo nam je, da je uporabil oranžno barvo, ki je 

topla barva in nas lahko asociira na toploto/vročino poletja in sonca, po drugi strani 

pa vidimo ladjico/čoln. 

d) likovni prostor: Je iluzionističen. 

Vidimo barvi, ki sta izraženi v liniji, tvorita barvni odnos, torej na tem primeru vidimo 

barvno risbo. 
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23. 

 

Slika 38: Zmago Jeraj, Iz cikla »Risbe kar tako«, 1979–1984, sitotisk na papirju 

Umetniško delo deluje minimalistično; vidimo avtomobil, ki drvi skozi pokrajino. V 

ozadju pušča za seboj mesto, desno od avtomobila vidimo napis: »Dolgcajt, dolgcajt, 

oh, majerling, majerling.« V avtomobilu se vozita dve osebi; kakor je razvidno iz 

naslova, likovno delo predstavlja »moment iz vsakodnevnega«, neki dogodek. Zgoraj 

vidimo njegov priimek. Zgornji barvni križci in kratke črtice nas spominjajo na 

ognjemet nad mestom. Začutimo diagonalo, ki jo ustvarja avtomobil, ki drvi v naši 

smeri. 

a) likovno izrazno sredstvo: Vidimo linijsko in točkovno rabo likovnih izraznih 

sredstev. Sledi točk vidimo v sprednjem delu formata, ki nakazujejo hitrost 

avtomobila, so pa v črni, modri in opečnato rdeči barvi, zgoraj pa v modri, zeleni in 

opečnato rdeči, ki jih vidimo kot krajše črtice in križce. V zgornjem delu likovnega 

dela je linija, ki je vodoravna, vijugasta in nakazuje hribovje. Mesto je v zeleni in 

opečnato rdeči barvi, hribovje pa v modri in črni barvi. Linije so kratke, dolge, v 

vertikalni in diagonalni smeri. Avto je črn, luči pa so opečnato rdeče. 

b) uporaba/vloga barve: Umetnik je uporabil nekaj barve, torej: modro, zeleno in 

opečnato rdečo. Ta risba nam ne daje toliko barvnega vtisa, menimo, da je barva bolj 

kot dodatek k risbi; to ne pomeni, da se vanjo ne vklaplja, le da je v manjšini, v 

nasprotju s črno linijo, ki prevladuje. Lahko rečemo, da vidimo svetlo-temni in 

toplo-hladni kontrast.  

c) odnos med barvo in obliko: Umetnik je v tem primeru barvo in obliko združil oz. 

izrazil na konvencionalen način, kar pa seveda delu ne daje negativne konotacije. 

d) likovni prostor: Je iluzionističen. 

Tudi tu vidimo uporabo barv v liniji in točki. In ker barve sestavljajo barvni odnos, 

bomo rekli, da tudi tukaj vidimo barvno risbo. 
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24. 

 

Slika 39: Zoran Mušič, »Naravni zaslon«, 1964, akvatinta, jedkanica 

Akademski slikar in grafik Zoran Mušič (1909–2005) je predstavnik slovenske pete 

umetniške generacije ali druge, ki je študirala na zagrebški likovni akademiji. 

»Mušičeva analitična etapa v drugi polovici šestdesetih let je ponovno združila povsem 

nasičen pastelni beneški kolorit z njegovim predhodnim, skoraj mističnim ritmom, 

katerega monotonosti pa skuša uiti s sproščenim razdajanjem amorfnih barvnih 

poudarkov – prog in preprostih lis« (Bassin idr, 2009, str. 38). Razkriva nam kozmične 

razsežnosti, ki prevzemajo gledalca s svojo meglečo globino (prav tam). 

Imamo primer abstraktnega likovnega dela. Vidimo rumeno abstraktno gmoto, ki jo 

sestavljajo linije in točke. Deluje tako toplo, sončno, živo in radostno.  

a) likovno izrazno sredstvo: Uporabljene so linije in točke; prevladuje linija, ki je 

kratka, dolga, vijugasta, organska, ki se zgošča v abstraktno gmoto, ki se širi po 

obeh diagonalah in navzdol. Prevladuje rumena risba, vidimo pa tudi modro risbo, 

ki jo riše linja, ki je prav tako organska, vijugasta, kratka. Vse te krajše linije se 

pravzaprav obračajo v vse smeri. Družbo jim delajo tudi točke, ki jih vidimo v rdeči, 

rumeni in črni barvi. So večje, organske in opazne. 

b) uporaba/vloga barve: Uporabil je: rumeno, modro, rdečo in črno barvo. Vidimo, da 

prevladuje rumena barva, kot toplo-hladni in svetlo-temni kontrast se pojavlja 

modra risba, ki jo tvorijo te linije in nekaj točk. Zaradi kontrasta jih takoj opazimo. 

Uporabil je primarne barve, tako da lahko omenimo tudi kontrast barve k barvi. 

Barve so intenzivne, močne, tako da najprej opazimo risbo in ne barve. Menimo, da 

je to likovno delo kljub zgoščanju barvna risba. 

c) odnos med barvo in obliko: Naše mnenje je, da rumeni glede na lastnosti posamezne 

barve ustreza njena oblika.  

d) likovni prostor: Je ploskovit. 

Mušičevo delo je ravno tako barvna risba, saj vidimo barve izražene v liniji in točki, 

barve pa seveda tvorijo barvni odnos.  
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25. 

 

Slika 40: Zoran Mušič, »Metà collina metà muretti«, 1965, pastel 

Na tej risbi vidimo abstraktno formo, ki ima obliko trikotnika z navznoter ukrivljenima 

stranicama. Zgoraj je oblika vodoravna, spodaj pa se oža, je kot nekakšen lijak. Deluje 

umirjeno, sestavljeno oz. zgoščeno je iz raznovrstnih manjših delčkov, oblik. 

a) likovno izrazno sredstvo: Vidimo aktivno medialno linijo. Linije so krajše, daljše, 

potujejo v vodoravne, nekatere v vzdolžne smeri. Prav tako vidimo točke, ki so 

majhne, velike, odprte, zaprte. Linija prevladuje v rjavi in črni barvi, točke pa so v 

vseh ostalih barvah. 

b) uporaba/vloga barve: Umetnik je uporabil veliko barv: zeleno, modro, rdečo, 

oranžno, rjavo, rumeno in vijoličasto barvo. Govorimo lahko o toplo-hladnem in 

svetlo-temnem kontrastu. Barve so intenzivne, močne, tako da najprej opazimo risbo 

in ne barve. Barvno je delo zelo bogato, zato tudi lahko trdimo, da je delo barvna 

risba. Zelo zanimivo in pestro kombinira linijo in točko. Kombinacij z linijo in s 

točko ali samo s točko nisem zasledila prav veliko. 

c) odnos med barvo in obliko: Točke in linje vidimo v toplih in hladnih barvah. Tako bi 

lahko med seboj primerjali točko, ki je narisana v topli barvi, in točko, ki je narisana 

v hladni barvi. Seveda bi morali biti enakih oblik. Če primerjamo modro piko z 

rdečo, nam bo rdeča delovala večje, mogoče jo bomo videli celo bližje. Pri modri 

točki pa bomo imeli občutek, da se oddaljuje. 

d) likovni prostor: Je ploskovit. 

Tudi ta primer je zanimiv primer barvne risbe, kjer vidimo uporabo in kombinacijo 

različnih barv, ki so izražene v liniji in točki. 
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26. 

 

Slika 41: Oskar Kokoschka, »Hugo Erfurth«, 1920, voščenka 

Avstrijec Oskar Kokoschka (1886–1980) je bil ekspresionistični slikar, grafik in pisatelj 

(Chilvers, 2009, str. 333). Njegov oče je bil Čeh, mama pa Avstrijka. Želel si je študirati 

kemijo, umetnost ga ni tako privlačila. Za štipendijo Dunajske šole umetnosti ga je 

priporočil profesor, ki je bil navdušen nad njegovimi risbami (Lucie - Smith, 2009, str. 

81). Leta 1909 je naredil velik vtis s »psihološkimi portreti«, na katerih je razgalil dušo 

portretirancev (Chilvers, 2009, str. 333). 

Na tem primeru vidimo doprsni portret, moža, ki ima usmerjen direkten pogled v nas. 

Gleda odločno in brez strahu. Okoli vratu nosi razkošen ovratnik, kar tudi nakazuje, da 

je premožen. Risba je seveda odlična, kakor tudi ostale. Portretiranec je bil fotograf, ki 

se je ukvarjal predvsem s portretno fotografijo. 

a) likovno izrazno sredstvo: Linijo je umetnik zgoščal okrog vratu v ovratniku, nekaj 

tudi v laseh in na obrazu. Linije so dolge, ravne, hitre, energične, intenzivne in 

najverjetneje tudi opisujejo karakter tega moža. 

b) uporaba/vloga barve: Delo je nastalo v zeleni barvi, torej je monokromna risba in ne 

moremo govoriti o nekih barvnih odnosih. Glede na to, da vidimo linijo in bi 

načeloma lahko to delo spadalo pod barvno risbo, ne spada, ker je monokromno. 

c) odnos med barvo in obliko: Zeleno povezujemo predvsem z naravo, zakaj je 

Kokoschka izbral to barvo za portret, ne vemo. Organskost linije že lahko povežemo 

z zeleno in njeno asociacijo na naravo, ampak menimo, da je vzrok drugačen, ki pa 

ga ne poznamo. 

d) likovni prostor: Je iluzionističen. 

Je krasen portret, a zanj ne moremo reči, da vidimo barvno risbo, saj je delo nastalo v 

eni barvi. 
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27. 

 

Slika 42: Oskar Kokoschka, »Akt«, 1953, barvni svinčnik 

Vidimo ležeči ženski akt, ki deluje sproščeno; občutek imamo, da ženska počiva, 

mogoče je celo zaspala. Kaže se nam z glavo naprej in je glede na format upodobljena v 

vertikalni liniji. Levo roko ima pokrčeno, dlan skriva pod glavo, desna roka je rahlo 

pokrčena ob telesu. Levo nogo ima pokrčeno, spodnji del leve noge pa prekriva desna 

stegnjena noga. 

a) likovno izrazno sredstvo: Vidimo mehke, organske, kratke, dolge linije, ki se 

zgoščajo v ploskve na telesu. Zgoščanje vidimo predvsem na glavi (v laseh) in na 

trebuhu, nekaj na levi in desni nogi. Linija je organska, teče, je sproščena in 

lahkotna.  

b) uporaba/vloga barve: To je resnično dober primer za naše raziskovanje barvne risbe, 

saj to delo barvno risbo tudi dobro opiše, ker vsebuje karakteristike, ki barvno risbo 

opisujejo. Umetnik se je izrazil v barvi, v pestri izbiri barv in njihovem 

kombiniranju. Likovno delo je barva risba, ker se je umetnik izrazil z linijo (ni 

nujno, da se samo z linijo, lahko bi se tudi samo s točko ali kombinacijo točk in 

linij). Uporabil je rumeno, rjavo, oker, rdečo, modro in zeleno barvo. Tvorijo svetlo-

temni in toplo-hladni kontrast, rdeča, rumena in modra pa tudi kontrast barve k 

barvi. Tehnika je barvni svinčnik, tako da linija ni tako izrazita in močna. Lahko 

rečemo, da najprej vidimo oz. začutimo barvo, kolorizem, nato pa obliko. 

c) odnos med barvo in obliko: Spredaj na levi je rumena roka. Ker ima rumena 

lastnost, da se približuje, je zato zelo smiselno, da je umetnik barvo upodobil na tak 

način, saj lahko s tem gradi tudi iluzionističen prostor. Desna stran in spodnji del 

telesa pa sta v hladnem tonu, saj roka leži sproščeno ob telesu. 

d) likovni prostor: Je iluzionističen. 

Gre za zelo dober primer barvne risbe, saj je glede na uporabo linije jasno, da je to 

risba. Glede na število barv, ki jih je uporabil, pa tudi lahko govorimo o barvnem 

odnosu. 
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28. 

 

Slika 43: Oskar Kokoschka, »Study of Ambasador Iaan Maisky«, 1942, pastel na papir 

Vidimo krasno študijo portreta, na kateri je ambasador, moški, ki ima pogled obrnjen 

navzdol in ima zaprte oči. Daje nam občutek spokojnosti, a hkrati se zavedamo, da 

imamo pred seboj samozavestnega in odločnega človeka. Je pa zanimiva, ker vidimo 

samo glavo, brez vratu, ki lebdi v prostoru. 

a) likovno izrazno sredstvo: Kokoschka se je izrazil z mehkimi, organskimi, kratkimi, 

dolgimi linijami in z njimi ustvaril zelo zanimiv portret. Na očeh in nosu se linije 

zgoščajo v ploskev, brki pa so ustvarjeni s krajšimi navpičnimi linijami.  

b) uporaba/vloga barve: Pri izbiri barv je bil svoboden; vidimo, da je uporabil: modro, 

oranžno, oker, rjavkasto, opečnato rdečo, vijoličasto in črno barvo. Pester izbor barv 

tvori svetlo-temni, toplo-hladni in komplementarni kontrast. Delo je narejeno v 

tehniki pastela, linije oz. risba niti ni tako intenzivnih, močnih barv, tako da bi lahko 

rekli, da najprej zasledimo barvnost, barvo tega likovnega dela. Kljub zgoščanju 

linij v ploskev je risba oz. linearno izražanje jasno in prevladujoče, tako da menimo, 

da je to še vedno barvna risba in ne slika. 

c) odnos med barvo in obliko: Uporabo toplo hladnih barv lahko vidimo tudi kot 

modulacijo, kar je v tem primeru zelo dobro razvidno. 

d) likovni prostor: Je iluzionističen. 

Tudi za ta primer bi lahko trdili enako kot za zgornjega (Kokoschka, »Akt«, 1942). 
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29. 

 

Slika 44: Zora Stančič, »Brez naslova«, 2008, risba z barvnimi svinčniki 

Grafičarka, ilustratorka in slikarka Zora Stančič, rojena leta 1956, je leta 1984 

diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Sarajevu. Zora Stančič risbo »izrablja 

kot temeljno izhodišče vsakega dela in ji predstavlja čisti užitek. Za gledalca pa je 

nedvomno edinstvena priložnost zaznavanja kreativnega izvornega zapisa, ki kasneje, 

skozi programiran proces različnih postopkov in tehnik, dobi povsem drugačne estetske 

pomene in vrednosti. Neposredna in energična figuralna govorica umetnice – motivno 

se napaja v ikonografiji pop arta – duhovito konceptualizira vsebine sodobne družbe in 

njegovega kulturnega dogajanja« (Bassin idr., 2009, str. 212). 

Vidimo preplet treh žensk, ki ena drugo prekrivajo. Tista na desni je stoječa figura v 

obleki, sredinsko vidimo doprsno, leva pa je v ležečem položaju; vidimo jo do pasu in je 

postavljena vertikalno v format, kar deluje zanimivo, položaj pa je nenaraven. 

a) likovno izrazno sredstvo: Prevladujoče likovno izrazno sredstvo je linija, ki je 

tekoča, organska, mehka, graciozna, nevsiljiva, senzitivna. Je minimalistična. 

b) uporaba/vloga barve: Umetnica je uporabila dve barvi, vijoličasto in turkizno, ter 

črno. Vijoličasta in turkizna delujeta kot svetlo-temni kontrast. Barvi v risbi sta 

intenzivni, tako da v tem primeru najprej začutimo obliko samo. 

c) odnos med barvo in obliko: Vijoličasta lahko deluje mistično, svetlo modro pa lahko 

povezujemo z nebom in lahkotnostjo. To lahko samo ugibamo ... 

d) likovni prostor: Je plitev. 

Tudi za to risbo Zore Stančič lahko trdimo, da je to barvna risba, saj se je odločila in 

uporabila dve barvi, ki tvorita barvni odnos, vidimo pa ju izraženi v liniji. 
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30. 

 

Slika 45: Milan Bizovičar, »Brez naslova«, ni dat., barvni flomastri, tuš 

Slikar in ilustrator Milan Bizovičar (1927–2006) je študiral na ALUO v Ljubljani. 

Njegova »risba je ekspresivno izpovedna, a kljub temu enostavna in jasno berljiva, 

čeravno zapredena v gosto mrežo lirično pretanjenih detajlov, v analitično natančnih 

delih na papir, rimitiziranih v sugestivne in slikovite matrice. Poetičnost figuralnih 

reminiscenc stopnjuje izrazit občutek za barvo, ki se je v razbitih, fragmentiranih 

fasetah in kaligrafsko virtuoznih zapisih zlil v mnogoplastne, a presenetljivo sveže, v 

enem zamahu ustvarjene likovnine« (Bassin idr., 2009, str. 86). 

Risba Bizovičarja je razdeljena na pet enakomernih vzdolžnih pasov. V prvem pasu 

vidimo abstraktne oblike, ki so dokaj enakomerno porazdeljene po formatu, med seboj 

se ne prepletajo. Naslednji pas je prav tako abstraktne oblike, v drugi polovici pasu pa 

se začnejo pojavljati tudi figure. V tretjem pasu vidimo v zgornjem delu figure, nato pa 

se pas nadaljuje z abstraktnimi oblikami. V četrtem pasu zasledimo figure, nato 

abstraktne oblike, sledi mešanico figur in abstraktnih oblik. In v petem pasu vidimo 

figure in abstraktne oblike. V desnem zgornjem kotu, pa tudi zgoraj v sredini vidimo 

več ploskev v oranžni lazurni barvi. 

a) likovno izrazno sredstvo: Umetnik se je izrazil z linijo in s točko. Imamo kratke, 

zapletene, enostavne linije in točke, ki so organske, okrogle, nekoliko podolgovate 

kratke črtice. Figure so po večini ustvarjene s črno barvo, s tušem, imajo nekaj 

dodatkov v barvi. Figuram sledi tudi rumena barva. Abstraktne oblike pa so 

raznovrstnih barv: rumene, rdeče, modre, zelene in oranžne.  

b) uporaba/vloga barve: Uporabil je: rumeno, rdečo, modro, zeleno in oranžno ter tudi 

črno barvo. To so primarne in sekundarne barve, ki tvorijo toplo-hladni in svetlo-

temni kontrast. Trojica primarnih barv pa nam da kontrast barve k barvi. 

c) odnos med barvo in obliko: Figure vidimo v rumeni barvi, mogoče to asociira na 

kožo, abstraktne oblike pa vidimo v vseh barvah; tudi oblika se lahko ponovi v 

drugačni barvi. 

d) likovni prostor: Je ploskovit, med likovnimi oblikami ni nobenega prekrivanja in 
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prepletanja. 

Glede na to, da vidimo pester izbor barv, ki živijo v liniji in točki, lahko za to umetniško 

delo rečemo, da je barvna risba. 

Preden nadaljujemo z analizo lastnih likovnih del, bi želeli zaokrožiti oz. povzeti 

lastnosti tridesetih različnih analiziranih umetniških del. Iz analiz lahko razberemo, da 

po večini prevladuje linija kot likovno izrazno sredstvo, točke ne zasledimo prav 

pogosto. V delih smo videli tudi pestrost različnih oblik, v katerih sta se pojavljali točka 

in linija. Imeli smo primere organskih, geometrijskih linij in točk, kakor tudi njuno 

kombinacijo (primer: Roy Lichtenstein, fotografija št. 10). Likovna izrazna sredstva so 

se med seboj prekrivala oz. plastila (primer: Rob de Oude, fotografija št. 18), se 

zgoščala v manjše ploskve (primer: Ghada Amer, fotografija št. 16) ali pa so enostavno 

bivala ena ob drugi; med seboj se ne prepletajo, razdalje med likovnimi izraznimi 

sredstvi so različne glede na avtorjevo idejo in njegovo ustvarjanje (primer: Vincent van 

Gogh, fotografija št. 1). Videli smo tudi zanimive barvne odnose, umetniki se velikokrat 

odločajo za svetlo-temni in toplo-hladni kontrast. Na primerih smo seveda videli, da se 

umetniki zavedajo vpliva barv na naše počutje in pomena oblik, v katerih je barva 

izražena. Iz analize je razvidno, da smo videli tvorjenja vseh treh likovnih prostorov: 

ploskovitega, plitvega in iluzionističnega. Ugotovili smo, da lahko večino izbranih 

likovnih del poimenujemo barvna risba, saj pri večini vidimo barvne odnose izražene v 

liniji in/ali točki. Izjeme so primeri fotografij št. 6, 8, 13 in 26. Razlogi, zakaj ti primeri 

niso barvna risba, so napisani pod vsako fotografijo. 

3.2 ANALIZA LASTNIH UMETNIŠKIH DEL  

Zaključili smo s povzetkom analiz umetniških del, sedaj pa sledi analiza lastnih likovnih 

del. Ta problem, interakcije med barvo in risbo v likovnem prostoru, sem si izbrala zato, 

ker sovpada z mojim lastnim likovnim ustvarjalnim razvojem.  

Torej, analizirali bomo 5 grafik in 5 risb. Večina del je ustvarjena z abstraktnim 

motivom. Kar se tiče barve, zelo rada ustvarjam s primarnimi barvami, ampak seveda 

med seboj kombiniram tudi primarne in terciarne barve. Kot smo že omenili, smo 

poiskali dela, ki sledijo terminu barvna risba, torej so izražena z linearno, točkovno ali 

linearno in točkovno risbo, kjer je prisotna barva (izražena z linijo in/ali s točko).   

Preden nadaljujemo z analizo lastnih del, bi želela vključiti še nekaj besed o svojem 

ustvarjanju: grafični odtisi, vrste globokega tiska ter risbe nastajajo iz vsakdanjega 

občutja, utripa dogodkov, doživljajev. So nekakšen notranji zapis.  

Na grafičnih delih vidimo abstrakten motiv, ki ga gradim z naslednjima likovnima 

izraznima sredstvoma: s točko in z linijo, predvsem s točko. Variacije točk se zgoščajo v 

manjše ploskve. 

V grafična dela sem začela vključevati še barvo, ki sem ji odvzela običajno zahtevano 

ploskovito uporabo. V izziv in eksperimentiranje mi je, da ustvarim grafični list z 

združevanjem več različnih matric. 

Večino svojih abstraktnih del naslovim »Brez naslova«, saj tako gledalcu dopuščam 

odprto doživljanje oziroma dojemanje dela.  

Na tem primeru vidimo raznolikost uporabe barv, ki jih vidimo v liniji in točki, torej 
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glede na to lahko rečemo, da je to delo barvna risba. 

1. 

 

Slika 46: Alja Košar, »Brez naslova«, 2016, jedkanica 

Ustvarila sem abstrakten grafični list, kjer se prepletata rdeča in vijoličasta. Zgoraj 

vidimo horizontalno ploskev, ki jo gradijo točke raznih oblik. Spodaj na levi pa je 

diagonalno ploskev, ki je prav tako grajena iz raznih oblik točk. Če pogledamo 

podrobneje, bomo videli, da so točke obrnjene v različne smeri, nekatere nam dajo 

občutek mirovanja, druge pa že lahko nakazujejo na neko gibanje, pot. Likovno delo 

deluje organsko, mehko, umirjeno.  

a) likovno izrazno sredstvo: Vidimo, da kot likovno izrazno sredstvo prevladuje 

organska točka. Vmes je tudi nekaj kratkih, tankih linij. Vidimo, da se točke 

zgoščajo v ploskve. Izrazila sem se z organskimi, manjšimi, večjimi, odprtimi, 

zaprtimi točkami. Točko predstavljajo: majhen krog, ustvarjen z medialno linijo, 

trikotnik, polna točka, prazna točka, točka z repkom, polkrog, strešica ... V delih se 

pojavlja tudi ponavljanje likovnih elementov, kot je npr. točka v obliki polkroga.  

b) uporaba/vloga barve: Pri tem odtisu sta uporabljeni dve barvi, ki se prekrivata, rdeča 

in vijoličasta. Vsaka barva ima svojo ploščo oz. matrico s svojo risbo. Vidimo rdečo 

kot toplo barvo in vijoličasto kot hladno barvo. Tvorita svetlo-temni in toplo-hladni 

kontrast. Barvi sta intenzivni, tako da tukaj sprva opazimo obliko in ne barve. Glede 

na zgoščanje točk v ploskev in na gostoto točk na površini oz. formatu, lahko 

rečemo, da bi to delo spadalo tudi v likovno področje slikanja. Količinsko 

prevladuje rdeča barva. 

c) odnos med barvo in obliko: Rdeče točke se nam bodo približevale in delujejo toplo, 

vijoličaste pa se nam bodo vizualno oddaljevale in se umikale same vase. 

d) likovni prostor: Je plitev. 

Uporabljeni sta dve barvi, ki tvorita barvni odnos, vidni pa sta predvsem v točki in liniji, 

torej gre za barvno risbo. 
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2. 

 

Slika 47: Alja Košar, »Brez naslova«, 2016, jedkanica 

Tudi tu sem ustvarila grafični list z abstraktnim motivom v tehniki barvne jedkanice. 

Likovno delo je nastalo iz treh matric. Vsaka matrica nosi svojo risbo in svojo barvo. 

a) likovno izrazno sredstvo: Tudi tu kot likovno izrazno sredstvo prevladuje točka. 

Upodobljene so organske točke raznovrstnih oblik, ki se zgoščajo v ploskve. Na levi 

spodaj vidimo tri diagonalne ploskve. Prav tako je ploskev v zgornjem delu formata. 

Ta ploskev v primerjavi z drugima ploskvama tvori bolj geometrijsko obliko 

pravokotnika.  

b) uporaba/vloga barve: Zgoraj vidimo horizontalno ploskev samo v rdeči barvi, 

uporabljeni pa sta tudi rumena in modra barva, torej primarne barve, ki tvorijo 

kontrast barve k barvi. Med seboj se prekrivajo. Če primerjamo rumene in modre 

točke enake velikosti, bodo rumene delovale večje, modre pa manjše. Barve so 

intenzivne, tako da tukaj sprva opazimo obliko in ne barve. Količinsko prevladuje 

rumena barva, nato modra in na koncu rdeča. 

c) odnos med barvo in obliko: Rumene točke bodo delovale živo, blizu, njihova 

energija se širi, rdeča je tudi topla barva in se širi, deluje blizu, čeprav rumena deluje 

še bližje, modra pa se umika v ozadje. 

d) likovni prostor: Je plitev. 

Vidimo, da sem se odločila, da uporabim tri barve, ki med seboj tvorijo barvne odnose. 

Izražene so v točki, tako da lahko za to grafično delo rečemo, da vidimo barvno risbo. 
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3. 

 

Slika 48: Alja Košar, »Brez naslova«, 2016, jedkanica 

Vidimo zgoščenine, gosto, a obenem lahkotno maso točk, v katero zarežejo vodoravne 

linije, ki jih vidimo levo spodaj in desno zgoraj. Likovno delo je nastalo iz treh barv, iz 

treh različnih matric. 

a) likovno izrazno sredstvo: Tudi tukaj vidimo organske točke, ki se zgoščujejo, 

združujejo. V to njihovo mehko organsko formo zarežejo modre ostre linije.  

b) uporaba/vloga barve: Odločila sem se za uporabo primarnih barv; med seboj se 

prekrivajo in tvorijo kontrast barve k barvi. Barve so intenzivne, tako da tukaj sprva 

opazimo obliko in ne barve. Količinsko prevladuje rumena barva, nato ji sledi 

modra in na koncu rdeča. 

c) odnos med barvo in obliko: Modre horizontalne linije so jasne, gladke, valovijo, 

zaradi modre barve nas lahko asociirajo na nek val, valovanje, umirjenost. Točke pa 

vidimo v dveh toplih barvah, rdeči in rumeni. Rumena in rdeča se nam približujeta, 

modra pa se odmika v daljavo. 

d) likovni prostor: Je plitev. 

Vidimo, da sem se odločila za uporabo treh barv, ki med seboj tvorijo barvne odnose, 

vidimo pa jih izražene v točki, tako da lahko za to grafično delo rečemo, da je barvna 

risba. 
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4. 

 

Slika 49: Alja Košar, »Brez naslova«, 2014, jedkanica 

Vidimo grafično delo, ki je nastalo v dveh barvah, vendar sem uporabila samo eno 

matrico. Barvi sem na matrico nanašala lokalno. Vidimo abstrakcijo, ki je izražena s 

točkami. 

a) likovno izrazno sredstvo: Prevladujoče likovno sredstvo je točka, ki se zgošča v 

diagonalne tanjše ploskve, ki jih vidimo na desni spodaj.  

b) uporaba/vloga barve: Ploskve so v intenzivno rdeči barvi. Drugod pa vidimo rdečo, 

ki sem jo svetlila z belo barvo. Med seboj ustvarjata svetlo-temni kontrast. Barvi se 

ne prekrivata: likovno izrazno sredstvo, točke, so v likovni prostor postavljene ena 

zraven druge, razdalje med njimi pa so različne. Zaradi prevladujoče svetlo rdeče 

barve menim, da v tem primeru najprej zaznamo barvo in nato obliko. 

c) odnos med barvo in obliko: Svetlo rdeče organske točke začutimo v ozadju, rdeče pa 

v ospredju. 

d) likovni prostor: Je ploskovit. 

Glede na to, da vidimo barvi izraženi v točki, lahko trdimo, da je to delo barvna risba 

oz. v njem vidimo barvno risbo. 
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5. 

 

Slika 50: Alja Košar, »Brez naslova«, 2014, jedkanica 

Naslednje grafično delo je monokromno. Ustvarjeno je v oranžni barvi. Grafični list je 

nastal z eno matrico. Delo z abstraktnim motivom deluje senzibilno, senzitivno in 

lahkotno. 

a) likovno izrazno sredstvo: Vidimo točko, ki se zgošča v daljše, ožje ploskve. Tudi tu 

so točke večje, manjše, organske, zaprtih, odprtih oblik.  

b) uporaba/vloga barve: Uporabljena je samo oranžna barva. Ne vidimo nobenega 

prekrivanja oz. plastenja. Oranžno vidimo kot intenzivno barvo, zato v prvi vrsti 

vidimo obliko in nato barvo. 

c) odnos med barvo in obliko: Povezujemo oranžno, toplo barvo z organskimi 

oblikami, ki ji odgovarjajo oz. teoretsko ustrezajo. 

d) likovni prostor: Je ploskovit. 

To grafično delo je ustvarjeno z eno barvo; sicer jo vidimo izraženo v točki, a ker je 

monokromna, ni barvna risba. 
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6. 

 

Slika 51: Alja Košar, »Brez naslova«, 2015, barvni svinčnik 

Sedaj sledi še nekaj primerov risbe. Tukaj sem uporabila barvne svinčnike. Ponovno 

vidimo točke, ki ustvarjajo določene smeri, potujejo po površini formata, nekje se 

zgoščajo, a ne toliko, da bi ustvarile ploskve. V zgornji polovici dela vidimo diagonalno 

smer, ki jo tvorijo linije. Risba deluje lahkotno, dinamično, igrivo, barvito, zračno. 

a) likovno izrazno sredstvo: Prevladuje organska točka, ki je v obliki majhnega kroga 

ali trikotnika ali kvadrata, vidimo pa tudi precej kratkih linij, črtic. Med seboj se tudi 

prekrivajo.  

b) uporaba/vloga barve: Risba je ustvarjena v primarnih barvah, ki tvorijo kontrast 

barve k barvi. Lahko rečemo, da tukaj sprva opazimo barvo in ne oblike, saj delo ni 

ustvarjeno v intenzivnih barvah. Barva, ki količinsko prevladuje, je modra. 

c) odnos med barvo in obliko: Oba elementa, točko in linijo, lahko vidimo v vseh treh 

barvah in med seboj primerjamo. 

d) likovni prostor: Je plitev. 

Uporabljene so tri barve, ki med seboj tvorijo barvne odnose, vidimo pa jih izražene v 

točki, tako da lahko za to grafično delo rečemo, da vidimo barvno risbo. 
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7. 

 

Slika 52: Alja Košar, »Brez naslova«, 2015, barvni tuš 

Proti zgornjemu delu to deluje veliko intenzivneje, bolj barvito, dinamično, kaotično, 

razgibano. Jedro je v spodnjem desnem delu formata. Motiv je seveda abstrakten. 

a) likovno izrazno sredstvo: Točka je tista, ki v tem delu prevladuje kot likovno izrazno 

sredstvo. Na tem primeru zelo dobro vidimo raznolikosti točke. Točka je v obliki 

madeža, organske pike, kratke črtice, strešice, polkroga, oblik, ki nakazujejo 

gibanje. Usmerjene so v različne smeri, zato pa delo deluje tako razgibano in 

dinamično. Vidimo pa tudi linijo, ki je krajša, tanka kot las in hitra.  

b) uporaba/vloga barve: Uporabljene so rumena, rdeča in modra barva, torej primarne 

barve, ki tvorijo kontrast barve k barvi. Med seboj se tudi prekrivajo. Kot smo že 

omenili, so barve intenzivne, močne, nasičene, tako da sprva opazimo obliko in nato 

barvo.  

c) odnos med barvo in obliko: Oba elementa, točko in linijo, lahko vidimo v vseh treh 

barvah in med seboj primerjamo; modra bo v nas vzbujala občutek oddaljenosti, 

rdeča in rumena pa bližine. Modra je hladna, rumena in rdeča pa sta topli barvi. 

Modra lahko vzbuja občutek odtujenosti, daljave, distance, rdeča ogenj, jezo, 

rumena pa sonce, toplino, bližino.  

d) likovni prostor: Je plitev. 

Uporabljene so tri barve, ki med seboj tvorijo barvne odnose, vidimo pa jih izražene v 

točki, tako da lahko za to grafično delo rečemo, da vidimo barvno risbo. 
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8. 

 

Slika 53: Alja Košar, »The Dog«, 2014, suhi pasteli 

Tukaj pa vidimo ležečega psa, ki mirno počiva oz. spi. Postavljen je vertikalno v format. 

Po celotni površini oz. formatu vidimo tudi točke. 

a) likovno izrazno sredstvo: Prevladujejo manjše barvne ploskve, vidimo tudi točke in 

nekaj linij (v trupu). 

b) uporaba/vloga barve: Tudi tu so uporabljene primarne barve: rumena, rdeča in 

modra. Tvorijo pa kontrast barve k barvi. Barve so močne, intenzivne in nasičene, 

torej najprej opazimo obliko, šele nato pa barvo. Večji del njegovega trupa je v 

rumeni barvi, sledi ji rdeča, modro pa zaznamo v gobčku in ušesih ter spodnjem 

delu trupa. Glede na uporabo manjših ploskev bi delo lahko asociiralo na sliko, 

ampak glede na to, da jih vidimo samo v zgornji polovici formata, kjer je pes, to 

delo ni slika. Vidimo tudi njihovo prekrivanje, ki pa ne prevladuje; prekrivanje 

manjših ploskev vidimo samo na nekaterih mestih. 

c) odnos med barvo in obliko: Vidimo točke, linije, manjše ploskve v rdeči, modri in 

rumeni. Rumena točka/manjša ploskev/linija bo delovala večje in bližje v primerjavi 

z oblikovno podobno točko, ki je v modri barvi.  

d) likovni prostor: Je iluzionističen. 

Vidimo, da sem se odločila, da uporabim tri barve, ki med seboj tvorijo barvne odnose; 

izražene so v točki, tako da lahko za to grafično delo rečemo, da vidimo barvno risbo. 
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9. 

 

Slika 54: Alja Košar, »The Dog«, 2015, barvni svinčnik 

Tudi tu vidimo spečega psa, vendar samo zgornji del njegovega telesa. Menimo, da 

lahko začutimo, kako spokojno, sproščeno in zadovoljno spi. Postavljen je diagonalno v 

zgornji del formata. 

a) likovno izrazno sredstvo: Spodaj vidimo točke, ki so organske, raznovrstnih oblik, v 

zgornjem delu pa so linija in manjše ploskve, ki jih vidimo na tacah in njegovi glavi. 

Pravzaprav so to še vedno točke. 

b) uporaba /vloga barve: Uporabljeni sta rdeča in oranžna barva. Obe barvi sta topli. 

Njune lastnosti podkrepijo občutek topline in uživanje zleknjenega psa. Glede na to, 

da je delo ustvarjeno v intenzivnih barvah, sprva vidimo obliko in kasneje barvo. 

c) odnos med barvo in obliko: Tudi tukaj vidimo barvo v točki in liniji. Ne vidimo pa 

kontrasta, marveč harmonijo.  

d) likovni prostor: Je iluzionističen. 

Vidimo dve barvi, ki sta izraženi v liniji, točki in manjši ploskvi oz. večji točki. Iz teh 

lastnosti sledi, da vidimo barvno risbo. 
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10. 

 

Slika 55: Alja Košar, »Brez naslova«, 2014, oljni pasteli 

Risba, ustvarjena z oljnimi pasteli, deluje energično, dinamično. V zgornjem delu 

formata vidimo igračo za pse v obliki medveda. Njegova forma je abstrahirana. V 

ospredju pa vidimo preplet rdečih in modrih linij in na levi rumene točke. 

a) likovno izrazno sredstvo: Prevladuje organska ravna linija. Vidimo krajše, daljše 

linije, ki so aktivne. Na desni so tri ploskve, ki so nastale z medialno rdečo linijo. 

Notranjost je rumena. Spodaj desno pa vidimo tri ploskve v obliki organskih krogov, 

pa tudi v trikotni obliki.  

b) uporaba/vloga barve: Tudi v tem primeru risbe so uporabljene primarne barve. Kot 

smo že velikokrat omenili, tvorijo kontrast barve k barvi. Vidimo intenzivne, 

nasičene, močne barve, tako da lahko trdimo, da najprej vidimo obliko in ne barve.  

c) odnos med barvo in obliko: Prav tako imamo tudi tukaj rumene, modre, rdeče točke 

in rumene, rdeče, modre linije; kakor že vemo, ima vsaka svoje lastnosti oz. 

določena barva v nas vzbudi določena čustva in občutja, seveda tudi glede na 

obliko.  

d) likovni prostor: Je plitev. 

Uporabljene so tri barve, ki med seboj tvorijo barvne odnose, vidimo pa jih izražene v 

točki, tako da lahko za to grafično delo rečemo, da vidimo barvno risbo. 

Preden nadaljujemo s prikazom podatkov v tabeli, bi tudi na tem mestu želeli povzeti 

analizo lastnih likovnih del. Videli smo, da večinoma kot likovno izrazno sredstvo 

prevladuje točka in njena kombinacija z linijo. Izražanja samo z linijo nismo zasledili. 

Videli smo raznovrstne forme točk (primer: Fotografija št. 7). Videli smo predvsem oz. 

samo organski izraz točke in linije, geometrijskih pravzaprav nismo videli. Točke in 

linije se med seboj prekrivajo (primer št. 1) in tudi bivajo ena zraven druge (primer št. 

5), kjer so razmiki med njimi seveda različni. Največkrat je uporabljen kontrast barve v 

odnosu do barve. Videli smo gradnje ploskovitega, plitvega in iluzionističnega prostora. 

Za vsa likovna dela, razen za primer št. 5, trdimo, da jih lahko poimenujemo barvne 

risbe. 
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Zaključili smo z analizo tridesetih umetniških in desetih lastnih del. Kar se tiče analiz 

likovnih del umetnikov, se sigurno skrivajo kakšna subjektivna mnenja, čeprav smo se 

trudili opisovati in analizirati kar se da objektivno. 

Ugotovitve bomo predstavili v dveh tabelah. Ena tabela bo prikazovala podatke oz. 

ugotovitve umetniških del, druga pa lastnih del. V tabeli bodo dela predstavljena s 

številkami, s katerimi je oštevilčeno vsako likovno delo. V tabeli bomo predstavili tiste 

ključne podatke, ki opisujejo barvno risbo: katero likovno sredstvo vidimo na likovnem 

delu: točko, linijo, točko in linijo, barvni odnos: ali je barvni odnos prisoten ali ni in ali 

je likovno delo barvna risba ali ni. Nato pa bomo pod obe tabeli podali še tri tabele, v 

katerih bodo posamično prikazani analizirani podatki v odstotkih. Bistvo prve in druge 

tabele je, da v tabelah predstavimo ugotovitve oz. lastnosti likovnih del, ki smo jih 

pridobili z analizo likovnih del. Na ta način vidimo skupaj zbrane in pregledne podatke, 

ki smo jih dobili iz analiz. 

3.3 INTERPRETACIJA ANALIZ  

Tabela 1: Predstavitev ugotovitev analiz umetniških del 

 Likovno izrazno sredstvo Barvni odnos Barvna risba 

N Točka Linija Točka in 

linija 

Ploskev Da Ne Da Ne 

1   X  X  X  

2  X   X  X  

3  X    X  X 

4  X   X  X  

5  X   X  X  

6    X X   X 

7   X  X  X  

8  X    X  X 

9   X  X  X  

10  X   X  X  

11  X   X  X  

12   X  X  X  

13  X    X  X 

14   X  X  X  

15  X   X  X  

16  X   X  X  

17  X   X  X  

18  X   X  X  

19  X   X  X  

20  X   X  X  

21   X  X  X  

22   X  X  X  

23   X  X  X  

24   X  X  X  

25   X  X  X  

26  X    X  X 

27   X  X  X  

28   X  X  X  

29  X   X  X  

30   X  X  X  

Skupaj 0 16 13 1 26 4 25 5 
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Tabela 2: Predstavitev podatkov o uporabi likovnih izraznih sredstev v odstotkih 

Likovna izrazna sredstva F f % 

Točka 0 0 

Linija 16 53,34 

Točka in linija 13 43,33 

Ploskev 1 3.33 

Skupaj 30 100 

 

Tabela 3: Predstavitev podatkov o barvnem odnosu v odstotkih 

Barvni odnos F f % 

Da 26 86,67 

Ne 4 13,33 

Skupaj 30 100 

 

Tabela 4: Predstavitev podatkov o barvni risbi v odstotkih 

Barvna risba F f % 
Da 25 83,33 

Ne 5 16,67 

Skupaj 30 100 

 

Iz prve tabele lahko logično razberemo, da ko v likovnem delu zaznamo barvni odnos, 

ki je izražen v likovnih izraznih sredstev, kot sta linija, točka ter njuna kombinacija, 

takrat lahko trdimo, da vidimo barvno risbo. To sta dve glavni značilnosti oz. kategoriji 

barvne risbe. Če ene izmed njiju ali pa obeh ne vidimo oz. prepoznamo v umetniškem 

delu, potem določeno likovno delo ni barvna risba. 

Iz naslednje tabele (tabela 1.1) je razvidno, da v večini umetniških del zaznamo linijo 

kot likovno izrazno sredstvo, torej iz tabele razberemo, da v šestnajstih likovnih delih 

vidimo linijo (53,34 %), sledi ji kombinacija točke in linije, ki smo jo zaznali v 

trinajstih umetniških deli (43,33 %), v enem umetniškem delu (3,33 %) smo zaznali 

ploskev kot likovno izrazno sredstvo, v nobenem likovnem delu pa ne vidimo, da bi se 

umetnik izražal samo skozi likovno izrazno sredstvo točke. 

Iz druge tabele (tabela 2.1) razberemo, da smo videli barvni odnos na šestindvajsetih 

(86,67 %) umetniških delih. 

V tretji tabeli (tabela 1.3) vidimo, da imamo 25 (83,33 %) od 30 umetniških del, ki jih 

lahko vidimo kot barvno risbo.  
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Tabela 5: Predstavitev ugotovitev analiz lastnih del 

 Likovno izrazno sredstvo Barvni odnos Barvna risba 

N Točka Linija Točka 

in linija 

Ploskev Da Ne Da Ne 

1   X  X  X  

2 X    X  X  

3   X  X  X  

4 X    X  X  

5 X     X  X 

6   X  X  X  

7   X  X  X  

8   X  X  X  

9   X  X  X  

10   X  X  X  

Skupaj 3  7  9 1 9 1 

 

Tabela 6: Predstavitev podatkov o uporabi likovnih izraznih sredstev v odstotkih 

Likovna izrazna sredstva F f % 

Točka 3 30 

Linija 0 0 

Točka in linija 7 70 

Ploskev 0 0 

Skupaj 10 100 

 

Tabela 7: Predstavitev podatkov o barvnem odnosu v odstotkih 

Barvni odnos F f % 

Da 9 90 

Ne 1 10 

Skupaj 10 100 

 

Tabela 8: Predstavitev podatkov o barvni risbi v odstotkih 

Barvna risba F f % 

Da 9 90 

Ne 1 10 

Skupaj 10 100 

 

Ugotovitve za tabelo 2 veljajo enake kakor za tabelo 1. 

V tabeli 2.1 vidimo, da sem se v večini izrazila s točko in z linijo (70 %), nato pa samo s 

točko (30 %), na nobenem delu pa ne vidimo samo linije kot likovnega izraznega 

sredstva. 

Iz tabele 2.2 razberemo, da v enem likovnem delu ne vidimo barvnega odnosa (10 %).  

Iz tabele 2.3 pa razberemo, da samo enega likovnega dela nismo označili kot barvno 
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risbo (10 %). 

3.4 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili, so: 

 Kaj je barvna risba? 

 Kaj označuje barvno risbo? 

 Kakšni so pristopi oziroma načini ustvarjanja barvne risbe? 

 Kakšen občutek nam bodo dajala likovna dela, kaj prevlada – barva ali oblika,    

kaj vidimo najprej? 

 Kje je tista meja, ko barvna risba preide v sliko? 

 Zakaj risbo dopolnjevati z barvo? 

 Zakaj barvo uporabljati na linearen ali točkoven način? 

Odgovori na raziskovalna vprašanja: 

Kaj je barvna risba? 

Barvna risba je likovno oz. umetniško delo, kjer vidimo, da je umetnik uporabljal 

linearni in točkovni jezik, torej se je izražal z likovnima sredstvoma, kot sta točka in 

linija, ki sta značilni za izražanje pri risanju. Tu pa se zgodba ne konča, saj je umetnik v 

svoje umetniško delo vključil tudi barvo, ampak je ni izrazil na ploskovit način, ampak 

na linearen in točkoven. Pomembno je tudi to, da se likovna izrazna sredstva ne 

združujejo v ploskve, torej, ko pogledamo likovno delo, vidimo risbo, lastnosti risbe in 

ne slike, kjer je v prvem planu oz. nas lahko najprej zaobjame barva, ki je nanesena oz. 

izražena na ploskovit način. To torej pomeni, da je barvna risba tista, kjer prepoznamo 

izrazito linearno in točkovno izražanje, kjer je seveda vključena tudi barva.  

Barvna risba se nam zdi zanimiva zato, ker je, kot smo že omenili, sama sebi 

kontradiktorna; to kontradiktornost dojemamo kot izziv, kako se s tema dvema 

pojmoma soočiti na likovni način tako, da bo likovno delo dobro; torej, da bo dobra 

kompozicija, zanimiva, drugačna, versitilna raba točke in linije, da bo vključena barva, 

z zavedanjem, da ustvarjaš barvno risbo in ne pobarvanke ali linijo in točko, ki jo boš 

pobarval. Barvna risba je tudi takrat, ko vidimo, da je umetnik deloval/razmišljal/se 

izražal na slikarski način oz. pristop. Torej je upošteval lastnosti barve, in sicer njene 

vplive in likovno teoretske lastnosti, npr. uporabil je barvne kontraste, npr. 

komplementarni kontrast, se je barvno izražal, je o barvi razmišljal. O tem smo pisali v 

teoretičnem delu, kjer smo opisovali lastnosti pojma »barva«.  

Menimo, da je to lahko ena zelo zanimiva izkušnja, predvsem če govorim iz lastnega 

izražanja, ker mi to predstavlja izziv, v katerem lahko dve področji združim na nekoliko 

drugačen način.  

Zelo se nam zdi zanimivo, da barvna risba deluje na tak svojstven, mogoče 

nepredvidljiv način. 

Kaj označuje barvno risbo? 

Barvno risbo označujejo naslednji pojmi: točka, linija in barva, ki predstavljajo osebe v 

zgodbi; so elementi, ki predstavljajo likovno zgodbo, ki jo je ustvaril umetnik. Med 

seboj so povezani, lahko se tudi odbijajo, so v nasprotju (v kontrastu), lahko so v 
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harmoniji. Druga pomembna lastnost barvne risbe pa je, da sta točka in linija izraženi v 

barvi, sta v barvnem odnosu.  

Kakšni so pristopi oziroma načini ustvarjanja barvne risbe? 

Barvno risbo ustvarjamo na dva načina, in sicer s prekrivanjem oz. plastenjem likovnih 

izraznih sredstev (točke in/ali linije) ter z nizanjem likovnih izraznih sredstev enega 

zraven drugega, so kot nekakšna sestavljanka. Razmiki med njimi so seveda drugačni, 

odvisno od umetnikove ideje in koncepta.  

Likovna dela, ki so izražena na način prekrivanja, lahko delujejo nekoliko kaotično, kot 

vihar, kjer je meja zabrisana, delujejo bolj impresivno, impulzivno, kar pa seveda ne 

velja za vsa nastala dela. Čista, jasna, geometrijska, prepletena linearna izrazna sredstva, 

kljub zgoraj napisanemu, lahko delujejo jasno, stabilno, ostro. Ponavadi oziroma 

večinoma imajo takšna likovna dela enega ali več centrov, kjer je ta preplet, plastenje 

izrazitejše. To tudi pomeni, da je večja gostota linearnih izraznih sredstev, posledično je 

tam ponavadi tudi večja teža likovnega dela. 

Likovna dela, izražena na način sestavljanke, pa so jasna, na nek način pregledna, 

umirjena, mogoče ustvarjena nekako previdno, natančno, nastala so s počasnejšim 

gibanjem likovnega pripomočka, kar pa ni nujno. Seveda doživljanje likovnega dela ni 

odvisno samo od tega, temveč tudi od smeri, položaja, torej lastnosti likovnih 

spremenljivk in gledalca. 

Kaj v barvni risbi prevlada, barva ali oblika? 

Močnejša, intenzivnejša je barva, prej bomo opazili obliko, manj intenzivna je barva, če 

pastelne barve mešane z belo, bolj nam v ospredje pade barva, ker oblika takrat ni toliko 

vidna. Bolj se približuje beli, bolj je oblika nevidna. Sedaj je pa spet odvisno od 

umetnika, kakšne barve bo uporabil, kaj bo želel poudariti oz. kaj bo hotel, da bo 

vidnejše in opaznejše za gledalca. 

Ko sprva opazimo obliko, naprej analiziramo in si ogledujemo izraznost oblike, npr. 

kakšni sta točka in linija; je točka odprta ali zaprta, je madež, je to majhen trikotnik ali 

je majhen polkrog; prav tako se začnemo spraševati o linji, kakšna je: je dolga, kratka, 

valovita, je diagonalna, navpična ali horizontalna ipd. Zanima nas tudi, kakšna je 

kompozicija, na kakšen način je grajena oz. jo je umetnik gradil. Pogled je mogoče bolj 

ozek oz. osredotočen na podrobnosti ali pa tudi ne; podrobnosti vidimo tako, kot da bi 

primerjali renesančno sliko, kjer vidimo jasne obrise oblik, ali pa v drugem primeru, če 

bi gledali impresionistično sliko, ki jo gledamo od daleč in so meje med oblikami 

zabrisane (tako je, ko je v prvi vrsti barva in ne točka in/ali linija). 

Ko najprej opazimo barvo, se začnemo spraševati, kakšno barvo je uporabil umetnik in 

zakaj, kaj je želel z njo povedati, vzbuditi v gledalcu. Pogled je mogoče širši, sprva 

splošnejši, je občutek, emocija, kaj ti delo vzbuja, na kaj te asociira ipd. 

Kdaj je barvna risba še risba in kdaj postane oz. se prelije v sliko, kje je tista 

meja? 

Takrat ko na likovnem delu še zaznavamo značilnosti risbe, torej linearni izraz, bomo 

temu rekli barvna risba. Seveda pa mora biti vključena barva. Ko pa se začnejo 

točke/linije združevati v ploskve, pa govorimo o sliki. To mejo je včasih težko določiti.  
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Zakaj risbo dopolnjevati z barvo? 

Kaj barva da barvni risbi, zakaj barvna risba? Ker ji da živost, pa to ne pomeni, da črno-

bela risba ni živa, doda ji neko novo vrednost in glede na to, da so barve povezane z 

emocijami, na nek način vnesemo v barvno risbo še dodatne emocije oz. zmožnost 

vzbujanja določenih emocij glede na motiv. Če pogledamo primer, kjer imamo plažo oz. 

fante na plaži, vidimo, da jih je umetnik upodobil v toplih barvah, njegov motiv ter 

naslov pa samo še dodatno podpreta predstavo, občutek, ki jo gledalec lahko občuti ob 

gledanju likovnega dela. Tako se lahko umetnik poigra z našim doživljanjem, kot se je 

Cya Twomblyja in ustvaril risbo v monokromni varianti, poleg tega, da je rdečo 

upodobil v grožnji, sicer dinamični liniji, ampak njene lastnosti bi lahko podkrepil še s 

cikcak linijo. Na ta način lahko gledalca spravi v dvom oz. nejasnost, kar pa je ravno 

tako lahko zanimivo. Barvna risba je ravno toliko, da v nas vzbudi nekakšna čustva, nas 

malo »dregne«, ampak ne zasiči, odpre se v vsej svoji širini in zmožnosti občutenja, kot 

jo lahko da slika, kjer barva v ploskvi zaživi. S tem pa ne mislimo, da ne zaživi v risbi. 

Menimo, da ravno tako zaživi, ampak na drugačen način. In ravno zato je zanimivo 

vprašanje, zakaj barvo izražati v točki in liniji. Če jo izrazimo z njima, lahko tudi do 

neke mere manipuliramo s tem, ker smo ugotovili, da svetlejša kot je uporabljena oz. 

upodobljena barva, bolj jo lahko zaznamo in se risba nekoliko pomakne v ozadje; to je 

lahko na zelo subtilnem nivoju, saj je (barve) ne vidimo in doživljamo v ploskvi, ampak 

v organski ali geometrijski subtilni liniji; lahko nas pritegne, da pogledamo bližje in 

vidimo, kaj se dogaja. V tem primeru nas ne šokira, ampak nas lahko zapelje v svoje 

globine. Lahko pa nas tudi šokira z intenzivnimi, močnimi barvami, kakor smo omenili 

zgoraj v primeru Cya Twomblyja, kjer definitivno zaznamo obliko, ki mu je važna, je 

močna in tudi močno deluje na nas. Barva lahko njen učinek oz. lastnosti podkrepi ali 

zmanjša; v njegovem primeru je barva podkrepila lastnost linije. S tem seveda ne 

želimo povedati, da ima slika manj možnosti, ravno tako jih ima ogromno, ampak 

drugačne. 

Zakaj barvo uporabljati na linearen in točkoven način? 

Ker jo na nek način omejiš; barvi na ta način izražanja (barvna risba) nekaj vzameš, 

liniji in točki pa nekaj dodaš (nastane ravnovesje). Z vidika barve (glede na njeno 

ploskovito izražanje, žarenje in moč) barva mogoče nekaj izgubi, z vidika svetlo-temne, 

črno-bele točke in linije pa pridobi, saj jima prej to ni bilo namenjeno in dano, zdaj pa 

jima je; kot smo že omenili, barva lahko njune lastnosti še dodatno podkrepi ali pa 

omili, odvisno od umetnika samega. Barvi lahko odvzame njeno zahtevo po 

ploskovitem izražanju.  

Barva, ki je izražena v točki in liniji, zasije na drugačen način kot v ploskvi. Mogoče ji 

moramo posvetiti več pozornosti, se bolj poglobiti kakor v klasični sliki oz. pri 

izražanju s ploskvijo. In to je nek drugačen pristop, ki je lahko zanimiv.  
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4 SKLEP 

Barva, ki je izražena v ploskvi, zažari, nas potegne vase, se ji prepustimo. Medtem ko 

nas barvna risba morda sprašuje: »Kaj sem? Kaj vidiš? Sem risba, ampak kako risba, ko 

pa vidim tudi barvo? Sem slika, ampak kako slika, ko pa vidim linije in točke, ki jih 

povezujem s svetlo-temnim, s klasično črno-belo risbo?«  

Ko se oddaljimo od barvne risbe, lahko vidimo več barve, je v ospredju; če se ji 

približamo, pa vidimo detajle, to so točke in linije, ki spadajo v področje risanja (primer 

lastnega dela št. 1). Likovni področji slikanje in risanje sta tako združeni, kar je zelo 

zanimivo, ni pa novo. Je mogoče nekoliko nepredvidljivo in gledalca morda vzpodbuja 

k spraševanju in razmišljanju. Barvna risba ni konvencionalna, gledalec tega sam od 

sebe kar tako ne pričakuje. Ker pri risbi ve, kaj pričakovati, ima o njej neko predstavo: 

vidi svetlo-temno, linijo in točko, linearni in točkovni izraz.  

Kaj pa je slika? Slika je polna barv; barvo izražamo s ploskvami, ker tako barva zažari. 

In zakaj barvna risba? V barvni risbi barvo omejimo oz. jo lahko bolj nadziramo, saj ni 

toliko »v prvem planu«, kot je pri sliki, kar je jasno. Barva je v točki in liniji na nek 

način ujeta; ujeta je v drobnem zapisu, je ukleščena, ampak vseeno živi in zaživi. 

Mogoče nas kot gledalca celo prisili, da si jo bolje ogledamo, ji prisluhnemo ter 

ugotovimo, kakšna čustva vzbuja v nas, saj vemo, da imajo barve vpliv na nas. Tudi 

Trstenjak pravi, da ima vsaka barva določene lastnosti, ki vplivajo na nas.  

Kot smo že omenili, poznamo različne linije. Vemo, da cikcak linija v nas vzbudi 

določena občutja, kot sta jeza in agresija; če pa to linijo likovno izrazimo v rdeči barvi, 

bo rdeča barva to njeno agresivnost samo še podkrepila. Če bi jo ustvarili npr. v rumeni 

barvi, pa bi verjetno to njeno agresivnost nekoliko omilili, saj vemo, da je rumena 

močna barva, ni pa tako agresivna kot rdeča. Če pa bi jo ustvarili v modri barvi, ki jo 

lahko povezujemo s horizontom, z morjem, valovanjem ipd., bi verjetno delovala še 

bolj umirjeno in zamolklo, čutili bi jo nekje v ozadju. Pri točki pa je drugače. Vemo, da 

je njena poglavitna lastnost, da zadrži pogled in je nepremična. Naše oko na njej obtiči 

in ga ne spravlja v gibanje, kakor to počenja linija.  

Način izražanja z barvno risbo nas je pritegnil zaradi zgoraj omenjenih lastnosti in ker 

je kombinacija dveh likovnih področij, slikanja in risanja. 

Barvna risba mi je omogočila izražanje z barvo, kar mi je bilo ljubo in prijetno. Tako 

sem se lažje izrazila kot na ploskovit način. 

Likovni svet je tako širok, neskončno širok, daje nam toliko možnosti, kombinacij in 

variacij izraza lastnega jezika in koncepta. Vsako umetniško delo je edinstveno, saj ga 

je ustvaril človek in vsak je edinstven. In »vsako umetniško delo je otrok svojega časa, 

pogosto pa je mati naših občutkov« (Kandinski, 1985, str. 39). 
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