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Povzetek 
Osrednji temi diplomske naloge sta svetlostna vrednost barve in valerski ključi. Namen 

naloge je bil opredelitev posameznih valerskih ključev in uporaba likovnoteoretskih dognanj 

za lastno likovno ustvarjanje. 

V teoretičnem delu sem najprej opredelila pojem barva in bistvene dimenzije barve: barvnost, 

svetlost in nasičenost ter se posvetila ekspresivnosti posameznih barv. Nato sem se ukvarjala s 

pojmi svetlo – temni barvni kontrast ter valer. Opisala sem kriterije, ki določajo valerske 

ključe, ter definirala posamezne valerske ključe: visoki dur, visoki mol, srednji dur, srednji 

mol ter nizki dur in nizki mol. 

Raziskala sem vlogo barve v modernističnem slikarstvu, osredotočila sem se na področja 

modernističnega slikarstva, kjer je barva glavna nosilka izraza, in kjer lahko govorimo o 

razpoloženjskem vtisu barve. Tu sem se osredotočila na slikarsko prakso Henrija Matissa in 

Marka Rothka ter primere njunih likovnih del umestila v posamezne valerske ključe. 

V likovno praktičnem delu diplomske naloge sem izdelala šest likovnih del – po eno za 

vsakega od valerskih ključev. Pri slikanju sem se usmerila na čustveno komponento, na izraz 

trenutnega razpoloženja. Izdelana likovna dela so abstraktna, gestualna. Tako sem z 

osredotočanjem na izražanje trenutnega, notranjega uravnotežila racionalen pristop do 

priprave na delo.  

KLJUČNE BESEDE: valerski ključi, barvna svetlost, barva, modernistično slikarstvo, 

abstraktno slikarstvo 

  



 
 

Abstract  
The central themes of the degree are lightness value of colour and the valeur keys. The 

objective was the definition of the individual valeur key and application of art theory for the 

creation of my own paintings. 

In theoretical part of the degree I defined the concept of colour and elementary dimensions of 

colour: hue, lightness and saturation, and the expressiveness of individual colours. I addressed 

concepts of light and dark color contrast and valeur, value. I described the criteria determining 

the valeur keys and defined the individual valeur keys: high major, high minor, middle major, 

middle minor, low major and low minor. 

I looked into the role of colour in modernistic painting, I concentrated on fields of modernistic 

painting where the main carrier of expression is colour and where we can speak about the 

mood impression of colour. Here I focused on painting practice of Henri Matisse and Mark 

Rothko and placed examples of their art work to the individual valeur keys. 

I painted six art works in the practical part of degree - one for each of the valeur keys. When 

painting, I concentrated on the emotional component, on the expression of current mood. 

Made art works are abstract, the emphasis is on the gesture. By focusing on the conveyance of 

current, internal, I balanced the rational approach for the preparation of work.  

Keywords: valeur keys, color lightness, colour, modernistic painting, abstract painting 
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1 UVOD 
Sedim na klopi pred fakulteto. Moj obraz obžarja sonce, ob meni klepetajo sošolke. Veter 

prinaša vonj po kavi. Spomnim se na Renoirjevo sliko Ples v Moulin de la Galette. 

Večer je. Sprehajam se po ulicah stare Ljubljane. Topel vetrič s seboj nosi smeh, natakar 

pospravlja skodelice z mize, kot tisti z Van Goghove kavarne. 

Zbudim se sredi noči v gromenje nevihte. Drevesa pod mojim oknom ječijo v vetru, zunaj dež 

pada na prazne nočne ulice. In v nemiru nevihte sem nenavadno mirna, kot kadar gledam 

Turnerjeve slike neviht. 

 

Ton slike je prvi vtis, ki ga dobimo, ko pogledamo sliko, ne glede na motiv, kompozicijo. 

Svetlostna vrednost v sliki ustvari razpoloženje, vzbuja vtis, ki ostane z nami (Butina, Gleria, 

Skubin, Šuštaršič in Zornik, 2011, str. 139). 

Za obravnavo valerskih ključev v diplomski nalogi sem se odločila, ker z njimi lahko na 

zanimiv način opišemo sliko, predvsem pa sem si želela postaviti izziv izdelave slike glede na 

posamezne valerske ključe – da bi videla, ali sem zmožna glede na dane parametre uspešno 

ustvariti dano razpoloženje, vtis. Z likovno teoretskega stališča sem se lotila obravnave 

valerskih ključev in pojmov, ki vodijo do njih, barve, barvnih svetlosti, nato pa sem teorijo 

prenesla na slikarsko platno.  

  



12 
 

2 BARVA 
»Barve so življenje, kajti svet brez barv bi bil videti mrtev. Barve so praideje, so otrok 

prvotne brezbarvne svetlobe in njene nasprotne skrajnosti, brezbarvne teme. Tako kot plamen 

ustvarja svetlobo, tako tudi svetloba ustvarja barve. Barve so otrok svetlobe, svetloba pa mati 

barv. Svetloba, ta prvobitni pojav sveta, nam v barvah razkriva duhá in živahno dušo tega 

sveta.« (Itten, 1999, str. 8) 

Zaznavanje barve izhaja iz interakcije med svetlobnim valovanjem in vidnim aparatom.  

Človeški vidni aparat zaznava svetlobno valovanje z valovno dolžino med 400 do 700nm 

(nanometrov). Sončna svetloba sestoji iz zmesi spektralnih barv, le-te lahko vidimo ob 

prelomu sončne svetlobe skozi prizmo. Ob usmeritvi sončnega žarka skozi prizmo se ta 

razkleni v pasove enobarvnih svetlob, vsaka izmed njih na svoji valovni dolžini. Najmanjšo 

valovno dolžino ima vijolična, sledijo ji modra, zelena, rumena, oranžna in rdeča barvna 

svetloba. Ko svetloba doseže predmet materija del svetlobe vpije, del pa odbije: npr. predmet, 

ki odbije rdečo svetlobo, preostali del svetlobnega valovanja pa vpije, vidimo kot rdeč. Naš 

vidni aparat sestoji iz oči in možganov, dražljaj potuje preko očesa do možganov, kjer iz 

živčnih impulzov nastane občutek/senzacija barve (Butina idr., 2011, str 148; Butina, 2003, 

str. 10-12, Trstenjak, 1996, str. 9-16). 

 
Slika 1 Spektralni trak, prizma 

O percepciji barve lahko govorimo na dva načina: zunanja percepcija, kjer govorimo o 

procesu, ki sestoji iz zaporedja fizikalnih, kemičnih in bioloških mehanizmov, ki privedejo 

dražljaj od svetlobnega vira skozi vidni aparat, ta proces lahko znanstveno opazujemo, 

analiziramo. Drugi način percepcije barve pa je notranji: je doživljajska izkušnja zaznavanja 

barve posameznika. Barva je subjektivna izkušnja posameznika, v posamezniku sproža 

telesne in čustvene odzive. Zaznava barve nastane v vidnem aparatu človeka kot občutek 

barve - naprava lahko zazna fizikalne lastnosti barve, njeno valovno dolžino, občutenje barve 
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pa je individualna izkušnja posameznika. Doživljanje barv ima značilnosti, ki so ljudem 

skupne, po njih se lahko ravnamo pri likovnem oblikovanju, primer tega je uporaba toplih in 

hladnih barv, ki imajo enake fiziološke učinke, do individualizacije pa pride pri psihološki 

reakciji, vrednotenju barve: nekomu je rdeča barva bolj všeč kot rumena, nekdo drug pa bo 

nasprotno prej posegel po rumeni barvi kot po rdeči, tu poleg individualno pogojene izkušnje 

lahko govorimo tudi o kulturno pogojeni izkušnji vrednotenja barve  (Butina, 1984, str. 82-90; 

Butina, 2003, str. 34; Muhovič, 2015, str. 455-458). 

3 BISTVENE DIMENZIJE BARVE 
Bistvene dimenzije barve so lastnosti, brez katerih barva ne more obstajati. Vsaka barva ima 

tri bistvene dimenzije: barvnost, svetlost in nasičenost. Barvne svetlobe imajo najbolj čiste 

barvne kvalitete, najbolj čiste barvne snovi pa so tiste, ki so najbolj podobne barvnim 

svetlobam (Selan, 2015).  

3.1 BARVNOST (ang. hue) 
Tudi pestrost, kromatičnost, pisanost, barvni ton ali barvna kvaliteta. 

Barvnost je značilnost, po kateri se barve razlikujejo ena od druge: rdeča od oranžne, rumena 

od zelene, ipd. Barvnost je najbolj intuitivna lastnost barve, glede na barvnost tudi 

poimenujemo barve. Barve glede na barvnost delimo na pestre/pisane (barve, ki so vključene 

v mavrico) in nepestre/nepisane. Vsaka barva, tudi nepisana (siva, črna, bela), ima neko 

barvnost. Pri nepisani barvi je barvnost enaka svetlosti. Če sivi spremenimo svetlost, ji hkrati 

spremenimo barvnost, saj postane druga siva. Čiste barve razporedimo v barvni krog. V 

barvnem krogu so barve prikazane v svoji največji moči oziroma največji nasičenosti, 

barvnost se stopnjuje po obodu kroga. Skozi zgodovino so bili v različnih strokah narejeni 

različni barvni krogi: v fiziki, psihologiji, fiziologiji, umetnosti (Butina idr., 2011, str. 148-

151, Selan, 2015). 
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3.1.1 GOETHEJEV BARVNI KROG 

 
 

     

Slika 2  Goethejev barvni krog - odnos med barvnim trikotnikom in krogom 

 

Leta 1810 je Wolfgang von Goethe v knjigi Teorija barve predstavil barvni krog. Barvni krog 

začne s primarnima barvama, modro in rumeno, s stopnjevanjem jima pridruži rdečo. Nasproti 

rdeče, spodaj med rumeno in  modro, postavi njuno mešanico, zeleno, ki je komplementarna 

rdeči. Rumena, modra in rdeča - primarne barve, tvorijo trikotnik. Nasproti postavi nov 

trikotnik, k zeleni doda še oranžno barvo (med rumeno in rdečo), ter vijolično, ki jo postavi 

med rdečo in modro. Stranico trikotnika, ki teče od rumene čez oranžno do rdeče, poimenuje 

plus stran, nasprotno stranico, ki teče od rdeče prek vijolične do modre, pa imenuje minus 

stran. Barve poveže v pare: rumeno z njej komplementarno modro - tako ustvari par luči, 

toplote, bližino rumene s pasivnostjo, senco, temo, hladnostjo modre (Muhovič, 2015, str. 

250-254). 
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3.1.2 ITTNOV BARVNI KROG 
 

 

Slika 3 Ittnov barvni krog 

Slikar Johannes Itten je barvni krog zasnoval leta 1961 za praktično uporabo v slikarstvu. 

Njegov barvni krog ima izhodišče v subtraktivnem mešanju barv. Barvilo obsijano z belo 

sončno svetlobo odbije oz. odšteje očesu vidno barvno svetlobo, preostanek svetlobe pa vpije. 

Pri mešanju barvnih snovi absorbcija barvne svetlobe njihove mešanice naredi temnejše od 

izhodiščnih barv. Takšno barvno mešanje imenujemo subtraktivno ali odštevalno (Butina idr., 

2011, str. 148). 

Itten je za osnovne barve v barvnem krogu izbral rdečo, ki ni ne modrikasta ne rumenkasta; 

rumeno, ki ni ne zelenkasta ne rdečkasta, in modro, ki ni ne zelenkasta ne rdečkasta. Primarne 

barve je razvrstil v enakostranični trikotnik: rumena na vrhu, rdeča desno spodaj, modra levo 

spodaj. Trikotnik stoji v krogu, okoli trikotnika zariše šestkotnik. Trikotnike, ki nastanejo z 

risanjem šestkotnika, pobarva z barvami, ki jih nameša iz osnovnih barv, nastanejo 

sekundarne barve: oranžna (rumena + rdeča), zelena (rumena + modra) in vijolična (rdeča + 

modra). Krog, ki je zarisan okoli šestkotnika, razdeli na dvanajst enakih delov in vanj prenese 

primarne in sekundarne barve, med njimi pusti prazne prostore, v katere nanese namešane 

barve: 
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rumena + oranžna = rumenooranžna 

rdeča + oranžna = rdečeoranžna 

rdeča + vijolična = rdečevijolična 

modra + vijolična = modrovijolična 

modra + zelena = modrozelena 

rumena + zelena = rumenozelena 

V tako narejenem enakomernem dvanajst delnem barvnem krogu si barve sledijo v istem 

zaporedju kot v mavrici ali pri spektralnem traku (Itten, 1999, str. 29-31). 

3.1.3 BARVNI KROG FRANSA GERRITSENA 
 

 

Slika 4 Barvni krog Fransa Gierritsena 

Frans Gierris je v barvni krog iz leta 1975 vključil tri primarne barve za aditivno mešanje 

(mešanje barvnih svetlob, kjer se količine svetlobe seštevajo, zato je mešanica vedno svetlejša 

od izhodiščnih barv): oranžnordečo, vijoličnomodro in zeleno, ter tri primarne barve za 

subtraktivno mešanje: magenta rdečo, cian modro in rumeno. Primarne barve za aditivno 

mešanje so hkrati sekundarne barve pri subtraktivnem mešanju ter obratno, primarne barve za 

subtraktivno mešanje so hkrati sekundarne barve za aditivno mešanje (Butina idr., 2011, str. 

150, 151). 
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3.2 BARVNA SVETLOST (ang. lihgtness ali brightness) 

 

Slika 5 Svetlostne stopnje 

Barvna svetlost določa svetlostno stopnjo barve. Barve imajo lahko isti barvni odtenek, npr. 

sta obe rdečevijolični, vendar imata različno barvno svetlost. Barvna svetlost med sabo loči 

temno modro in svetlo modro ipd. Barve iz barvnega spektra imajo pri svoji največji 

nasičenosti vsaka svojo naravno svetlostno stopnjo, tako je rumena najsvetlejša, vijolična pa 

najtemnejša barva barvnega kroga. Z dodajanjem svetle ali temne barve spremenimo 

svetlostno vrednost/stopnjo posamezne barve. Teoretično bi z dodajanjem svetlejše oz. 

temnejše barve spremenili le svetlost barve, vendar vemo, da v praktičnem dodajanju svetle 

ali temne barve barvi poleg svetlostne vrednosti spremenimo tudi nasičenost. Prav tako barvi 

z dodajanjem temnejše ali svetlejše barve spremenimo barvni odtenek: pri dodajanju temne 
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barve rdeči ta postane hladnejša, če črno barvo dodamo rumeni, pa ta postane zelenkasta. Na 

svetlost barve vpliva tudi osvetlitev barvne ploskve, barva sosednjih barv in ozadja – ob 

svetlejši barvi bo vsaka barva videti temnejša oziroma svetlejša, ko bo postavljena ob 

temnejšo barvo (Butina idr., 2011, str. 153-154). 

Barvno svetlost ločimo na absolutno in relativno barvno svetlost. 

Absolutna barvna svetlost je svetlost, ki je lastna barvi pri specifični barvnosti in nasičenosti. 

Je kvaliteta, po kateri se barve med seboj ločijo po bližini črni ali beli barvi. Absolutno 

barvno svetlost lahko razberemo, če barvi odvzamemo barvnost, tako ostane samo svetlostna 

vrednost na lestvici. Pri odvzemu barvnosti ugotovimo, da je najsvetlejša rumena barva, 

najtemnejša pa modra (Muhovič, 2015, str. 23-25, Selan, 2015). 

 

Slika 6 Absolutna barvna svetlost 

Relativno barvno svetlost lahko spremenimo s svetlenjem ali temnenjem (dodajanje bele ali 

črne barve). Tako lahko za vsako barvo naredimo gradacijsko lestvico barvnih odtenkov, ki 

imajo enako barvnost, razlikujejo pa se po svetlostni vrednosti in barvni čistosti. Ko barvi 

spremenimo relativno barvno svetlost ta postane druga barva z drugo absolutno svetlostjo, a je 

s prejšnjo še vedno povezana – ta povezava je relativna barvna svetlost (Muhovič, 2015, str. 

668-669, Selan, 2015). 

 

Slika 7 Relativna barvna svetlost 
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3.3 NASIČENOST BARVE (ang.  Saturation) 
Tudi čistost barve, barvna moč, intenzivnost, polnost, kroma. 

 

Slika 8 Kromatične modulacije 

Dve modri sta lahko enake svetlosti in odtenka, a se razlikujeta v stopnji nasičenosti: ena od 

njiju je močno modra, druga pa šibka. Modro lahko stopnjujemo od sive, ki ima enako 

svetlostno vrednost kot modra, do nasičene modre barve. Tako si bodo vmesne stopnje enake 

po svetlostni vrednosti in barvnosti, razlikovale pa se bodo v barvni jakosti oz. moči. 

Spremembo nasičenosti lahko dosežemo z dodajanjem bele, črne, sive ali komplementarne 

barve (Butina idr., 2011, str. 154). 



20 
 

4 EKSPRESIJA BARVE 
Barve vplivajo na nas, ne glede na to, ali se tega zavedamo. Zaznavanje barv lahko 

analiziramo in razumemo povsem objektivno, čeprav jih vsak posameznik doživlja, čuti, 

presoja po svoje. Da bi lahko govorili o ekspresivni vsebini barv, moramo pomen posamezne 

barve vrednotiti v odnosu do druge barve, oz. do tonalitete vseh ostalih barv (Itten, 1999, str. 

83, 84). Pri opisu in primerjavi barv pa moramo vedeti o katerem barvnem odtenku govorimo, 

saj imajo že različni odtenki posamezne barve različno izrazno ekspresivno konotacijo. V 

naslednjih opisih barv se držimo barv Ittnovega barvnega kroga.  

4.1 RUMENA 
Rumena, najsvetlejša med čistimi barvami. Značilno svetlobo se  občuti kot svetlobo, sonce, 

kar pripelje do navzven usmerjene ekscentričnosti. Rumena nosi informacijo spreminjanja, 

živahnih čustev, nakazuje živahen karakter in težnjo po ekspanziji (Küppers, 1989, str. 13). 

Tudi Goethe (2013, str. 4) rumeno povezuje s svetlobo, piše, da rumena v svoji najbolj čisti 

obliki v sebi nosi naravo svetlega in ima vedre, živahne, tudi dražeče lastnosti, vzbuja topel in 

prijeten občutek. V slikarstvu je zato opredeljena kot topla barva, svetla in aktivna. V 

nasprotju s čisto rumeno barvo pa ima rumena v mešanici z zeleno neprijetno konotacijo, v 

Goethejevem barvnem krogu se pomakne proti minusu. Itten (1999, str. 84-85) piše, da čista 

rumena barva simbolizira razum in znanje, nasprotno pa zastrta, nečista rumena izraža zavist, 

izdajo, dvom.  

Ob spremembi sosednje barve rumena spreminja 

izrazitost. Zelena, rdeča, oranžna barva rumeno 

privzdignejo, da še bolj zažari, ob rožnati pa izgubi 

svoje izrazito žarenje. Z vijolično vzpostavi 

komplementarni kontrast, ki deluje izrazito, 

mogočno, neizprosno. Na beli barvi rumena izgubi 

svoj žar, belina prevlada nad rumeno barvo, na črni 

pa agresivno pokaže svetlost, vzpostavi oster 

kontrast (Itten, 1999, str. 84-85). 

Slika 9 Rumena barva v kombinacijah 

4.2 RDEČA 
Goethe (2013, str. 5) čisto rdečo barvo opisuje kot barvo popolnega ravnovesja, kot vrhunec 

stopnjevanja rumene in modre v popolno ravnovesje čiste rdeče. Čista rdeča barva vzbuja 
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tako občutek resnobnosti in dostojanstva, kot tudi milosti in gracioznosti. Čista rdeča 

predstavlja poduhovljeno ljubezen (Itten, 1999, str. 85). 

Lahko pa rdečo barvo hitro nagnemo na toplo ali hladno stran, plus ali minus. Ko je rdeči 

primešana rumena, ta nova rdeče-oranžna barva sveti, kot bi bila polna notranje toplote, 

predstavlja mehkobno žarenje; topel značaj rdeče kombinacija v rdeče-oranžni privede do 

ognjene moči. Rdeče-oranžna predstavlja 

pospešeno rast, v pravem kontrastu pa postane 

izraz vročične, bojevite strasti (Goethe, 2013, str. 

4,5; Itten, 1999, str. 85, 86). 

Čista rdeča v kombinaciji z oranžno ploskvijo 

zgubi svoj žar, živahnost. Na rjavi podlagi rdeča 

zagori, v kontrastu s črno pa agresivno zablesti.  

Veliko bolj kot z rumeno lahko rdečo barvo 

potiskamo v mejo svetlo-temno, hladno-toplo, ne 

da bi izgubili njen značaj (Itten, 1999, str. 86). 

Slika 10 Rdeča barva v kombinacijah 

4.3 MODRA 
Čista modra, brez pridihov rumene ali rdeče, je nasprotje rdeči. Če primerjamo modro in 

rdečo z materialno prostorskega stališča, je rdeča vedno aktivna, žareča in modra pasivna. 

Modra je hladna, ponotranjena, introvertirana. Je senčna, v sebi skriva obljubo, ki jo lahko 

začutimo v njeni globini, če jo potemnimo pa jo pripeljemo do občutja izgubljenosti, žalosti, a 

namiguje na nekaj transcendentnega (Itten, 1999, str. 88). 

Goethe (2013, str. 4) piše o modri barvi kot o barvi, ki nosi temačnost, ki je v svoji najčistejši  

formi nekakšen nič, zdi se, kot da se vedno odmika v daljavo. V nas zbuja občutek hladu, 

sence.  

V kombinaciji z rumeno modra zgubi svoj žar, če pa to isto modro posvetlimo do enake 

svetlostne vrednosti, kot jo ima rumena, ta modra zažari v ledeni, hladni svetlobi. Na črni 

barvi modra žari, prav tako na temnih vijoličnih barvah, nasprotno pa ji lila odvzame energijo. 

Na rdeče-oranžni modra zažari v svoji nenavadnosti (Itten, 1999, str. 88).  
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Slika 11 Modra barva v kombinacijah 

4.4 ZELENA 
Zelena je sekundarna barva, nastane med modro in rumeno, in od količine teh dveh barv je 

odvisen značaj zelene. Če sta modra in rumena v zeleni v ravnovesju, je ta zelena barva 

rastlinja. Z dodajanjem rumene dobi vase poskočnost spomladanske zelenine, modrozelena pa 

nosi v sebi nekakšen hladen, agresiven izraz - zelenomodra je najhladnejši pol barvnega 

kroga, nasproti rdeče oranžne, ki ognjeno žari. Z moduliranjem zelene barve dobimo 

precejšnje število izraznih učinkov (Itten, 1999, str. 88). 

4.5 ORANŽNA 
Kot rečeno je rdeče oranžna najtoplejši pol barvnega kroga, prostor največje energije aktivne 

strani (Itten, 1999, str. 88; Goethe, 2013, str. 4). 

4.6 VIJOLIČNA 
Doseči vijolično, ki ni ne rdečkasta ne modrikasta, je že samo po sebi umetnost. Nasprotna 

rumeni predstavlja skrivnostno, nezavedno. Njena izrazna moč je odvisna od kontrastov s 

sosednjimi barvami, lahko je vse, od potrtega do sreče. V vijolični je tema, smrt, vzvišenost, 

modrovijolična skriva osamljenost in vdanost, v rdečevijolični pa nebeška ljubezen in 

duhovna oblast (Itten, 1999, str. 89). 

Na strani minusa so modra, rdečemodra in modrordeča – te v nas vzbudijo občutke nemira, 

koprnenja, mehkobe (Goethe, 2013, str. 4). 
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5 HARMONIJA BARV 
»Harmonija barv pomeni skladnost in ubranost določene skupine barv, ki naj bi na opazovalca 

vplivale ugodneje kot kaka druga barvna kombinacija.« (Butina idr., 2011, str. 172) 

Harmonijo barv delimo na dve skupini: 

– harmonija na osnovi sorodnosti, 

– harmonija na osnovi kontrastnih odnosov. 

5.1 HARMONIJA NA OSNOVI SORODNOSTI 
Harmonija sorodnih barv izhaja iz bistvenih dimenzij barve in lahko označuje:  

– barve, ki so si sorodne po barvnosti, torej se v barvnem krogu nahajajo ena poleg 

druge, s tem nastanejo harmonije toplih barv in harmonije hladnih barv, 

– barve, ki so si sorodne po svetlosti, tako dobimo harmonije svetlih barv, harmonije 

temnih barv, 

– barve, ki so si sorodne po nasičenosti (Butina idr., 2011, str. 172). 

5.2 HARMONIJA KONTRASTNIH BARV 
Itten (1999, str. 19-22) piše, da so barve harmonične, ko pomešane skupaj tvorijo nevtralno 

sivo. Ostale barvne kombinacije so ekspresivne ali disharmonične. Vendar vemo, da je v 

slikarstvu veliko umetniških del, ki so dobra prav zaradi ekspresivne moči barve. Če si 

pogledamo Ittnov barvni krog, vidimo, da so si komplementarne dvojice nasprotne v krogu, 

torej po njegovi definiciji harmonije barv uporabimo nasprotne si barve za harmonično sliko. 

Poleg teh parov harmonijo ustvarijo tudi vse barve, ki v Ittnovem barvnem krogu stojijo v 

ogliščih enakostraničnega ali enakokrakega trikotnika, kvadrata ali pravokotnika. Pri uporabi 

komplementarnih barv pa moramo paziti na količinska razmerja posamezne barve. Itten se tu 

naveže na količinsko razmerje, ki ga je določil Goethe: rumena : rdeča : modra = 3 : 6 : 8. 

6 SVETLO-TEMNI BARVNI KONTRAST 
Svetlo–temni barvni kontrast se nanaša na absolutno barvno svetlost, je kontrast med 

različnimi vrednostmi svetlosti določene barve, na primer med svetlo rdečo in temno rdečo, 

lahko pa tudi kontrast med različnimi vrednostmi različnih spektralnih barv – rumena je 

svetlejša kot modra. Največji svetlo temni kontrast predstavljata črna in bela barva. Vsako 

pestro barvo lahko potemnimo ali posvetlimo z uporabo bele in črne barve. Prav tako lahko 

svetlost barve spremenimo z dodajanjem katerekoli svetle ali temne barve. Na svetlost barve 

vpliva tudi osvetlitev barvnih ploskev. Pri šibki svetlobi tople barve delujejo temneje kot pri 
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dobri osvetlitvi, nasprotno pa slaba osvetlitev hladnim barvam da videz svetlosti, ki jo ob 

dobri osvetlitvi nimajo (Butina idr., 2011, str. 167). 

Če gradimo sliko na osnovi absolutne barvne svetlosti, pravimo, da jo gradimo valersko, če na 

osnovi relativne barvne svetlosti, pa tonsko (Selan, 2016). 

6.1 VALER 
»Valer ( fr. la valeur  vrednost, veljava; pomembnost, važnost ) je slikarska oznaka za majhne 

svetlostne in/ali barvne razlike.« (Muhovič, 2015, str. 803) 

Pred poimenovanjem 'valer' je v preteklosti za to oznako obstajalo več poimenovanj. Od 

začetnih delitev na svetlobe in sence, pa do kasnejšega poimenovanja 'tonski koraki.' Dolgo je 

bil ton povezan izključno z akromatičnimi barvami – belo, črno in sivo, pri kromatičnih 

barvah pa so za poimenovanje svetlostnih razlik bili uporabljeni izrazi, kot so pasteli, toni, 

odtenki. V 20. stoletju valer počasi nadomesti preteklo neskladje izrazov, da bi zagotovil 

enotno poimenovanje za stopnjevanje svetlosti tako za kromatične in akromatične barve 

(Gray, 2003). 

Valer je ena od pomembnejših elementov kompozicije. Je svetlobni pojav, ki ga človeško oko 

zaznava kot odnos svetlo – temno. Stopnjo svetlosti barve poimenujemo ton, odtenek ali 

valer. Valer kot likovni pojem se nanaša na stopnjo svetlosti predmeta, površine ali prostora. 

Človeško oko registrira svetlobo na dva načina: tonsko – enobarvno ter koloristično – 

večbarvno. Ko se moč svetlobe  navezuje na barvo govorimo o barvnem valerju, ko se 

navezuje na osvetlitev predmeta, pa govorimo o svetlostnem valerju. Valer predstavlja 

količino svetlobe, ki se odbije od površine. Večji kot je svetlostni indeks, bolj svetla je 

obravnavana površina in obratno. Bela barva ima svetlostni indeks 100, črna barva pa ima 

valerski indeks 0 (Stanković, 2015). 

O valerju v kontekstu svetlo-temnega govorimo, ko je le-to primarno likovno izrazno sredstvo 

likovnega dela. Z izrazom valer v tem primeru označujemo majhne, subtilne svetlostne 

razlike, npr. osvetljeni deli naslikanega motiva, ki jih tako ločimo od večjih in bolj 

poudarjenih tonskih razlik. V primerih, ko barva zavzema vlogo primarnega likovnega 

izraznega sredstva, z valerjem označujemo manjše svetlostne vrednosti barvnih odtenkov, ali 

razlike toplo-hladno, če le-te niso poudarjene, ostre (Muhovič, 2015, str. 803). 



25 
 

6.2 VALERSKI KLJUČI 
Skozi zgodovino je bilo običajno, da so slikarji ob pripravi kompozicije za izdelavo večjih del 

izdelali tudi tonske, črno-bele skice. Z uporabo svetlobe in sence so slikarji na slikah 

ustvarjali različna razpoloženja. Do sredine 19. stoletja so različne tonske sheme postale 

značilne za določene likovne motive ali dela slikarjev v določenem obdobju njihovega 

ustvarjanja, npr. Goyeve črne slike, ali pa Rembrandtove zlate krajine. Sredi dvajsetega 

stoletja so bili v likovno umetnost za lažje razumevanje, označbo razpoloženjskih vtisov slik, 

vpeljani izrazi iz glasbene umetnosti, od tu poimenovanje 'ključ' (Gray, 2003). 

Prvi vtis slike, ki ga dobi gledalec, je prav tonski način, v katerem je slika naslikana. Ta v 

gledalcu sproži čustveni odziv, ki ni povezan s kompozicijo ali motivom umetniškega dela. 

Kot že omenjeno, lahko ton slike prav zaradi psihološkega delovanja na človeka primerjamo z 

glasbo. Tako se za slike z mehkejšimi prehodi uporabi izraz mehek ali molovski svetlostni 

ključ (mollet – fr. mehek), ko je kompozicija slike ustvarjena z izrazitimi prehodi med 

svetlostnimi vrednostmi, pa govorimo o trdih oz durovskih svetlostnih ključih (dur – fr. trd). 

Za poimenovanje svetlih kompozicij uporabimo tudi poimenovanje visoki ključ, za temne 

kompozicije pa poimenovanje nizki vrednostni ključ (Butina idr., 2011, str. 138). 

S kombiniranjem teh kriterijev (mehki-trdi, svetli-temni) dobimo več kombinacij svetlostnih 

ključev. Valerske ključe določajo (Butina idr., 2011, str. 139): 

– Razpon tonskih vrednosti v kompoziciji 

Večji razpon oz. interval omogoča bolj kontrastne kompozicije in trše svetlostne 

ključe. 

 

Slika 12 Večji razpon tonskih vrednosti 
 

Manjši razpon oz. interval omogoča manj kontrastne kompozicije in mehkejše svetlostne 
ključe. 

 

         

Slika 13 Manjši razpon tonskih vrednosti 
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– Število stopenj v okviru danega razpona (število korakov) 

Veliko število korakov z majhnimi skoki omogoča mehkejše prehode – mehki oz. 

molovski ključ, medtem ko manjše število korakov z velikimi skoki da trše prehajanje 

tonalitet – trdi oz. durovski ključ.  

 

Slika 14 Mehkejši prehodi 

 

Slika 15 Trši prehodi 

– Svetlost oz. višina posameznih prehodov 

Svetel razpon da svetli oziroma visoki svetlostni ključ. 

 
Slika 16 Visoki svetlostni ključ 

Srednje svetel razpon da srednji svetlostni ključ. 

 
Slika 17 Srednji svetlostni ključ 

Temen interval da temni oz. nizki svetlostni ključ. 

 

Slika 18 Nizki svetlostni ključ 

 

– Prevlada določenega tona glede na velikost posameznih ploskev 

Različno velike ploskve različnih tonskih vrednosti ustvarijo sorazmerne razpone 

tonskih vrednostnih akordov. 
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Slika 19 Prevlada svetlih površin daje visoke ključe 

 
 

Slika 20 Prevlada srednje svetlih površin daje srednje ključe 

 
 

Slika 21 Prevlada temnih površin daje nizke ključe 

 

– Položaj posameznih ploskev določene svetlosti v kompoziciji 

Če so ploskve podobnih svetlostnih vrednosti blizu skupaj in svetlosti lahko prehajajo 

iz enega tona v drugega, to ustvari mehkejši ključ. Nasprotno pa kompozicije 

kontrastnih vrednosti, ki ne omogočajo subtilnega prehoda svetlostnih odtenkov, 

ustvarjajo trše ključe, ki pa so tudi bolj razgibani. 

                                 

Slika 22 Mehki svetlostni prehodi 

Slika 23 Trdi svetlostni prehodi 
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6.3 DELITEV VALERSKIH KLJUČEV 

6.3.1 VISOKI DUR 
Visoki dur je svetli in trdi ključ: razpon tonskih vrednosti barv je velik, večje barvne ploskve 

so v najsvetlejših vrednostih. Deluje spodbudno, veselo, aktivirajoče (Butina idr., 2011, str. 

139). 

                                      

Slika 24 Visoki dur 

6.3.2 VISOKI MOL 
Visoki mol ali svetli in mehki ključ ima majhen razpon barv v svetlih tonskih vrednostih. 

Deluje nežno, zamišljeno, ženstveno (Butina idr., 2011, str. 139). 

 

Slika 25 Visoki mol 

6.3.3 SREDNJI DUR 
Srednji dur oz. srednji in trdni ključ ima velik razpon barv, večje ploskve v srednjih 

svetlostnih vrednostih. Deluje plakatno, močno, bogato, odkrito, možato (Butina idr., 2011, 

str. 139). 

 

Slika 26 Srednji dur 
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6.3.4 SREDNJI MOL 
Srednji mol ali srednji in mehki ključ. Majhen barvni razpon barv v srednjih tonskih 

vrednostih. Deluje zamolklo, sanjavo (Butina idr., 2011, str. 139). 

 

Slika 27 Srednji mol 

6.3.5 NIZKI DUR 
Nizki dur ali temni in trdi ključ. Velik razpon, večje ploskve so v temnejših tonskih 

vrednostih. Deluje težko in eksplozivno (Butina idr., 2011, str. 139). 

 

Slika 28 Nizki dur 

6.3.6 NIZKI MOL 
Nizki mol ali temni in mehki ključ. Majhen razpon nizkih tonskih vrednosti. Deluje težko, 

dostojanstveno, skrivnostno (Butina idr., 2011, str. 139). 

 

Slika 29 Nizki mol 
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7 BARVA V MODERNIZMU, MATISSE IN ROTHKO 
V zgodovini slikarstva je barva vedno zasedala drugo mesto za risbo, kar pa se spremeni v 

modernizmu. Barva namesto dekorativne vloge postane samostojna enota grajenja slike, 

osvobaja se kontur risbe. Cezanne tonsko slikanje zamenja za barvno modulacijo in sliko 

gradi z barvnimi ploskvami, madeži, s tem barvo povzdigne na raven risbe, tako nastajata 

vzajemno, barva ni več ločena od risbe, nasprotno skupaj gradita likovno delo. Sčasoma barva 

postane avtonomna, kot samostojna sila se odmakne od vsake simbolike, referenčnosti in se 

realizira kot samostojna označevalka pomena; ne predstavlja ničesar konkretnega, le sama 

sebe. Do te avtonomnosti barve je privedla redukcija izraznih sredstev slikarske govorice 

skozi premišljeno analizo (Gnamuš, 2010, str. 115-122). 

V fovizmu se barva osvobodi še vedno konkretne predstavitve svetlobe in motiva iz časa 

impresionizma in zaživi v večjih barvnih ploskvah, ki so intenzivnejše in ekspresivnejše. 

Namesto da bi se podredili realni reprezentaciji, fovisti z barvami izrazijo svoj odnos do 

stvari, izbor barv je podrejen likovni barvni konfiguraciji.  Matisse z velikimi, kromatsko 

enotnimi barvnimi ploskvami izraža subjektivne interpretacije sveta, s harmonijo barve gradi 

razpoloženjski vtis slike. V njegovih slikah je vedno jasno razviden dominantni ton glede na 

količino in intenziteto, po katerem so nato uglašeni drugi, s tem pa se barve med seboj ne 

izničujejo, marveč podpirajo. Da njegove slike resnično odražajo trenutni razpoloženjski vtis 

potrjuje dejstvo, da barve izbira po trenutnem navdihu, ne sledi predpripravljenim barvnim 

shemam. Izbira barve po trenutnem navdihu je dominirala njegov delovni proces, včasih do te 

mere, da je zaradi določenega barvnega tona bil pripravljen spremeniti celotno barvno shemo, 

primer tega je slika Harmonija v modrem (1908), ki je postala Harmonija v rdečem (Gnamuš, 

2010, str. 122-124). 

Ploskovitost barve, barva kot pobarvana ploskev, je fokus zanimanja Henrija Matissa. Barva 

doseže svojo največjo moč kot enotno pobarvana površina – velikost barvne ploskve in moč 

barvnega vtisa sta povezani, to pojasni z argumentom, da centimeter modre barve nikoli ne bo 

tako moder kot kvadrati meter te iste barve; do enake ugotovitve je prišel tudi Gauguin, ki je 

rekel, da bo šest kilogramov rumene barve vedno bolj rumeno kot en kilogram te barve. 

Čeprav barva v Matissovih delih dobi povsem novo vlogo, pa je še vedno povezana z zelo 

klasično uporabo risbe, v njuni sintezi je še vedno navzoč občutek prostora, ki ne okrne 

barvnega efekta.  Najbolje vidna sinteza barve in risbe je v Matissovih lepljenkah, kjer barve 

ne naslika čim bolj ploskovito, temveč se ukvarja s konkretnimi barvnimi ploskvami, s 
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katerimi gradi likovni prostor.  Barvo tako lahko preoblikuje tako kot kipar oblikuje material 

(Gnamuš, 2010, str. 124-126). 

Barva postane osrednje izrazno sredstvo abstraktnega impresionizma, ki radikalno 

reinterpretira likovni prostor. S krčenjem izraznih sredstev slikarji vpeljejo novo širino 

sredstev, ki jih obdržijo. Barva tako na velikih platnih postane fokus gledalca, zaobjame ga s 

svojo izrazno močjo. Začne obstajati kot nova oblika prostora, a ne v tradicionalnem pomenu 

besede, postane pojem neobvladljivega, preseže gledalčevo predstavo, dojemanje; Kant 

govori o ideji neskončnega, in občutja, ki presega pojem oblike. Namesto uporabe temno-

svetlo, na plano pridejo tople in hladne barve ter optične lastnosti posameznih barv. Gledalec 

z ogledom slike z zelo majhne razdalje postane del slike in jo začuti (Gnamuš, 2010, str. 135, 

136). 

Slike Marka Rothka so zračne, mehke, oblike se med seboj skorajda prelivajo ali pa žarijo 

druga čez drugo. Izkušnja akvarela je prenesena v monumentalno oljno slikarstvo in ta 

fluidnost gledalca potegne v barvo, da postane del nje, jo resnično začuti. Skozi lazurnost 

nanosov plasti barve presevajo ena skozi drugo. Prehodnost barvnih nanosov omogoča, da 

pogledamo v globino slike, ki je le navidezna in ustvarja prostorski učinek barve. Barve v 

Rothkovih slikah imajo tudi čisto ploskovno dimenzijo na delih, kjer se barva ne vpije v 

platno in odbija svetlobo. Rothkove barve so čista eteričnost, so izmuzljive in jih zato težko 

umestimo v prostor. Obvisijo nekje med gledalcem in sliko, ustvarjajo prostorsko valovanje, 

ko barve sevajo čez meje platna, medtem ko se druge valijo v globine slike. Barva je v teh 

slikah skoraj povsem osvobojena same predmetnosti slike, s sevanjem zavzema prostor 

(Gnamuš, 2010, str. 138-140). 

8 PRIMERI VALERSKIH KLJUČEV NA LIKOVNIH 
DELIH 
V izbranih likovnih delih so analizirane barve in njihove svetlostne vrednosti, na podlagi 

katerih so likovna dela umeščena k posameznim valerskim ključem. Za primere durovskih 

ključev sem izbrala dela Matissa. Izbrala sem jih, ker Matisse pri slikanju uporablja široko 

barvno paleto in na slikah ustvarja velike barvne kontraste. Pri Rothkovih delih me je 

pritegnila predvsem nežnost, mehkoba prelivanja barv, ki je tudi osnovna lastnost molovskih 

ključev. 
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8.1 VISOKI DUR 
Na sliki Veselje do življenja prevladujejo večje ploskve v rumenih barvah, ki se prelivajo v 

oranžne in rdečkaste ploskve. Kontrast je vzpostavljen z močno rdečo in temno zeleno barvo. 

Zelena je na večih mestih svetljena z belo barvo, kar jo svetlostno približa rumenim odtenkom 

(vidno na primerjavi s črno belo sliko). Prav tako je svetljena temno modra barva. Na večini 

slike so uporabljene barve v svetlih svetlostnih vrednostih ter v srednjih svetlostnih 

vrednostih. Le manjši poudarki so naslikani v temnejših vrednostih, zanimivo je, da so tudi 

konture figur slikane v rdečkastih odtenkih. 

 

Slika 30 Henri Matisse - Veselje do življenja, 1905-1906 

 

Slika 31 Tonska reprodukcija dela Veselje do življenja 
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Nasprotno od prejšnje slike, kjer je viden velik svetlostni razpon v barvnih odtenkih, je na 

sliki Rumena zavesa svetlostni razpon manjši, skorajda enoten v celi sliki, kontrast daje črna 

ploskev na levi strani slike ter rdeče oranžni toni okoli nje. Poleg rumene, ki obvladuje sliko, 

so naslikane ploskve v svetlo modri in svetli modrozeleni barvi. V modri in zeleni so vidne 

razlike v barvni intenziteti, ob pobližjem ogledu je videti razliko v številu barvnih nanosov. 

Rumena ploskev je na nekaterih delih potemnjena.  

  

  
Slika 32 Henri Matisse - Rumena zavesa, 1915           Slika 33 Tonska reprodukcija slike Rumena zavesa 
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8.2 VISOKI MOL 
Svetli in mehki ključ ima manjši svetlostni razpon. Na obeh Rothkovih delih je uporabljena 

podobna barvna skala rumenih in oranžnih odtenkov. Svetlostni kontrast med posameznimi 

barvnimi ploskvami ni velik. Barve na prvi sliki iz leta 1968 so bolj močne, intenzivne, meje 

med barvnimi ploskvami so bolj vidne. Barvni odtenki na drugi sliki iz leta 1955 so bolj 

zasičeni z belo barvo, ploskve prehajajo ena v drugo, oranžna črta pa je zato bolj izstopajoča. 

  
Slika 34 Mark Rothko - Brez naslova, 1968 Slika 35 Tonska reprodukcija slike  

Brez naslova, 1968 

  
Slika 36 Mark Rothko - Brez naslova, 1955 Slika 37 Tonska reprodukcija slike  

Brez naslova, 1955 
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8.3 SREDNJI DUR 

Rdeča barva, ki prevladuje na sliki Rdeča soba (Harmonija v rdečem), je tonsko izjemno 

podobna zeleni in modri barvi v levem zgornjem kotu slike. Celotna slika je tako naslikana v 

enotnem svetlostnem tonu, na katerem se potem izmenjujejo svetlejše in temnejše vrednosti, s 

katerimi so naslikani predmeti na sliki. Večje ploskve so naslikane v svetlih rumenih ter belih 

barvah, za temnejše poudarke pa je uporabljena modra barva. V rdeči ploskvi, ki prevladuje 

na sliki, zasledimo množico odtenkov rdeče barve.  

  

Slika 38 Henri Matisse - Rdeča soba (Harmonija v rdečem), 1908 

 

Slika 39 Tonska reprodukcija slike Rdeča soba (Harmonija v rdečem) 
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Likovno delo Zulma je narejeno v tehniki kolaža – kombinacija gvaša in papirnatih barvnih 

ploskev. Slika je sestavljena iz velikih barvnih ploskev zelene, modre, rumene in oranžne 

barve. Zelena in oranžna barva sta v srednjih svetlostnih odtenkih, modra se že nagiba k 

temnejši vrednosti. Svetle ploskve so v rumeni in beli barvi. V zelenih in modrih ploskvah je 

razvidnih več odtenkov posamezne barve.  

  
Slika 40 Henri Matisse - Zulma, 1950 Slika 41 Tonska reprodukcija slike Zulma 
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8.4 SREDNJI MOL 
Na sliki Oker in rdeča na rdeči sta na osnovni ploskvi rdeče barve naslikani oranžna in pod 

njo rdeča ploskev. Barva oker iz naslova je bila najverjetneje naslikana čez osnovno rdečo, iz 

česar je nastala velika oranžna ploskev. Rdeča spodnja ploskev je izjemno podobna podslikani 

rdeči, svetlostno se ne razlikujeta, vidna pa je razlika v intenzivnosti barve, zgornja rdeča 

barva je bolj žareča.  

 
Slika 42 Mark Rothko - Oker in rdeča na rdeči, 1957 

 

Slika 43 Tonska reprodukcija slike Oker in rdeča na rdeči 
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Že v Matissovi sliki Rdeča soba (Harmonija v rdečem) je vidna svetlostna enakovrednost 

zelene in rdeče, ki je vidna tudi na sliki Zelena in bordo. Tako rdeča kot zelena ploskev na 

sliki sta potemnjeni z nadslikavami, zato na črno beli sliki vidimo, da sta temnejši od modre 

barve, ki ju okvirja. Kontrast ustvarjata svetli črti med rdečo in zeleno ploskvijo ter na vrhu 

slike. Ostale barve na sliki so naslikane v zelo podobnih svetlostnih odtenkih srednjih 

vrednosti.  

  
Slika 44 Mark Rothko - Zelena in bordo, 1953 Slika 45 Tonska reprodukcija slike Zelena in 

bordo 
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8.5 NIZKI DUR 
Večji del slike Tihožitje z jajčevci je naslikan v modrih odtenkih. V spodnjem delu slike je 

naslikana rjavovijolična ploskev, na kateri so naslikani modri cvetovi. Pohištvo je naslikano v 

temnih modrozelenih odtenkih, na katerih je s svetlimi modrimi odtenki naslikan ornament. 

Posamezni elementi na sliki so naslikani v rumenih barvah. Večji del slike je naslikan v 

temnih svetlostnih vrednostih, manjše ploskve pa so naslikane v svetlih tonih.  

 
Slika 46 Henri Matisse - Tihožitje z jajčevci, 1911 

 

 

Slika 47 Tonska reprodukcija slike Tihožitje z jajčevci 
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Slika Icarus je zgrajena z barvnimi ploskvami. Na modrem ozadju je postavljena črna silhueta 

na kateri leži rdeča ploskev. Okoli silhuete so postavljene zvezdaste oblike rumene barve. 

Modra in rdeča ploskev imata enako tonsko vrednost. Rumene ploskve so veliko svetlejše od 

ostalih ploskev.  

  
Slika 48 Henri Matisse - Icarus, 1943-1944 

 
Slika 49 Tonska reprodukcija slike Icarus 
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8.6 NIZKI MOL 
Na Rothkovi sliki Št. 3 (Svetlo modra, rjava, temno modra na barvi vina) je najtemnejša 

barvna ploskev naslikana v rdeče vijolični, vinski barvi. Pod in nad njo sta ploskvi v modrih 

barvah, spodnja je naslikana v temnejšem odtenku. Ploskve so obkrožene s temno rdečo 

barvo. Med ploskvami ni velikih svetlostnih razlik, vse so naslikane v temnejših barvnih 

odtenkih, na sliki ni velikih svetlostnih kontrastov, čeprav zgornja modra ploskev deluje 

veliko svetlejša od ostalih, pa je iz tonske reprodukcije slike razvidno, da razlika ni velika.  

   

Slika 50 Mark Rothko - Št. 3 (Svetlo modra, rjava, temno modra na barvi vina), 1962 

 

Slika 51 Tonska reprodukcija slike Št. 3 (Svetlo modra, rjava, temno modra na barvi vina) 
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Slika Št. 61 je tonsko zelo podobna sliki Št. 3, barvni odtenki pa se zelo razlikujejo med seboj. 

Na sliki Št. 61 je modra manj žareča, spodnja modra ploskev pa je zasičena s sivo barvo. 

Rdeča ostaja v svojem spektru, se ne nagiba k vijolični tako kot na sliki Št. 3, vseeno pa je 

temnjena. Obe sliki sta naslikani v nizkih svetlostnih vrednostih z majhnim razponom.  

   

Slika 52 Mark Rothko - Št. 61 (Rja in modra), 1953 

 

Slika 53 Tonska reprodukcija slike Št. 61 (Rja in modra) 
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9 LIKOVNO PRAKTIČNI DEL 
V skladu z likovno teoretskimi zakonitostmi valerskih ključev sem izdelala šest slik, ki so 

narejene v skladu z zakonitostmi posameznega ključa: visoki dur, visoki mol, srednji dur, 

srednji mol, nizki dur in nizki mol. Ker je to zelo racionalen način priprave na delo, sem bila 

pri sami izdelavi del osredotočena predvsem na čustveno komponento, na izraz trenutnega 

razpoloženja.  

Izdelane slike so abstraktne, gestualne. Motivi slik so nepredmetni, nisem se ukvarjala z 

abstrahiranjem podobe, zunanjega motiva, temveč z odnosom barve do občutij, ki sem jih 

želela izraziti. Z izdelavo abstraktnih slik sem se želela izogniti narativnosti motiva, ter se 

posvetiti barvi in njeni izraznosti. Prav tako sem slike izdelala v duhu gestualnega slikarstva, 

kjer impulzivno delo s čopičem izraža notranje težnje umetnika, izraža notranje občutje.   

Gestualno slikarstvo je oblika abstraktnega slikarstva, ki se odmakne od resničnosti, 

pomenskosti. Govorimo lahko o slikarskih praksah, ki so podrejene impulzivni slikarjevi 

gesti, ki jo namesto zunanjih impulzov vodi notranje občutje posameznika (Gestualno 

slikarstvo, b.d.). 

Gnamuš (2010, str. 176) o gestualnem slikarstvu pove naslednje: »To je temeljna lastnost 

modela, za katerega so najbolj karakteristične prav formulacije, ki ne upodabljajo ničesar 

konkretnega. Podobe, ki nastajajo, niso predhodno začrtane, pogosto niti zasnovane, ampak 

izhajajo iz intencionalnosti slikarskega procesa. Z naravo procesualnosti pa so povezani 

intuicija, naključje in neposrednost, ki so nasprotni vsem konstrukcijskim in načrtovalskim 

načelom pri gradnji slike.« 

Delo sem začela s pripravo platen. Odločila sem se za samostojno izdelavo platen v velikosti 

100 x 120 cm. Po sestavljanju podokvirjev sem nanje napela juto in platna pripravila na 

slikanje z dvema plastema bele barve. Nato sem izdelala skice oziroma barvne sheme, ki sem 

jih nato uporabila za izdelavo slik.  
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Za slikanje sem uporabila naslednje barve, ki jih v nadaljevanju tudi navajam pri opisu 

likovnih del: 

Barve Swingcolor: 

- Repično rumena (1121) 

- Mahasto zelena (6005) 

 
 

Slika 54 Barvna karta Swingcolor 
Barve Swingcolor Emotions: 

- Vanilijeva rumena (1530) 

- Rosso rdeča (3534) 

- Tango rdeča (3574) 

- Petrol modra (5538) 

 

 
Slika 55 Barvna karta Swingcolor Emotions 

 
Barve  Louvre Acrylic: 

- Osnovna rumena (153) 

- Limonina rumena (169) 

- Senegal rumena (195) 

- Oker rumena (302) 

- Vermillion rdeča (393) 

- Japonsko rdeča (313) 

- Crimson rdeča (340) 

- Ultramarin modra (043) 

- Tropska modra (091) 

 

 
Slika 56 Barvna karta Louvre Acrylic 



45 
 

V začetku sem se pri slikanju poleg barvnih shem želela čim bolj držati tudi opisov 

razpoloženja, ki ga izraža posamezni ključ, kot je opisano v Butina idr. (2011, str. 139): 

»Posamezni vrednostni ključi pri človeku vzbujajo različna čustva: 

– visoki dur oz. svetli in trdi ključ deluje spodbudno, veselo; 

– visoki mol oz. svetli in mehki ključ deluje nežno, zamišljeno, ženstveno; 

– srednji dur oz. srednji in trdi ključ deluje plakatno, mogočno, bogato, odkrito, možato; 

– srednji mol oz. srednji in mehki ključ deluje zamolklo kot somrak sanjskega sveta; 

– nizki dur oz. temni in trdi ključ deluje težko, eksplozivno; 

– nizki mol oz. temni in mehki ključ deluje težko, dostojanstveno, skrivnostno … 

s tako subjektivnimi izrazi bi lahko opredeljevali vsako sliko. Mnoge se lahko 

znajdejo na meji med enim in drugim svetlostnim ključem.«   

V drugi fazi dela sem se oddaljila od prvotnih parametrov, v katerih sem delala slike, in se 

prepustila posamezni sliki. Tako so v nekaterih delih zadostovali le še manjši popravki, pri 

drugih pa je vidna le še idejna zasnova slike. V drugi fazi sem se ukvarjala predvsem z 

vpeljavo večjega spektra barvnih odtenkov v sliko, s kompozicijo v samem delu, predvsem pa 

sem se prepustila trenutku slikanja. Preden sem se podala v naslednjo stopnjo dela, sem se 

spoznala s slikarskimi deli Cy Twomblyja, Willema de Kooniga, krajinami Per Kirkebyja, 

predvsem pa so vtis na meni pustila slikarska dela Andraža Šalamuna. Tako lahko resnično 

rečem, da slike predstavljajo trenutek, hipno razpoloženjsko vzdušje, v katerem sem bila, ko 

je slika nastala: od tihega zavedanja nočne tišine, pa do razigranega veselja ob držanju čopiča 

in igranja z barvami.  
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9.1 VISOKI DUR 

9.1.1 PODATKI O DELU 

 

Slika 57 Katja Kovačič: Vrtinec; akril na platnu, 120x100cm, 2018 

Naslov: Vrtinec 
Avtor: Katja Kovačič 

Leto nastanka: 2018 
Tehnika: akril na platnu 

Velikost: 120x100 cm 
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9.1.2 OPIS USTVARJALNEGA PROCESA 

Slikanje prve slike sem začela z rumeno barvo za podlago. To sem ustvarjala s kombinacijo 

vanilijeve rumene, repično rumene ter oker rumene barve. Na te sem nato začela graditi še 

zelene odtenke v spodnjem levem kotu, z mešanjem  mahasto zelene barve s prej omenjenimi 

rumenimi barvami ter rdeče in vijolične v sredini slike z uporabo tango rdeče, rosso rdeče ter 

petrol modre.  Na platno sem nanašala čiste barve in jih mešala direktno na platnu. Poteze so 

hitre, zabrisane, energične.  Rdeče in zelene poteze so kmalu začele graditi jedro v spodnjem 

delu slike. Zgornji del slike sem pustila v rumenih barvah. V delu rdeče barve so se z 

mešanjem  z vanilijevo rumeno začeli pojavljati oranžni in rožnati toni. Poteze so impulzivne, 

narejene s kombinacijo uporabe čopiča in slikarske lopatice. V nekaterih delih slike so vidni 

učinki zlivanja barve ob nalaganju mokrih plasti barve na platno.  

 

Slika 58 Visoki dur, prva faza 

Glavni poudarek pri nadaljnjem delu je bila vpeljava novih barvnih odtenkov. Dodane so 

senegal rumena, limonino rumena ter osnovna rumena, vermillion, crimson  in japonsko rdeča 

ter tropsko modra barva. Z dodajanjem novih elementov je vidna tudi sprememba v 

kompoziciji. Želela sem ostati zvesta osnovni ideji slike, z vpeljavo manjših barvnih ploskev 
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sem nadgradila prejšnjo barvno shemo. Predvsem sem se prepustila začetni shemi, da me je 

vodila pri vpeljavi novih elementov. 

Naslov Vrtinec izhaja iz oblik, ki gradijo sliko, vrtinčijo se proti jedru, čeprav ne vedo, kaj jih 

čaka, se brez strahu prepustijo vrtincu življenja. 

 9.1.3 FORMALNA ANALIZA 
Elementi na sliki so ujeti v barvni vrtinec, padajo od zgornje leve strani slike skozi vrtinec 

središča proti desni spodnji strani, gibanje v sliki je usmerjeno z leve strani zgoraj proti 

desnem spodnjem kotu. Teža slike je v središču slike v spodnji polovici formata. Težo, gmoto 

sestavljajo oblike v zelenih, rdečih, modrih in vijoličnih barvah, zgornji del slike, kjer 

prevladujejo rumeni toni, ne nosi takšne teže. Barvne oblike, ploskve, ki sestavljajo sliko, se 

ne razlikujejo v velikosti, množica tvori jedro. Oblike so gosteje nanizane v spodnjem delu, v 

jedru, večja je tudi barvna raznolikost in raznolikost poteze, medtem ko so v zgornjem delu 

slike barvne ploskve redkeje nanizane, naslikane so v podobnih barvnih odtenkih. 

 V ospredju slikovnega polja so oblike v zelenih barvah, rdeče barve se umikajo v ozadje, 

središče prostora. Oblike v temnejših rumenih, oker barvah v zgornjem delu slike se gibljejo v 

ritmu s temnejšimi barvami spodaj, v gibanju so skladne z jedrom. V desnem zgornjem delu 

slike je vidno ozadje slike, neodvisno od barvnega jedra barvne ploskve mirno, spokojno 

lebdijo vodoravno usmerjene. Prevladujejo primarne - rumena in rdeča, ter sekundarne barve -

zelena. Vzpostavljen je komplementarni barvni kontrast med rdečo in zeleno ter med rumeno 

in vijolično. 

Likovno delo je sestavljeno iz manjših barvnih oblik. Te oblike gradijo barvno jedro v sredini 

slike, nato pa so v manjši gostoti razporejene po preostali sliki. V barvnem jedru so oblike 

tesno nanizane ena ob drugi, v nekaterih delih se zlijejo skupaj, kar še poveča občutek 

gostote, tesnosti v jedru ter zračnosti, gibanja okoli njega. Slika je grajena z barvnimi 

oblikami, ploskvami, ki med sabo na stikih tvorijo pasivno linijo. Barve tudi gradijo prostor: v 

prvem planu je del slike, kjer prevladujejo zelene barve, v drugem planu je rdeče jedro, v 

tretjem planu pa ozadje v rumenih barvah. Prostor slike je neomejen. Kompozicija je krožna, 

elementi so nanizani okoli centra.  

Barve so močne, sijoče. Prevladujejo svetli barvni odtenki, ki so v močnem kontrastu s 

temnimi svetlostnimi odtenki – svetlostne razlike so velike. Temnejše barve prevladujejo v 

središču slike. Uporabljene barve sliki dajejo vesel, živahen značaj. Slika me spominja na 
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ritem, ki ga lahko vidimo na jamskih poslikavah: množica stiliziranih oblik, vibracija živali v 

teku, pretok teles v vrtincu življenja.  

 

Slika 59 Visoki dur, druga faza, odvzeta barvnost 

 

Na sliki prevladujejo svetle barve, večje barvne ploskve so v najsvetlejših vrednostih. 

Svetlostni razpon med uporabljenimi barvami je velik, prehodi med posameznimi barvami so 

ostri, kar sliko Vrtinec umesti v visoki durovski ključ . 
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9.2 VISOKI MOL 

9.2.1 PODATKI O DELU 

 

Slika 60 Katja Kovačič: Radost; akril na platnu, 120x100cm, 2018 

Naslov: Radost 
Avtor: Katja Kovačič 

Leto nastanka: 2018 
Tehnika: akril na platnu 

Velikost: 120x100cm 
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9.2.2 OPIS USTVARJALNEGA PROCESA 

Podobno kot pri visokem duru sem tudi pri visokem molu začela z slikanjem ozadja v rumeni 

barvi, vendar so pri tej sliki barvni odtenki zasičeni z belo. V debel nanos osnovne barve sem 

potem vtirala lazurne nanose rdeče barve, da so nastale zabrisane ploskve v oranžno rožnatih 

odtenkih. V spodnjem desnem kotu sem uvedla zelene in modre odtenke, ki so vzpostavili 

temnejšo gmoto, vmes se je z mešanjem prikradlo tudi nekaj vijolične. Nad njimi sem z rdečo 

nanizala oblike. V srednjem delu slike so lazurni nanosi oranžne barve. Celotna slika je 

naslikana v nežnih tonih, nasičenih z belo barvo, tako svetlostne razlike med barvami niso 

prevelike, temveč barve ostajajo v svetlem spektru. 

 

Slika 61 Visoki mol, prva faza 

 

V drugi fazi sem dodala le nekaj rdečih in rumenih odtenkov, da so se posamezne barvne 

ploskve med seboj razločile, ustvarile iluzijo globine v sliki.  

Radost, tista čista, mirna, ki te celega ovije in razsvetli celo tvoje bitje, ki te napoji z 

lahkotnostjo skakanja med oblaki, obsijanimi s soncem - takšno radost iščem, v življenju, v 

ustvarjanju. 



52 
 

9.2.3 FORMALNA ANALIZA 

Pozornost najprej privleče modro rožnata oblika v desnem spodnjem kotu, ki se dviga po 

desni strani slike. Iz modrih barv, nasičenih z belo in vijoličnih delov se odpirajo rdeče 

rožnate oblike. V središču slike nad lila madežem lebdijo rumene in oranžne oblike, za njimi 

pa v levi strani slike v ozadju žarijo odtenki breskove barve. V ospredju slike so hladnejše 

barve, ki se prelijejo skozi lila odtenke na dnu slike v ozadje tople breskove barve, tako lahko 

sliko s pomočjo toplo hladnega barvnega kontrasta razdelimo na prvi in drugi plan. V prostoru 

med njima lebdijo, se zlivajo oranžne in rumene oblike. Celotna slika daje občutek lebdenja, 

nedoločenega, k čemur pripomore odsotnost aktivnih linij in ostrih, izrazitih oblik; barve se 

kot v meglici prelivajo ena v drugo.  

Večja teža, masa, je razvidna v desnem spodnjem delu slike, kjer so uporabljene hladne barve: 

morda, vijolična. Smer od spodaj levo proti zgoraj desno skozi rumene in oranžne oblike daje 

občutek rasti, smer padanja od levo zgoraj skozi breskovo v modro barvo je nenasilna, 

prijateljska. Kompozicija slike je svobodna, elementi v sliki so uravnoteženi med sabo in med 

slikovnim poljem. 

Večina slike je naslikana v svetlih tonih, v srednjih tonih so naslikane oblike na desni strani 

slike – rdeča, modra. Svetlostne razlike na sliki niso velike: večina barv je nasičena z belo 

barvo. Slika je nežna, umirjena, toplo spokojna. Subtilno prehajanje med  barvami in uporaba 

svetlih barvnih odtenkov sliko Radost umestijo v visoki molovski ključ.  

 
Slika 62 Visoki mol, druga faza, odvzeta barvnost 
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9.3 SREDNJI DUR 

9.3.1 PODATKI O DELU 
 

 

 
Slika 63 Katja Kovačič: Tam nekje; akril na platnu, 100x120cm, 2018 

 

 
Naslov: Tam nekje 

Avtor: Katja Kovačič 
Leto nastanka: 2018 

Tehnika: akril na platnu 
Velikost: 100x120 cm 
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9.3.2 OPIS USTVARJALNEGA PROCESA 

Pri slikanju slike za srednji durovski ključ sem začela z nizanjem vertikalnih pasov vanilijeve 

rumene, mahasto zelene, petrol modre in ultramarin modre ter rosso rdeče barve. Te pasove 

sem nato med seboj mešala, da sem dobila različne barvne odtenke. Skozi sredino slike teče 

temno modra ploskev, ki jo v sredini prebije pas svetle modre barve, ki je nastala z vpeljavo 

bele barve. Modra se na levo stran preliva v zeleno, ta pa se meša z vanilijevo rumeno v 

različne odtenke obeh barv. Na desni strani se modra sreča z rdečo barvo, ki se v spodnjem 

delu slike meša z repično rumeno, in ustvarja oranžne odtenke. 

 
Slika 64 Srednji dur, prva faza 

Ker se mi je slika na tej stopnji zdela preveč monotona, mirna, sem se odločila, da za vpeljavo 

živahnosti uporabim enostavne oblike sijočih barv. Pri delu sem imela v mislih otroško risbo, 

njeno razigranost, enostavnost, predvsem pa sem sledila potezam, ki jih je narekovala slika. 

Tako sem ob padcu slike s slikarskega stojala tudi zamenjala usmerjenost slike, iz prejšnje 

vertikalne usmerjenosti v horizontalno. Že prej naslikana podlaga daje občutek krajine, 

globine, nanjo sem nanizala oblike, nekatere med njimi v sebi nosijo obljubo figure. Te oblike 

so naslikane z vermillion rdečo, senegal rumeno, ultramarin modro, v nekaterih delih mešano 

z belo, tango rdečo, oranžno.  

Slika Tam nekje mi predstavlja prostor, ki je nekje v daljavi, poln radosti, igrivosti, poln 

močnih občutij in sprememb. 
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9.3.3 FORMALNA ANALIZA 

Pogled se na sliki najprej ustavi na posameznih oblikah, nato sledi barvam, ki gradijo prostor. 

Horizontala, ki sega skozi središče slike čez modre oblike, je vzporedna tej, ki jo lahko 

potegnemo čez rumeno in rdečo linijo v spodnjem delu slike. S tem se vzpostavljajo 

posamezni plani, gradnja prostora. K gradnji prostora pripomore tudi uporaba barve: na 

spodnji strani slike so svetli odtenki rumene in zelene, ki potem skozi temno zeleno prehajajo 

v temno modro barvo, ki sega skozi središče slike. V zgornjem delu slike se iz modre barve 

prelije rdeča, ki zagori v rumenih in oranžnih tonih. Uporabljene so primarne in sekundarne 

barve. 

Kompozicija je horizontalna: večina oblik na sliki je vodoravno usmerjena, lahko pa 

potegnemo diagonalo skozi navpično postavljene modre in rumene oblike na levi strani slike, 

v oranžne in rumene oblike v desnem delu slike. Ta diagonala je lahko padajoča z leve zgoraj 

proti desni spodaj.  

Spodnje plasti slike so naslikane z barvami, ki nežno prehajajo ena v drugo, barvne oblike, ki 

so nanesene nanje, pa so naslikane v čistih, ne mešanih barvah.  

Nastala slika je razigrana, živahna, spominja me na vzdušje otroškega igrišča ali sprehoda ob 

morju, ko v ozadju slišiš smeh, radost življenja. Slika poleg prikritega optimizma s svojimi 

barvami daje tudi občutek dramatičnosti, vzvišenosti. Svetlostni kontrasti v sliki so veliki, 

prevladujejo srednji in svetli toni, kar sliko Tam nekje umešča v srednji durovski ključ. 

 

Slika 65 Srednji dur, druga faza, odvzeta barvnost 
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9.4 SREDNJI MOL 

9.4.1 PODATKI O DELU 

 

Slika 66 Katja Kovačič: Meglice; akril na platnu, 120x100cm, 2018 

Naslov: Meglice 
Avtor: Katja Kovačič 

Leto nastanka: 2018 
Tehnika: akril na platno 

Velikost: 120x100 cm 



57 
 

9.4.2 OPIS USTVARJALNEGA PROCESA 

Pri tej sliki sem se osredotočila na rdečo barvo. Večina slike je prebarvana z rosso in tango 

rdečo barvo, vidne so grobe poteze slikarske lopatice. V zgornjem levem kotu sem dodala 

vanilijevo rumeno barvo in jo vmešala v rdečo. Na nekaterih delih rumena ostaja čista, 

večinoma pa se zabriše v rdečo. V spodnjem delu sem z vpeljavo petrol modre barve vpeljala 

temino v rdečo barvo. Ta del stoji samostojno, ne zlije se v preostanek rdeče. Naslikane 

poteze so grobe, hitre, agresivne.  

 
Slika 67 Srednji mol, prva faza 

Fokus nadaljnjega dela je bila vpeljava več tonov rdeče barve. Na že naslikano podlago sem 

uvedla vermillion, crimson in japonsko rdečo in se igrala z različnimi efekti barve na 

svetlejših in temnejših delih ozadja. Barve sem nanesla v večjih samostojnih barvnih 

ploskvah, ki so med sabo ločene, se ne mešajo. Prej vijoličen odtenek temnejše ploskve desno 

spodaj je z nanosom lazurnih plasti rdeče dobil rdeče rjav pridih. Prav pri slikanju te slike sem 

se najbolj zavedla temne narave rdeče barve, ki je videti izjemno živa, celo svetla, vendar je 

pri tonski reprodukciji vidna tema barvnih odtenkov, kar je še posebej dobro vidno v 

spodnjem delu slike.  

Rdečo barvo asociiram z več stvarmi, ena od njih je jeza. Meglice jeze, ki me ovijejo v 

življenjskih situacijah, počasi vrejo v meni in  mi včasih ne pustijo videti svetlobe, rešitve, 

četudi je na dosegu roke, tako kot  na sliki Meglice plasti barve zastirajo pogled do svetlobe.  
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9.4.3 FORMALNA ANALIZA 

Smer svetlobe v sliki pada iz zgornjega levega kota, kjer so vidne plasti rumene barve, v 

temno rdečo ploskev v desnem spodnjem kotu. Slika je zgrajena iz barvnih ploskev različnih 

rdečih barv: vermillion, rosso, crimson, tango in japonsko rdeče. Posamezne barvne ploskve 

so zelo ploskovite, netelesne, nimajo volumna, med njimi se ustvarja pasivna linija.  

Večina slike je naslikana v primarnih barvah: različni odtenki rdeče in rumena barva levo 

zgoraj. Desno spodaj je uporabljena terciarna barva – rjavo rdeča. 

Kompozicija je svobodna, elementi so med sabo uravnoteženi s slikovnim poljem. 

Prostor je grajen z različnimi barvnimi odtenki in smerjo svetlobe. V zgornjem levem kotu se 

rumena preriva skozi rdečo, kor vzhajajoče sonce skozi jutranje meglice. V desnem spodnjem 

kotu je večja zaplata temnejše barve, ki s svojo težo stabilizira slikovni prostor.  

Zaradi temine rdeče barve je slika naslikana v temnejših srednjih in temnih svetlostnih 

odtenkih, ki mehko prehajajo med seboj. Kljub ognjenemu karakterju barve slika deluje 

umirjeno, dostojanstveno, lahko jo opišem tudi z besedami, ki jih Butina idr. (2011, str. 139) 

uporabijo za opis srednjega molovskega ključa, v katerega slika spada: deluje zamolklo kot 

somrak sanjskega sveta. 

 

 

Slika 68 Srednji mol, druga faza, odvzeta barvnost 
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9.5 NIZKI DUR 

9.5.1 PODATKI O DELU 
 

 

 

Slika 69 Katja Kovačič: Iskati; akril na platnu, 100x120cm, 2018 

 
 

Naslov: Iskati 
Avtor: Katja Kovačič 

Leto nastanka: 2018 
Tehnika: akril na platno 

Velikost: 100x120 cm 
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9.5.2 OPIS USTVARJALNEGA PROCESA 

Petrol modro barvo sem na platnu mešala s tango rdečo, da sem dobila različne odtenke 

temno modre in vijolično modre barve. Na tako obarvano platno sem iz območja rdeče barve 

v spodnjem delu slike potegnila poteze oranžne in rumene barve, ki so v močnem kontrastu s 

preostalim delom platna. Poteze so hitre, vzpenjajo se proti vrhu slike kot plameni. Rumena in 

oranžna barva obvladujeta center slike.  

 

Slika 70 Nizki dur, prva faza 

V drugi fazi dela je ta slika doživela največjo preobrazbo. Poleg spremembe usmerjenosti 

formata je iz prejšnje faze ohranjena le idejna zasnova svetlostnega središča v temini modrih 

plošč. Vpeljala sem še druge barve, mahasto zeleno, japonsko rdečo, akvamarin modro, belo, 

limonino, senegal rumeno - te se prelivajo ena v drugo in se prerivajo okoli rumenega, 

svetlega centra. Na platno sem nanašala čiste barve in jih mešala na platnu. Temnejše barve so 

naslikane v približno enako temnih svetlostnih odtenkih, kar je vidno na sliki z odvzeto 

barvnostjo.   

Naslov slike Iskati izhaja iz mojega lastnega iskanja: iskanja navdiha, iskanja motivacije, 

iskanja prave poti, naj bo to pri umetniškem udejstvovanju ali pa na splošno v življenju. 

Nastala slika me navdaja z mirom, ki se je v meni porajal že ob slikanju, ko sem odkrila pravo 

pot za izdelavo tega dela. 
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9.5.3 FORMALNA ANALIZA 
Pogled najprej pritegne svetlostni center v rumeni barvi, ki se prelije čez rdeče in zelene, ki ga 

obkrožajo. Rdeče barve objemajo rumeno na  spodnji in desni strani, le levo zgoraj se rumena 

prelije v zeleno barvo. Slika se gradi iz centra rumene na vse strani skozi rdeče in zelene 

odtenke v modre barve, ki obkrožajo sliko. Poudarki z belo barvo odbijajo svetlobo, ki prihaja 

iz centra slike. Razmerje med toplimi – rdeča, rumena, in hladnimi – modra, zelena, barvami 

ustvarja močan toplo hladni barvni kontrast. Uporabljene so predvsem primarne barve, 

rumena, modra in rdeča, ter sekundarna zelena. 

Kompozicija slike je centralna, poudarjen je center slike z rumeno ploskvijo, okoli katerega so 

krožno nanizani preostali barvni madeži.  

Teža slike je razporejena po okvirju slike v modrih barvah, center je manj obtežen. Rumena 

ploskev v centru slike je potisnjena iz centra na desno stran. Razen rumene barve v središču in 

svetlostnih poudarkov z belo barvo je slika naslikana v temnih svetlostnih odtenkih, kar je 

vidno na reprodukciji slike z odvzeto barvnostjo – svetlo temni barvni kontrast je izrazit. 

Kljub temu pa slika deluje živo, saj rdeče, modre in zelene barvne ploskve žarijo v svoji 

barvnosti.  

Na sliki je uporabljen velik razpon barv, večje ploskve so narejene s temnejšimi barvami. 

Slika deluje težko, eksplozivno, kar je značilno za nizki durovski ključ.  

 

Slika 71 Nizki dur, druga faza, odvzeta barvnost 
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9.6 NIZKI MOL 

9.6.1 PODATKI O DELU 

 

Slika 72 Katja Kovačič: Melancholia generosa; akril na platnu, 120x100cm, 2018 

Naslov: Katja Kovačič 
Avtor: Melancholia generosa 

Leto nastanka: 2018 
Tehnika: akril na platno 

Velikost: 120x100 cm 
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9.6.2 OPIS USTVARJALNEGA PROCESA 

Podobno kot pri sliki za srednji molovski ključ sem se pri tej sliki osredotočila na modro 

barvo. Celotno platno sem pobarvala z enotno namešano temno modro barvo z rahlim 

pridihom sive. V to barvo sem potem v spodnjem delu slike vmešala tango rdečo barvo. Skozi 

center slike sem z vpeljavo bele barve potegnila vertikalno gmoto svetlo modre barve, ki sem 

jo poudarila s hitrimi potezami z ultramarin modro.  

 
Slika 73 Nizki mol, prva faza 

Vertikalo bele barve sem v drugi fazi dela poudarila z nizanjem oblik s tropsko modro barvo. 

Nanesena barva je čista, ni mešana z belo barvo, kar ji da sijoč efekt, ki je v kontrastu z 

nesijočo, mat podlago. 

Naslov slike je Melancholia generosa, saj je iz nekakšnega melanholičnega razpoloženja, v 

katerem sem bila, ko sem slikala, nastalo nekaj pozitivnega: likovno delo, s katerim sem 

občutje transformirala, rezultat tega občutja pa je slika, ki mi je dokazala, da tudi iz teme 

lahko nastane nekaj dobrega. 
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9.6.3 FORMALNA ANALIZA 
Ozadje slike je v enotni, sivo modri barvi, ki da sliki melanholičnost. Iz nje se izluščijo 

vertikalne oblike, ki so svetlejše, bolj sijoče, in se podajo proti ognju, toploti rdeče barve, ki je 

vidna v spodnjih kotih. Sliki dominirajo hladne modre barve, ki vzpostavljajo toplo hladni 

kontrast s toplo rdečo barvo. Svetlostno so barve temne, enotne, edini svetlostni kontrast je 

belina v središču slike. uporabljene so primarne barve: čiste modre in rdeča barva, ter 

terciarne barve: sivo modra, v kateri se mešajo modra, bela in črna barva. 

 

Slika 74 Nizki mol, druga faza, odvzeta barvnost 

Oblike so pokončne, sledijo si v ritmu od leve zgoraj proti desni spodaj. Kompozicija je 

vertikalna. Oblike so megličaste, izginjajo v prostor okoli sebe, vendar lahko pri vsaki vidimo 

center, kjer je materija gostejša, težja. V ospredju slike so oblike v svetleči temno modri barvi, 

svetlejša oblika je umaknjena, lebdi za njimi, vendar je edina osvetljena.  Oblike so nanizane 

v brezmejnem prostoru brez zunanjega vira svetlobe, svetlobo oddajajo same oblike.  

Na sliki so uporabljene temne barve, ki mehko prehajajo med seboj. Svetlostni razpon je 

majhen, slika pa deluje skrivnostno, dostojanstveno, težko, kar je značilno za nizki molovski 

ključ (Butina idr., 2011, str. 139). 
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10 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi sem obravnavala barvo kot likovno prvino s poudarkom na svetlostni 

vrednosti barve, valerju. Likovno teoretske značilnosti barve, valerskih ključev, sem uporabila 

pri izdelavi likovno praktičnega dela diplomske naloge.  

Pri likovno praktičnem delu diplomske naloge sem se skozi celoten proces dela ukvarjala z 

lastnimi občútji, ki sem jih želela izraziti skozi nastajajoča likovna dela. Že pred začetkom 

dela pa so se mi postavljala mnoga vprašanja: kakšen format naj izberem za napenjanje 

platna, na kakšen material bom slikala, v kolikšni meri bosta ti dve spremenljivki vplivali na 

končna dela? Katere barve izbrati za slikanje, v kolikšni meri bodo izbrane barve ustrezale 

mojim občutjem, moji viziji za delo?  In nenazadnje vprašanja, ki so se postavljala tekom 

dela: v kolikšni meri naj se pri slikanju držim parametrov, ki definirajo posamezni ključ, v 

kolikšni meri se lahko sliki prepustim in še vedno ohranim zastavljeno nalogo?  

Moja želja je bila izkustvo izdelave slik na večjem formatu. Želela sem si ustvariti nekaj 

velikega, predvsem me je gnala želja po ustvarjanju izkušnje, ki jo ima gledalec, ko stoji pred 

likovnim delom velikega formata, to čudenje, zavedanje. Kako se lotiti izdelave takšne slike? 

In kakšna bo ta izkušnja zame, za slikarko? Kar nekaj časa mi je vzela priprava platen, od 

sestavljanja podokvirjev in napenjanja platna, pa do priprave platna s plastmi bele barve. Že 

tako pripravljena platna so me fascinirala – različni odtenki beline na juti, vzorec, ki se 

vzpostavlja med barvo in teksturo tkanine. 

In nato slikanje z barvami. Seznanitev s posamezno barvo na tako veliki površini. Žarenje, 

svetloba rumenih barv, od nežne vanilije pa do močnega, skoraj agresivnega sijanja limonine 

rumene. Kako različne so si med sabo posamezne rdeče, ko z njimi premažeš tako veliko 

površino platna. In tiha, umirjena, a vseeno žareča narava temno modre, ob kateri se umiriš, 

zadihaš, in z veselim zanimanjem opazuješ oblike, ki se izvijejo iz nje. 

Vedno sem rada imela barve, predvsem v čisto abstraktnem, nepredmetnem pomenu, ko ti 

barva sama, ko ni del oblike, predmeta, govori svojo zgodbo. In kakšne zgodbe se odvijejo, 

kakšne zgodbe lahko jaz naslikam, ko se barve srečajo na platnu? Z izbiro valerskih ključev, 

ki so mi služili kot smernice za izbiro odnosov med barvami, sem slikala zgodbe o barvah. 

Predvsem sem ob obravnavi tematike barve s poudarkom na svetlostni vrednosti barve začela 

bolj zavestno razmišljati o tej dimenziji barve, ter o tehničnem vidiku ohranjanja čistosti 

svetlobe posamezne barve, ko jo na platnu mešam z ostalimi barvami. Tako je bil velik del 

procesa tudi čakanje, trening potrpljenja ob sušenju posameznih barv na platnu pred 
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nadaljevanjem slikanja, kar je občasno prekrižalo načrte želji po hitrem, gestualnem slikanju, 

a mislim, da sem skozi delo našla ravnovesje med obema.  

Prav geste, hitri zamahi s čopičem na velikem platnu, so mi ob slikanju dale občutek svobode 

pri izražanju nekega notranjega občutja. Podrobno spoznavanje z barvo, z barvnimi odtenki in 

vse razmišljanje o barvi, ki je bilo velik del procesa izdelave, ne le praktičnega, temveč tudi 

teoretičnega dela diplomske naloge, bo odlična popotnica za nadaljnja potovanja v svetove 

zgodb, ki jih na krilih čopičev pišejo barve. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

11 VIRI 
- Butina, M., De Gleria, B., Skubin, I., Šuštaršič, N. in Zornik, K. (2011). 

Likovna teorija: učbenik za likovno teorijo v vzgojno-izobraževalnem 

programu umetniška gimnazija-likovna smer. Ljubljana: Debora. 

- Butina, M. (1997). Prvine likovne prakse. Ljubljana: Debora. 

- Butina, M. (2003). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora. 

- Gestualno slikarstvo (b.d.). Pridobljeno z 

http://www.pojmovnik.si/koncept/gestualno_slikarstvo/ 

- Gnamuš, N. (2010). Slikovni modeli modernizma. Ljubljana : Studia 

humanitas. 

- Gray, S. (2003). Chiaroscuro and Value Regimes. Pridobljeno z 

http://www.auzgnosis.com/pgs/chiasc.htm   

- Itten. J. (1999). Umetnost barve. Jesenice: Narodna in univerzitetna knjižnica. 

- Küppers, H. (1989). Nauk o barvnih teorijah (Skrbinek, A. prev.). Köln: 

DuMontVerlag. 

- Muhovič, J. (2015). Leksikon likovne teorije : slovar likovnoteoretskih izrazov 

z ustreznicami iz angleške, nemške in francoske terminologije. Ljubljana : 

Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba. 

- Selan, J. (2015). Barvna sistematika 3. Študijsko gradivo. 

- Selan, J. (2016). Barvni kontrasti. Študijsko gradivo. 

- Stanković, L. (2015). Valeri i valerski ključevi. Pridobljeno z 

https://vdocuments.mx/valeri-i-valerski-kljucevi.html 

- Trstenjak, A. (1996). Psihologija barv. Ljubljana: Inštitut Anton Trstenjaka. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



68 
 

12 VIRI SLIKE 
- Slika 1: Spektralni trak, prizma: Gosak, M., Grubelnik, L., Jug, M., Ketiš, B., 

Markovič, R. in Zupan, D. (2014). FIZIKA 8, i-učbenik za fiziko v 8. razredu 

osnovne šole. Pridobljeno z http://eucbeniki.sio.si/fizika8/index.html 

- Slika 2: Ittnov barvni krog:  Itten. J. (1999). Umetnost barve. Jesenice: 

Narodna in univerzitetna knjižnica. (stran 31) 

- Slika 3: Goethejev barvni krog: Muhovič, J. (2015). Leksikon likovne teorije : 

slovar likovnoteoretskih izrazov z ustreznicami iz angleške, nemške in 

francoske terminologije. Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo 

Mohorjeva družba. (stran 253) 

- Slika 4: Barvni krog Fransa Gierritsena: Butina, M., De Gleria, B., Skubin, I., 

Šuštaršič, N. in Zornik, K. (2011). Likovna teorija: učbenik za likovno teorijo 

v vzgojno-izobraževalnem programu umetniška gimnazija-likovna smer. 

Ljubljana: Debora. (stran 151) 

- Slika 5: Svetlostne stopnje: Itten. J. (1999). Umetnost barve. Jesenice: Narodna 

in univerzitetna knjižnica. (stran 43) 

- Slika 6,7: Absolutna, relativna barvna svetlost: Selan, J. (2015). Barvna 

sistematika 3. Študijsko gradivo. 

- Slika 8: Kromatične modulacije: Itten. J. (1999). Umetnost barve. Jesenice: 

Narodna in univerzitetna knjižnica. (stran 57) 

- Slika 9, 10, 11: Barva v kombinacijah: Itten. J. (1999). Umetnost barve. 

Jesenice: Narodna in univerzitetna knjižnica. (stran 87) 

- Slika 12 – 29: Barvne sheme: Selan, J. (2016). Barvni kontrasti. Študijsko 

gradivo. 

- Slika 30: Henri Matisse - Veselje do življenja, 1905-1906. Pridobljeno z 

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/the-joy-of-life-1906 

- Slika 32: Henri Matisse - Rumena zavesa, 1915. Pridobljeno z 

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/the-yellow-curtain 

- Slika 34: Mark Rothko - Brez naslova, 1968. Pridobljeno z 

https://www.wikiart.org/en/mark-rothko/untitled-7 

- Slika 36: Mark Rothko - Brez naslova, 1955. Pridobljeno z 

https://www.wikiart.org/en/mark-rothko/untitled-1955 



69 
 

- Slika 38: Henri Matisse - Rdeča soba (Harmonija v rdečem), 1908. Pridobljeno 

z https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/harmony-in-red-1908 

- Slika 40: Henri Matisse - Zulma, 1950. Pridobljeno z 

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/zulma-1950 

- Slika 42: Mark Rothko - Oker in rdeča na rdeči, 1957. Pridobljeno z 

https://www.wikiart.org/en/mark-rothko/ochre-and-red-on-red-1 

- Slika 44: Mark Rothko - Zelena in bordo, 1953. Pridobljeno z 

https://www.wikiart.org/en/mark-rothko/green-and-maroon 

- Slika 46: Henri Matisse - Tihožitje z jajčevci, 1911. Pridobljeno z 

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/still-life-with-aubergines-1911 

- Slika 48: Henri Matisse - Icarus, 1943-1944. Pridobljeno z 

https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/icarus-1944 

- Slika 50: Mark Rothko - Št. 3 (Svetlo modra, rjava, temno modra na barvi 

vina), 1962. Pridobljeno z https://www.wikiart.org/en/mark-

rothko/not_detected_242136 

- Slika 52: Mark Rothko - Št. 61 (Rja in modra), 1953. Pridobljeno z 

https://www.wikiart.org/en/mark-rothko/no-61-rust-and-blue 

- Slika 54: Barvna karta Swingcolor. Pridobljeno z  

https://www.kalinero.si/images/stories/dokumenti/barvna-karta-svingcolor.pdf 

- Slika 55: Barvna karta Swingcolor Emotions. Pridobljeno z 

http://media.bahag.com/assets/catalogues/2017/00_DE/DE0903PLRTKL/inde

x.html#p=1098 

- Slika 56: Barvna karta Louvre Acrylic. Pridobljeno z https://www.slikarski-

material.si/fotky6358/fotov/_ps_540paleta_akrylic.jpg 

- Slika 57-74: Katja Kovačič: avtorska dela, osebni arhiv 


