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POVZETEK 

V svoji diplomski nalogi raziskujem izrazne zmožnosti barve in oblike ter njuno sovplivanje. 

Na začetku se problema lotim s teoretično raziskavo, in sicer z deskriptivno metodo in 

študijem literature. Naslanjam se na ugotovitve različnih avtorjev, od Vasilija Kandinskega, 

Rudolfa Arnheima pa do Milana Butine, jih med seboj primerjam in nato podprem z 

ugotovitvami Antona Trstenjaka in Asje Nine Kovačev o psihologiji barv. Vsa teoretična 

dognanja poskušam skozi diplomsko nalogo podpreti tudi z izjavami umetnikov iz knjige 

Slikarji o slikarstvu, s poudarkom na Henriju Matissu, ki je prav tako navdih in izhodišče za 

moje delo in kolaže, ki sem jih naredila v sklopu empiričnega dela naloge. Serijo avtorskih 

abstraktnih kolažev s poudarkom na barvi, obliki in njunem odnosu na podlagi teoretičnih 

ugotovitev analiziram s pomočjo metode formalne analize. 

 

Ključne besede:  barva, oblika, odnos med barvo in obliko, psihologija barv, Henri Matisse, 

kolaž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In my diploma thesis I research expressive qualities of color and shape and their interaction 

with each other. I began my research with theoretical analysis and study of the corresponding 

literature. Theoretical part leans on findings of different authors from Vasilij Kandinski, 

Rudolf Arnheim to Milan Butina. I compare their ideas and theses and support them by 

findings form psychological field from Anton Tstenjak and Asja Nina Kovačič. All 

knowledge and information in my diploma is also supported by thoughts and quotes from 

different abstract painters with focus on Henri Matisse, who was also the inspiration for my 

work and my collages that I made in empirical part. In the end I analyse my collages with 

method of formal analysis. 

 Key words: color, shape, interaction between color and shape, psychology of color, Henri 

Matisse, collage  
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1. UVOD  

 

Henri Matisse o umetnosti: ''Sanjam o umetnosti, ki je čista in spokojna, brez težkih in 

neprijetnih vsebin, namenjena vsem. Umetnost, ki bo imela tako na poslovneža kot na človeka 

besede pozitivni vpliv na duha, kot ga ima dober naslonjač na sproščeno in udobno fizično 

počutje.''   

(Henri Matisse, 2011) 

To idejo o umetnosti je Matisse mojstrsko razkrival v vseh svojih kolažih, z zase tipičnim 

kombiniranjem živahnih in vibrantnih barv ter igrivih in preprostih oblik. V svoji diplomski 

nalogi se tako posvetim tema dvema ključnima elementoma umetnosti, brez katerih si tudi 

svojega dela ne bi mogla predstavljati. Najprej raziščem kako obliko, ki je osnova vsega, 

definirajo različni avtorji in kako se oblike med seboj povezujejo v specifične kompozicije. 

Podrobno raziščem psihološko razlago barv in njihov vpliv na človeka, v zadnjem delu pa 

predstavim odnos med obliko in barvo ter kako se v likovnih delih preko teh dveh prvin 

razkrivajo osnovna čustvena stanja. V empiričnem delu pa predstavim in analiziram serijo 

svojih kolažev, za katere je bil, poleg mnogih, velik navdih prav Henri Matisse.  

  



2. OBLIKA:  
 

Kandinski (1985) je rekel: ''Oblika je zunanji izraz notranje vsebine.''  Je torej le izraz vsebine, 

ki pa je pri različnih umetnikih različna iz česar sledi, da hkrati lahko obstaja veliko različnih 

oblik, ki so enako dobre. ''Tako se v obliki zrcali duh posameznega umetnika. Oblika nosi 

pečat umetnika.'' 

 

2.1. Oblika, lik in forma 

 

Ploskovne oblike so omejene z enodimenzionalnimi robovi, linijami, prostorske oblike pa so 

omejene z dvodimenzionalnimi ploskvami. Pri pojmu oblike gre torej za neke stalne 

prostorske odnose med posameznimi elementi oblike. Zaznava oblike je zato odkritje stalne 

geometrijske strukture, ki se ne spreminja in definira obliko.  Kvadrat je vedno kvadrat, ker so 

njegove stranice vedno v istih odnosih. Ljudje oblike zaznavamo predvsem na otip, iz česar 

sledi, da jih na ta način tudi opredeljujemo kot trde, ostre, mehke, oglate itd. To govori o 

notranji-čustveni vsebini oblike in bistveno določa njene ekspresivne možnosti. Zato je mehek 

krog drugačen od ostrega trikotnika. Po Juanu Grisu vsako obliko določajo 3 vrednosti:  

1. Vsaka oblika ima neko absolutno vrednost. Ali je krog, ali je kvadrat, ali je trikotnik 

itd.  

2. Vsaka oblika ima neko likovno vsebino; ima barvo, teksturo, svetlost itd. 

3. Vsaka oblika ima neko relativno vrednost, katera izhaja iz njenega odnosa do oblik 

okoli nje. Ta relativna vrednost vključuje tudi čustvene vsebine, ki jih vanjo 

projiciramo, ker smo kot gledalci del njenega okolja in vplivamo nanjo s svojim 

doživljanjem in čustvovanjem.  

 

Enostavne in pravilne oblike je vizualno in likovno lažje organizirati kot tudi zaznavati, saj 

njihove strukture hitro dojamemo, še posebej če so nam te znane in smiselne. Za likovno 

ustvarjanje je ena ključnih nalog takšna organizacija oblik, da bo nosila pomen in smisel. Ko 

obliki obogatimo njeno absolutno vrednost z odnosi, z okoljem, ji pravimo lik. Z dodajanjem 

teh novih odnosov pa obliki spreminjamo njeno vsebino in lastnosti in s tem tudi doživljajsko 

in likovno celoto. Za primer: če primerjamo lastnosti trikotnika in lastnosti rumene barve 



ugotovimo, da sta si podobna. Trikotnik je trda in ostra oblika in rumena s svojo ostrino in 

sijajem še bolj poudari lastnosti trikotnika, med tem ko npr. modra s svojo mehkobo omili in 

spremeni trikotnik. Formi, ki pa je najvišja stopnja v organizaciji oblik v likovno celoto pa se 

približamo, ko imamo v delo že vključen pojem oblike in lika in vse druge likovne pojme, ki 

so organizirani v likovno kompozicijo, v formo umetnine. Čeprav v vsakdanjem govoru te tri 

pojme – oblika, lik in forma – uporabljamo kot sinonime, je treba vedeti, da so to osrednji 

likovni pojmi, saj se v njih povezujejo mnoge likovne prvine v celote. Z vidika oblikovanja so 

to orisani likovni elementi, ki predstavljajo celote na različnih ravneh likovnega oblikovanja 

(Butina,1997). 

 

2.2. Medsebojni odnosi likovnih prvin v likovni kompoziciji 

 

Matisse o kompoziciji pravi naslednje: ''Zame izraz ni v strasti, ki preblisne obraz ali se 

pokaže v sunkovitem gibu. Zame je izraz v celotni razporeditvi moje slike: mesto, ki ga 

zasedajo telesa, praznine okrog njih, proporci, vse to ga pomaga ustvariti. Kompozicija je 

umetnost dekorativne razporeditve različnih elementov, ki so na razpolago slikarju, da izrazi 

svoja občutja. V sliki bo sleherni del postal viden in bo imel vlogo, ki mu gre, glavno ali 

stransko. Vse tisto kar v sliki ni koristno je potemtakem škodljivo. '' (Brejc, 1984). 

''Dve obliki, ki sta v vseh lastnostih enaki, imata tudi isti pomen, če stojite v enakem 

kontekstu. Toda če eno povečamo, drugo pa zmanjšamo, novi odnos spremeni njuna pomena, 

njun medsebojni odnos in pomene odnosov z drugimi, v kontekstu sodelujočimi likovnimi 

prvinami. ''(Butina,1997). 

Umetnik z urejanjem odnosov med liki gradi kompozicijo in pripoved, ki se morata na koncu 

zliti v celoto. Komponiranje oblik, likov in form je relativno, odvisno od sprememb v odnosih 

med njimi in sprememb vsake individualne oblike ali lika.  

Za doseganje določenih ciljev pa znotraj kompozicije umetnik manipulira z različnimi pojmi. 

To so: 

 Mera, ki jo vnaša s presledki med distinktivne lastnosti likovnih elementov, med npr. 

različnimi barvnimi vrednostmi, med različnimi velikostmi itd.  

 Ritem, ki lahko ponazarja enostavno gibanje ali pa bolj kompleksno s ponavljanji, 

napetostmi  in kontrasti, kar vodi v gibanje očesa pri ogledovanju likovnega dela.  



 Ravnovesje, ki je lahko statično, če je malo razlik in kontrastov  in je povezano s 

simetrijo, ali pa dinamično ravnovesje pri mnogih kontrastih in različnih intervalih, 

kar pa povezujemo z asimetrično ureditvijo enot. Možne, a težje dosegljive pa so 

seveda tudi kombinacije kot npr. statično ravnovesje in simetrija pri velikih kontrastih 

in obratno.  

 Harmonija, ki je zgrajena na sorodnosti in podobnostih v nekih likovnih lastnostih, a 

hkrati zahteva določeno količino kontrasta v drugih. 

 Kontrast, ki ga oblikujejo nasprotja med likovnimi izrazili. Z večanjem kontrasta pa 

pada harmonija kompozicije.  

 Enotnost, ki zahteva premagovanje in usklajevanje protislovij med likovnimi 

izraznimi sredstvi in jo je najlažje doseči tako, da v končni formi prevladuje en 

element ali ena lastnost. 

(Butina, 1997) 

 

  



3. BARVA: 
 

''Svetloba in barva sta hrana za oko, kakor jed in pijača za telo.'' (A. Trstenjak, 1996) 

Če pogledamo barvno teorijo, vidimo velik napredek pri odkrivanju in določanju na stotine 

različnih odtenkov, a če govorimo o razumevanju strukturnih odnosov med elementi barvnega 

zaznavnega sistema, še ne vemo veliko. Glavni razlog za zagonetnost na tem področju je ta, 

da je barva najbolj muhasta dimenzija vizualne podobe. Še bolj od same nezanesljivosti barve 

pa je pomembna njena odvisnost do drugih sopostavljenih  barv. Čeprav lahko določimo 

odtenek in svetlost barve na čisto fiziološki ravni, ne moremo govoriti o objektivni zaznavni 

izkušnji, saj je barva odvisna od svojih sosed in zaradi njih spreminja svojo podobo (Arnheim, 

1986). 

Matisse o odnosu med barvami: ''Če na belem platnu razprostrem modre, zelene ali rdeče 

barve, potem sleherna nova poteza s čopičem zmanjša pomen prejšnjih. Toni drug drugega 

slabijo. Odnos med toni bo vzpostavljen tako, da se bodo med sabo podpirali in ne izničevali.'' 

(Brejc, 1984).  

Barve pri Matissu niso nikoli samozadostne, ampak priznavajo svojo podrejenost kompoziciji, 

v katero se vključujejo po strogem hierarhičnem redu. Pretehtanosti učinkovanja na sosednje 

in sprejemanje vplivov drugih, daje vsaki barvi avtohtonost, a jo hkrati podreja kolektivnemu 

žarenju (Tršar, 1972). 

Pri Matissevi sliki temno vijolična halja svojo prežetost z rdečo dolguje zeleni barvi  stene, 

medtem ko na drugih koncih slike ta ista halja izgubi rdečino ob bež blazini in deluje celo 

modrikasto v odnosu do svetlo rumene. Od odnosa med barvami, na katerega smo 

osredotočeni, je odvisno, katere barve bomo videli. 

Barve ne moremo ne tehtati, ne meriti. Med rdečo in rumeno pa še vseeno obstaja bistvena 

razlika, ki jo poimenujemo besedno, rumena in rdeča. Na isti način lahko primerjamo sladkost 

in slanost sladkorja in soli. Zato je barva definirana kot kvaliteta. Poleg kvalitete pa je barva 

tudi teža, ker ima poleg barvne vrednosti tudi svoj svetlostni sijaj, in mera, saj zaseda 

določeno površino in ima določen obseg (Butina, 1997). 

Ni dveh oblik, niti kroga in kvadrata, ki bi si lahko bili tako različni, kot so si med seboj 

različne čista rdeča, modra in rumena. Piet Mondrian se je pri svojih poznih delih omejil na tri 

temeljne barve, z razlogom, da izrazi popolno neodvisnost, popolno razliko in skozi 



primanjkljaj odnosov in relacij tudi popolno odsotnost dinamike. S tem ko je zadržal, omejil 

dinamiko relacij, je dal prednost součinkovanju svojih barvnih ploskev. Takšno možnost 

izključevanja lahko vidimo samo pri barvah. Rumena in modra v svoji kompoziciji 

izključujeta kakršno koli zaznavo rdeče in ustvarjata svetlobni hlad, medtem ko kompozicija 

rdeče in rumene, ki popolnoma izključuje modro, ustvarja izkušnjo žareče toplote (Arnheim, 

1986). 

Ko govorimo o kontrastih imamo v mislih odnos, ki združuje izključitev in vključitev. 

Kontrast prikaže največjo možno razliko v razponu, ki zajema vse tri temeljne dimenzije 

odtenkov. Tako postavi modro nasproti oranžne, rdečo nasproti zelene in rumeno nasproti 

vijolične, obenem pa priskrbi zadovoljstvo ob popolnosti na najbolj ekonomičen način. To 

imamo v mislih, ko rečemo, da so kontrastni pari komplementarni. Barve  kličejo druga drugo 

(Arnheim, 1986). 

 

3.1. Subjektivnost barv 

 

Barva je od vseh čustvenih zaznav najbolj subjektivna, saj je ni moč preveriti z nobenim 

drugim zaznavnim sistemom. Teksturo npr. vidimo in tudi otipamo, obliko enako, barvo pa 

lahko samo vidimo. Iz te subjektivnosti pa sledi to, da ima lahko vsakdo povsem svoj odnos 

do barv in potem tudi do sveta, tako v vsakdanjem življenju kot tudi v ustvarjanju in 

doživljanju umetniških del. Pomemben vidik, kjer pride do izraza subjektivnost barv pa je 

izvedbeni vidik, kjer mora slikar med procesom ustvarjanja stalno in pazljivo nadzirati 

situacijo nad platnom. Matisse ta proces opiše takole: '' Če na belo platno nanesemo senzacije 

modre, bele, zelene, rdeče in če dodamo vedno več potez s čopičem, vsaka od potez, ki sem 

jih prej napravil, izgubi na pomenu. Slikam neki interier: pred sabo imam omaro, ki mi daje 

občutek žive rdečine:  zato naslikam rdečo, ki me zadovolji.  Med to rdečino in belino platna 

nastane nek odnos. Poleg lahko postavim zeleno, tla lahko obarvam z rumeno in med zelenim 

in rumenim ter belim platnom bodo spet nastali odnosi, ki me zadovoljijo. Toda ti resnični 

barvni toni si med seboj zmanjšujejo svoje učinke. Znaki, ki jih uporabljamo, morajo biti 

uravnovešeni, da se ne uničujejo med seboj. Da bi to dosegli moramo urediti svoje misli: 

odnos med toni mora biti tak, da jih bo podpiral, ne uničeval. Nova kombinacija bo sledila 

prvi in odrazila celoto moje predstave. Primoran sem transportirati barve in zaradi tega se zdi, 

da se je slika popolnoma spremenila, ko je zaradi vseh zaporednih sprememb rdeča kot 



dominantna prevzela mesto zelene. Ne morem suženjsko dokumentirati narave; prisiljen sem 

jo interpretirati in jo podvreči duhu slike. Ko najdem vse odnose barvnih tonov, mora iz tega 

nastati živ barvni sklad, harmonija.'' (Butina, 1984). 

V osnovi pa imajo barve določene pomene v vsaki kulturi. Umetnostni zgodovinarji so 

seznanjeni s standardiziranimi barvnimi kodi v religiji, monarhijah, kozmologiji. Tudi v 

moderni dobi je smiselno poizvedeti, kaj je rumena leta 1889 pomenila Vincentu Van Goghu 

in kaj modra Picassu leta 1903. Do neke mere so takšni barvni slovarji bazirani na sporazumih 

in dogovorih, ki so lastni vsaki družbi posebej, a kljub temu je verjetno, da je specifični barvni 

izraz inherenten in je posledica odgovora živčnega sistema na svetlobe različnih valovnih 

dolžin (Arnheim, 1986). 

 

3.2. Psihološka razlaga barv 

 

Svetloba je vir življenja in s tem vsaka svetla barva človeka poživlja, mu da vitalnost, 

živahnost in ga navda s prijetnimi občutki, medtem ko tema življenje duši, temne barve pa 

človeka zamorijo in neugodno vplivajo na splošno počutje. Svetloba, barva in toplota navadno 

izvirajo iz istega vira, iz česar sledi razlikovanje med toplimi in hladnimi barvami, kar pa ni 

zgolj simbolično, ampak izraža naravo barv. Naravno svetlobo sonca vidimo v belkasto 

rumenkasti barvi, tema pa deluje temno črno modrikasta. Iz tega sledi, da je izkušnja črne ali 

druge temne barve sorodna izkušnji z modro in izkušnja svetle barve sorodna izkušnji z 

rumeno.  Modrina se nam najbolj očitno odpira na nebu, v vodovjih in v gorovjih in s tem 

nehote pridobi tudi lastnosti sinjega neba, globine voda in višine gora, zaradi česar predstavlja 

neskončnost, globino in vzvišenost. To se potem stopnjuje v spoštljivo zadržanost do ljudi, 

ubranost in prizadevnost, stremljenje k višku. V sinji modri se združujejo nasprotja nežnosti 

in vedrosti z žalostjo in otožnostjo, iz česar izhaja tudi mistično razpoloženje. Na nasprotni 

strani pa rumena pomeni bližino, površnost in nizkost, s tem pa vsiljivost, soočenost in 

odprtost, ki lahko prehaja v zoprnost. Poleg tega predstavlja neobzirnost, zaslepljenost, zavist, 

kričavost, neotesanost, strastnost in domišljavost. Ker sta si rumena in modra nasprotni, sta si 

nasprotni tudi njuni smeri gibanja. Modra tako zbira in ponotranja, medtem ko rumena 

raztresa in pozunanja.  

Ko rumeni postopoma dodajamo modro, pridemo do umiritve in uravnoteženosti v zeleni 

barvi. Iz dveh popolnoma nasprotnih sil nastane nova barva, ki se kaže kot živa možnost nove 



dejavnosti. Pomeni umirjenost in ustreza človeku, ki je zadovoljen s seboj in se ne žene za 

nečim, hkrati pa nikoli ne obupa. Pravijo ji tudi barva upanja.  

Ravno zato pa zelena najbolj kontrira rdeči. Ta, kot barva krvi in ognja predstavlja življenje in 

ljubezen, je izraz moči, gibanja, volje do življenja in topline. Je močna barva, ki žari in vzbuja 

občutek strasti, nemira, prizadevnosti in daje voljo po premagovanju ovir. Hkrati je rdeča tudi 

barva smrti, nasilja, barva eksplozivnega začetka in vrtoglave ekstaze. Španski bikoborci 

uporabljajo rdečo ruto, da bi izzvali žival, čeprav je bik za rdečo barvo slep. Howard Ketcham 

je ugotovil, da vozniki pogosteje prehitevajo rdeče in rumene avtomobile, kot pa modre in 

zelene ali celo črne. Nekateri znanstveniki o rdeči govorijo tudi kot o ''dopping'' barvi.   

Vijolična predstavlja združitev modre in rdeče in je po doživljanju podobna doživljanju črne 

kot barve žalosti, potrtosti in kesanja. Še bolj kot modra navdaja z občutkom preprostosti in 

skromnosti, trpljenja in potrtosti.  

Siva predstavlja nevtralno točko med ''mirom  in vojno'', med belo in črno. Zaradi nihanja 

med tema barvama ji lahko pripišemo nestalnost, brezbarvnost, ne da se določiti niti ali je 

topla ali hladna, je neopredeljiva, nepomembna, nedotakljiva in brezčutna. Siva tako človeka 

otopi in poleni, tisti, ki pa imajo radi sivo obleko pa veljajo za hladne, nedostopne in prikrite.  

Ker je rjava barva zemlje, za človeka v primerjavi z modrino neba, ki je neoprijemljiva, deluje 

zelo realno. Zato je to konkretna, otipljiva, stalna, robata, čisto neposredna barva. Za 

modernega človeka predstavlja zdravje, saj deluje trpežno, uporabno in se zlahka ne umaže.  

(Trstenjak, 1996) 

 

3.3. Barvne klime 

 

Ker človek okoli 87 % vseh čutnih vtisov dobi preko vidne zaznave, lahko govorimo o 

barvnih klimah, ki nas navdajajo z določenim občutjem. Človek je tudi edini, ki ima možnost, 

da si ta barvni svet zaradi napredka tehnologije estetsko in lepotno prireja, preoblikuje in 

obogati. Možnosti za ustvarjanje barvnih klim je skoraj neskončno in tako, kot si jo človek 

lahko oblikuje po svojih željah in sebi v prid, si jo ob napačnem ravnanju lahko tudi skvari v 

lastno škodo. Največji vpliv na nas imajo barvne klime v okolju kjer živimo. Se pravi v 

mestih, ki nas obdajajo, in seveda v bivališčih, kjer živimo. V arhitekturi omogoča ustvarjanje 



specifičnih barvnih klim že kombiniranje različnih stavbnih materialov, kar pogled poživlja in 

spreminja mestno enoličnost v barvno razkošje, ali pa pri pretiravanju človeka s svojimi 

migetajočimi barvami utruja. Še bolj smo dovzetni za barvne klime v notranjosti naših 

stanovanj zaradi zaprtosti prostora. Tu lahko barvno neskladje povzroča celo konstantno slabo 

razpoloženje. Zato je poleg okusa potrebno upoštevati tudi funkcionalnost barv. Najbolj čisto 

delovanje barv in njene estetske učinke je raziskovala abstraktna umetnost, v kateri barve niso 

omejene ali določene s predmetom in njegovimi posebnostmi, pač pa govorijo same in 

vplivajo na človeka z zgolj svojimi kromo-biotičnimi kompozicijami. Trstenjak to opiše kot 

glasbo barv, ki s svojimi prelivanji in medsebojnimi odnosi vplivajo na človekovo doživljanje 

s svojstvenim estetsko življenjskim učinkom (Trstenjak, 1978). 

V vsakdanjem življenju, pri opremljanju bivališč in delovnih prostorov, je najbolj izraženo 

ločevanje med veselimi in žalostnimi barvami. Možnosti za določanje veselih oziroma 

žalostnih barv pa ne izhaja toliko iz človeka in njegovega trenutnega razpoloženja, ampak v 

večji meri nastane zaradi določenih fizikalnih in fizioloških lastnosti barve, ki psihološko 

vplivajo na človeka in ga delajo veselega oziroma žalostnega. Ta bipolarnost barv daje 

možnost za asociacije, domišljijo in tudi kompleksno simboliko, človek pa s svojo zmožnostjo 

abstraktnega mišljenja svoj barvni svet povezuje s specifičnimi pojavi iz vsakdanjega 

življenja.  

 Rdeča barva najbolj asociira na kri in ogenj. Barva povzroča toploto in njeni infrardeči 

toplotni žarki prodirajo globoko v tkivo in tako povzročajo mišično napetost, krvni 

pritisk, utrip srca in ritem dihanja. Rdeča zato mentalno in fizično aktivira človeka.  

Poleg objektivne povezave z ognjem in krvjo pa rdeča vzbuja čustvene asociacije 

ljubezni in simpatije, hkrati pa tudi maščevalnosti zaradi svoje aktivnosti in vitalnosti. 

Simbolno vrednost te barve najpogosteje vidimo v sakralnem življenju in pa kot barvo 

za preplah.  

 Podobno je oranžna zaradi gorečnosti in bleščavosti primerna kot barva za nevarnost. 

Prav tako pospešuje srčni utrip, a je brez učinka na krvni pritisk in tako daje prijeten 

občutek ugodja in veselja. Oranžna je tako čustven stimulans, ki lahko umirja in 

vzburja, pospešuje pa tudi prebavo in tek in je zaradi tega zelo priljubljena pri opremi 

jedilnic in restavracij. Sicer so pa čustvene asociacije z oranžno manj specifične kot 

tudi njena simbolika.  



 Rumena barva najde svojo objektivno asociacijo v soncu. Je dober stimulans za oko, 

preko katerega ugodno vpliva na živčni sistem in je tudi psihološko najbolj vesela 

barva, saj v vidnem spektru zavzema največji obseg.   

 Zelena barva je barva narave in daje občutek svežine, hlada in vlage. Na živčni sistem 

deluje pomirjevalno, znižuje pritisk in razširja kapilare. Učinkovita je za pomirjanje 

živcev, kot tudi pri nespečnosti, migrenah, izčrpanosti. Je barva potrpežljivosti. 

Simbolno lahko zeleno povežemo z vero, upanjem, zaupanjem, mirom itd.  

 Objektivno asociacijo modre najdemo v vodi in nebu in iz tega sledi njena lahkota, 

svežina in jasnost. Modrina dviga notranjo odzivnost in vodi do zbranosti in miru, 

hkrati pa predstavlja vesolje, kar opredeli tudi njeno simboliko, ki naj bi pomenila 

modrost, neskončnost in nesmrtnost.  

 Vijolična je modri najbolj sorodna tako po svojem značaju kot po učinkih, le ta je še 

bolj intenzivna. Karakter vijolične otožen, vzvišen, odmaknjen in aristokratski, 

čustveno pa predstavlja dostojanstveno žalovanje. Njena simbolika predstavlja 

kesanje, zabrisovanje preteklosti in pokoro.  

 Belo barvo asociiramo s cvetjem, čustveno pa  jo povezujemo z njenim simbolnim 

pomenom nedolžnosti in kreposti. Nasprotno pa črno povezujemo z žalostjo in 

potrtostjo, čustveno jo lahko opišemo kot skrivnostno, neugodno temo. Sicer pa sta 

simbolika črne in bele zelo etnološko in kulturno pogojeni.  

(Trstenjak, 1978)  



4. ODNOS MED OBLIKO IN BARVO 
 

 

4.1. Barva in materija 

 

Ko govorimo o barvi stvari, ne govorimo o njihovi ''predmetni barvi'', ki bi jo sami proizvajali 

ali oddajali, ampak o ''videni barvi'', o svetlobi določene barve, ki jo predmet odseva, odbija, 

reflektira, absorbira ali pa prepušča. Sevalno svetlobo ima le Sonce, ki je vir te svetlobe in ki 

to svetlobo oddaja in proizvaja. Če to svetlobo razstavimo jo vidimo kot spekter barv v 

zaporedju od rdeče do vijolične, kar je najlepše vidno pri pojavu mavrice, ki je v bistvu 

razpršitev enotne sončne svetlobe skozi prizmo oblakov. Kako bomo videli barvo pa je 

odvisno tudi od molekularne sestave objekta, saj ta določa razmerje med odsevanjem in 

vpijanjem svetlobe. Če telesa odsevajo večino svetlobe se nam kažejo kot bela, če pa je 

večino vpijejo pa kot črna. Ker se pri črni barvo večina svetlobe absorbira, in se ta spremeni v 

toploto, so posledično predmeti črne barve toplejši ob belih, ki svetlobo odsevajo. Ko pa 

objekti vpijejo le določene valovne dolžine, ostale pa odsevajo in se svetloba razstavi, pride 

do zaznavanja barv (Trstenjak, 1996). 

V svetu živali so barve bistvenega pomena, saj lahko delujejo kot varovalne barve, ki 

omogočajo živalim prilagajanje okolju, služijo za razločevanje strupenih od užitnih rastlin in 

tudi kot spolni dražljaj in izraz razdraženosti, kar daje barvam komunikacijsko vrednost. Če to 

primerjamo s človekom lahko rečemo, da človek načeloma nima barve; ne glede na raso naša 

koža ni pisana, pigmenti oči in las tudi niso izraziti in zelo različni. Za razliko od živali, ki 

barvo imajo, človek barvo uporablja. V tem se kaže predvsem kulturni vidik človeka in manj 

živalski. Zanimivo je, da primitivna ljudstva, ki so z naravo še dosti povezana, rada svoja 

telesa pisano obarvajo, medtem ko se civiliziran človek samo oblači in opremlja svojo okolico 

z barvami. Tako postane svet barv svet obrti, umetnosti in tehnike. Podobo sveta si človek z 

vedno novim čutom in okusom za lepoto z barvo spreminja in prilagaja in s tem posledično 

izraža tudi svojo kulturnost in duhovnost (Trstenjak, 1996). 

 

 

 



4.2. Prostorninskost barv 

 

Kandinski pravi, da ima slikarstvo na razpolago samo dve orodji, barvo in obliko. Oblika 

lahko predstavlja resničen ali kak drugačen predmet ali pa le abstraktno omejitev nekega 

prostora in obstaja sama, medtem ko je za barvo nemogoče, da bi obstajala brez omejitve. Le 

v duhu si je možno predstavljati neskončno razprostiranje barve. Oblika je zunanji izraz 

svojega notranjega pomena. Zunanji pomen oblike je v bistvu le ločevalna črta med barvnimi 

površinami, notranja vsebina opredeljene oblike pa je vedno neka barva ali ton, ki s svojimi 

lastnostmi opredeli linijo, ki jo omejuje nasproti drugim barvnim ploskvam. Kako delujejo te 

barvne sile pa ugotovimo, če se jim posvetimo izolirano. Tako ugotovimo, da lahko barve 

delimo na tople in hladne ter svetle in temne. Vsaki barvi lahko tako določimo ali je topla in 

sveta, topla in temna, hladna in svetla ali pa hladna in temna. Za tople barve Kandinski pravi, 

da so usmerjene proti rumeni, za hladne pa, da so usmerjene proti modri. Ob sočasnem 

gledanju in primerjanju toplih in hladnih barv pa vidimo neko vodoravno gibanje, zdi se nam, 

da se tople barve približujejo, hladne pa oddaljujejo. Isti vtis dajeta bela in črna. Svetla se nam 

na videz približuje, temna pa na videz oddaljuje. Ker smo že prej povedali, da so barve 

subjektivne, se tudi gibanje barv poraja samo v opazujočem subjektu, vseeno pa je ta pojav 

primikanja in odmikanja barv za slikarstvo ključnega pomena, saj v gledalcu povzročijo 

občutek prostorskega gibanja. V sliki torej najdemo ogromno napetosti in psihičnih sil, ki jih 

je med seboj slikar kombiniral in razporejal na likovnem nivoju. Kot smo že omenili, se barve 

ne morejo pojaviti same na sebi in za to potrebujejo obrisno črto oziroma obliko. In tako kot 

se nam topli in svetli liki zdijo večji in hladni ter temni manjši, nam večje oblike delujejo 

bližje, manjše pa bolj oddaljene. Opisano dozdevno gibanje toplih in hladnih ter svetlih in 

temnih barv deloma izhaja tudi iz dozdevnega večanja svetlih in toplih barv ter dozdevnega 

manjšanja temnih in hladnih barv. Ker pa vse barve ne težijo h gibanju, o tem pojavu ne 

moremo govoriti kot o absolutnem. V zeleni se gibanje rumene in modre izniči in zato miruje. 

Podobno je z rdečo, ki tudi ne nakazuje nobenega gibanja, ampak samo žari sama v sebi 

(Butina, 1984). 

V odnosu do oblik so barve resnične sile, ki jih s svojimi napetostmi, ki vplivajo na obris,  

lahko močno deformirajo. 

 



4.3. Govorica oblik in barv 

 

Ne glede na to ali je oblika neka predstavitev predmeta ali pa zgolj abstraktna omejitev 

prostora, lahko obstaja samostojno. Barva pa ne. ''Neomejeno rdečo si lahko le zamislimo ali 

vidimo duhovno. Če je pa treba to rdečo podati v snovni obliki, mora, prvič, imeti določen 

ton, mora biti torej subjektivno karakterizirana, in drugič, mora biti ploskovno omejena in 

ločena od drugih barv, ki so neizogibno tam.'' Ta nezmožnost ločevanja barve od oblike pa 

vodi v vprašanje, kako oblika vpliva na barvo (Kandinski,1985). 

Juan Gris (v Brejc, 1984) trdi, da mora vsaka oblika v sliki ustrezati trem funkcijam: 

elementu, ki ga ponazarja, svoji barvi in oblikam okoli nje, s katerimi sestavlja celoto. To 

pomeni, da mora ustrezati določeni estetiki in imeti mora svojo absolutno in relativno 

vrednost. Če se osredotočimo na barvo, lahko rečemo, da sta glavni značilnosti barve njena 

kvaliteta in pa intenzivnost, glavni značilnosti oblike pa njena kvaliteta; to, da je oblika krog, 

kvadrati ali trikotnik; in njena razsežnost. Tu lahko opazimo analogijo med kvaliteto oblike in 

kvaliteto barve, ki jo vsebuje, in med razsežnostjo oblike in tonom barve. Če imamo po 

kvaliteti enaki obliki, a v različnih razsežnostih, npr. dva rdeča kvadrata, od katerih je prvi 

večji od drugega, bosta ta kvadrata vseeno delovala enako velika, če bo manjši kvadrat 

svetlejšega tona. Naslednja analogija, ki jo predstavi, govori o tem, da obstajajo barve, ki so 

svetlejše in ekspanzivnejše in barve, ki so temnejše in bolj koncentrirane. Prav tako pa 

obstajajo tudi takšne oblike. Tako so krožne oblike bolj ekspanzivne kot oglate, ki so bolj 

koncentrirane. Tretja analogija pa pravi, da tako, kot obstajajo tople in hladne barve, obstajajo 

tudi tople in hladne oblike. Oblike, ki se približujejo geometričnim likom so hladnejše in bolj 

stroge od tistih, ki se od tega oddaljujejo in so bolj muhaste in zapletene.  

Tako Gris predstavi nekaj analogij med obliko in barvo, s katerimi se umetnik pri svojem delu 

ukvarja, kot matematik z matematično enačbo. (Brejc, 1984) 

 

 

 

4.4. Barva in forma 

 



Oblika in barva sta v praksi soodvisni, tako v barvnih kot likovnih izvedbah in se dopolnjujeta 

v eno stvarnost. Z razločevanjem površin različne svetlosti oziroma barve dojemamo obrise 

objektov oziroma formo. Za to zadošča že samo razlikovanje med senco in svetlobo. Drži pa 

tudi, da je oblika neodvisna od dejavnikov po katerih postane vidna in je tako zelena plošča na 

rdeči podlagi prav tako okrogla kot modra na rumeni (Trstenjak, 1996). 

Ker lahko barvo in obliko med seboj ločujemo, ju lahko tudi primerjamo kot dva različna 

medija. Oblika nam omogoča ločevanje neštetih različnih pojavov, kar lahko vidimo pri naših 

zmožnostih zelo natančnega ločevanja človeških obrazov, prstnih odtisov itd. Če pa bi želeli 

ustvariti abecedo iz petindvajsetih barv namesto znakov, bi bila ta popolnoma neuporabna. 

Razlog, da je oblika bolj uporabna pri identifikaciji je to, da je bolj odporna za zunanje 

dejavnike, medtem ko je barva zanje zelo dovzetna (Arnheim, 1985). 

Tako barva kot oblika omogočata, da se v svetu lažje izražamo in hkrati bolje prepoznavamo. 

Res pa je, da barva bolj prispeva k čustveni valenci, forma pa ima večjo komunikativno 

vrednost. Tako na črno-belih fotografijah stvari niso tako enoumno prepoznavne in privlačne 

kot na barvnih. Človeka kromatični liki brez pravih barv ne zadovoljijo in mu ne zadostujejo. 

Nasprotno pa lahko oblika privzame nešteto dobro razločljivih likov, kot je to najbolj očitno 

pri pisavi, mimiki na obrazu in seveda prstnih odtisih (Trstenjak, 1996). 

 Ljudi bi lahko delili na dva tipa: barvno in likovno usmerjene. Naklonjenost barvam naj bi 

pomenila ekstravertiranost, odprtost duha, odzivnost na zunanje dražljaje, hkrati pa tudi 

tankočutnost, občutljivost, nezanesljivost in zamerljivost. Likovno odzivni ljudje pa naj bi bili 

introvertirani, zmožni obvladovati čustva, zadržani, ozkosrčni, racionalistični in s skopo 

naravo.  Razlog za tako delitev je v naravi barve in oblike. Za barve je značilen čustven 

potencial, čustvo pa je v svojem bistvu pasivno doživljanje, za oblike pa, da so racionalizacije 

pojava, kar zahteva razumsko obvladovanje. Tega ločevanja pa ne smemo jemati 

izključevalno in zaključiti, da barve vplivajo le na pasivno dojemanje, oblike pa le na razum. 

Nakazuje pa dva različna sloga v oblikovanju sveta in v umetnosti  (Trstenjak, 1996). 

Po Henriju Matissu naj bi barva izvirala iz čutov, oblika pa iz duha. Zato je treba začeti z 

risanjem, da bi vzgojili duha in mu omogočili voditi barvo na duhovni način. Pri njemu 

opazimo, da je imela oblika večjo veljavo in dostojanstvo kot barva, kar izvira iz Kantovega 

nazora, ki pravi: ''V slikarstvu, kiparstvu in vseh likovnih umetnostih, v stavbarstvu in 

vrtnarstvu, kolikor so lepe umetnosti,  je bistveno risanje,  v katerem ni podlaga vsega okusa 

to, kar zadošča občutku, marveč samo to, kar ugaja po svoji obliki. Barve, ki pojasnjujejo 



obris, sodijo k dražljaju; predmet morejo sicer za občutek poživiti, toda ne polepšati za 

dostojen pogled; nasprotno, morajo se zvečine omejevati na to, kar zahteva lepa oblika in celo 

tam, kjer dražljaj to dopušča, jih morajo poplemenititi oblike''. Iz tega izhaja klasično 

prevladovanje forme nad obliko (Trstenjak, 1996). 

  



4.5. Izrazna vrednost barv in oblik ter njihova uporaba pri likovnem 

izražanju 

 

 

4.5.1. Psihodiagnostična vrednost črt in oblik 

 

Črta je sredstvo predstavljanja, ki podobe iz zunanjega sveta reducira na njihov obris oziroma 

konturo. Poleg predstavitvenega pa črta vsebuje tudi izrazni potencial, ki ga najbolje opazimo, 

ko se zmanjša usmerjevalni vpliv zavesti, ki to črto vodi. Tako se skozi spontani potek gibov 

začne kazati nezavedno (Kovačev, 1997). 

Spontanim črtam, lahko v nasprotju z mehaničnimi, pripišemo življenjskost in prepričljivost, 

zaradi sproščenosti atmosfere njihove improvizacije. Ločujemo jih v tri glavne kategorije: 

 Ravna črta 

Ravna črta je pogoj in temeljni element različnih konstrukcij tehnično-intelektualnega sveta. 

Je črta znanosti, zemeljskih meritev, gradbeništva, arhitekture, trigonometrije itd. V naravi pa 

je ni, zaradi česar jo nekateri umetniki zavračajo. Ravna črta ne implicira nobene notranje 

napetosti in ne dopušča posebej veliko prostora domišljiji, njene simbolične aplikacije pa so 

odvisne od njenega položaja.  

Lahko je horizontala, ki predstavlja podlago in s tem zemeljsko realnost in mirovanje, 

počitek. Kandinsky (1992) jo povezuje s hladom in črno barvo. V simboliki vseh ljudstev in 

časov pa ponazarja še ležanje, smrt in konec.  

Vertikala ponazarja aktivno duhovno moč. Kandinsky jo povezuje s toploto in belo barvo. 

Predstavlja vzpon, rast in božjo svetlobo. Povezujejo pa jo tudi s falično simboliko.  

Pri diagonali pa je bistvenega pomena smer, kako poteka. Če se dviga iz leve spodaj desno 

gor, pomeni vzpon, napredovanje, človekovo iskanje, upanje, če pa pada iz leve zgoraj desno 

dol, pa pomeni pogrezanje, pojemanje, upad, resignacijo in propad. Kandinsky tako obe 

diagonali povezuje z nasprotnima si barvama, rumeno za prvo in modro za drugo.  

 

 Oglata črta  



Oglata črta je produkt dveh ravnih črt, ki se srečata pod določenim kotom. Psihološka 

vrednost oglatih črt je odvisna predvsem od velikosti kota, ki ga komponenti tvorita. Pravi kot 

je tako najobjektivnejši, najbolj hladen in obvladljiv, ostri kot predstavlja največjo napetost in 

po Kandinskem toploto, rezkost in aktivnost, topi kot pa izraža nemoč, šibkost in pasivnost.  

 Ukrivljena črta 

Ukrivljena črta se ne podreja nobenim eksaktnim pravilom in racionalnosti in ponuja največ 

možnosti za umetniško sporočanje. Z njo lahko nakažemo obrise, prostor, veselje, lepoto 

transcendenco itd. Njeni najpomembnejši elementi so: krivina, smer in potek. Krožno črto 

tako determinira njeno središče okoli katerega se vije in simbolizira red, mir, neskončnost, 

večnost in preseganje vsakdanjosti. V nasprotju pa spiralne oblike dajejo vtis  strastne 

dinamike, dviga v prostor. Razlog je v imaginarni centralni osi. Valovita črta zaradi 

izmenjevanja konveksnosti in konkavnosti nakazuje izmenjevanje nasprotnih sil in je izraz 

mehke harmonije. Iz tega sledi, da je pogosto simbol lepote. V nasprotju z oglato črto lahko 

izraža tudi določeno šibkost.  

(Kovačev, 1997) 

 

4.5.2. Likovno izražanje primarnih emocij 

 

Subjektovo izražanje emocij je v pretežni meri nezavedne narave, zato so elementi 

emocionalne ekspresije precej zanesljivi indikatorji emocionalnih stanj. Pri prepoznavanju le 

teh pa je treba upoštevati situacijske značilnosti, na katere se navezuje specifični izrazni 

vzorec. Pri emocionalni komunikaciji je, prav tako kot pri drugih oblikah interakcije, najbolj 

praktična verbalna komponenta, saj gre pri njej za prepletenost mišljenja in govora in 

omogoča poleg ogromne variabilnosti tudi jasnost. (Kovačev, 1992) 

Na podlagi raziskave (Kovačev, 1992), kjer so morali subjekti na podlagi avtosugestije 

podoživeti štiri primarne emocije (veselje, jezo, žalost in strah) in jih takoj po podoživetju 

abstraktno narisati, so bili ugotovljeni določeni principi likovnega izražanja, interpretirani na 

podlagi poznavanja določenih strukturno-funkcionalnih značilnosti emocij in kulturno 

utrjenih pomenskih implikacij likovnih elementov.  

 



 Veselje 

Barve: Na upodobitvah veselja najpogosteje najdemo rdečo, rumeno in oranžno, ki so tople, 

stimulativne barve, ki povečujejo stopnjo aktivacije, pospešujejo krvni obtok in spodbujajo 

dihanje. Tako kot samo emocijo, te tri barve povezujemo s toploto, prijetnostjo, 

ekspanzivnostjo, bližino, zračnostjo  in izžarevanjem. Pri simbolizaciji veselja se najredkeje 

pojavita rjava in črna. 

Črte: Najpogostejši sta valovita in krožna črta, ki sta zaradi svoje lahkotnosti posebej primerni 

za izražanje emocij, ki implicirajo sproščenost, prijetnost in mehkobo. Zaradi intenzitete 

emocije so po navadi črte debelejše in z malo prekinitvami.  

Celota: Pri veselju risbe večinoma prekrivajo celotno površino in so velike. Ker gre za 

ekspanzivno emocijo se v risbah največkrat centrifugalno širi v vse smeri ali pa od spodaj 

navzgor v obliki nekakšnega vodometa. Risbe zaradi energetskega potenciala delujejo 

natrpane.  

 Žalost 

Barve: Najpogostejša barva je črna, ki je zaradi svojih pomenskih konotacij najbolj primerna 

za izražanje žalosti, jeze in strahu. Sledita ji še modra, ki ji kljub pozitivnim aplikacijam 

pripisujemo otožnost, depresijo, melanholijo in odtujitev ter rjava, ki se jo povezuje s 

propadom, razkrojem in degradacijo. Na risbah žalosti tako ne bomo našli oranžne, rumene ali 

rdeče.  

Črte: Pri simbolizaciji žalosti prav tako najdemo valovite in krožne črte, saj v določenih 

primerih lahko izražajo šibkost, brezvoljnost in melanholijo. Redkeje pa bomo opazili 

spiralno ali cikcak črto, ki implicirata dinamiko. Prekinitve so na risbah žalosti relativno 

pogoste, črte so debelejše in pritisk je največkrat močan.  

Celota: Risbe ne silijo k odpiranju v prostor in so pretežno zaprtega tipa. Gostota je 

najmanjša, kar nakazuje na pasivno umirjenost in apatičnost. Večinoma potekajo od zgoraj 

navzdol, kar nakazuje na upadanje razpoloženja, potrtost in potlačenost.  

 Jeza 

Barve: Na risbah jeze sta najpogosteje rdeča in črna. Razlog, da se rdeča pojavlja tudi pri 

abstrakcijah veselja je v njeni ambivalentnosti. Pri veselju so izpostavljene njene pozitivne 



konotacije, pri jezi pa njena brutalnost in nasilje. Pomembna je tudi njena sopostavitev s črno, 

saj ta sprevrže pomen vsake barve, ki se pojavi v kombinaciji z njo, v njeno nasprotje in 

barvna kombinacija pridobi negativni predznak. Na risbah jeze ne bomo našli rjave in modre, 

saj sta to najbolj pasivni barvi in v čistem nasprotju z izbruhi jeze.  

Črte: Najpogostejše so cikcak črte, ki jih pri drugih emocijah skoraj ni moč opaziti. Implicira 

namreč močno napetost in vzburjenje. Prekinitve so redke, črta pa kaže močan pritisk in je 

debelejša.  

Celota: Risbe so zelo velike in najgostejše v primerjavi z ostalimi risbami emocij. 

Prenatrpanost na risbi se širi iz določenega centra v vse smeri, podobno kot pri veselju, saj je 

prav tako ekspanzivno čustvo. Znotraj teh centrov pa prihaja do trenj med različnimi silami.  

 Strah 

Barve: Najpogostejši barvi, ki simbolizirata strah sta črna in vijolična. Za nobeno ne moremo 

reči, da je karakteristična za to emocijo, saj se črna prav tako pojavlja pri jezi in žalosti, 

vijolična pa je izrazito ambivalentna barva s številnimi diametralno nasprotnimi pomeni. Pri 

svojem izražanju jo pogosto uporabljajo predvsem pacienti psihiatričnih bolnišnic in druge 

duševno motene osebe.  

Črta:Najpogosteje je uporabljena krožna in valovita črta. Krožna črta se velikokrat zaključi v 

krog, ki vsebuje še več krogov, kar je lahko izraz subjektovega zapiranja vase in ogroženosti. 

Valovita črta pa ne implicira umirjenosti ampak trpljenje in drget. Podobna je krčevitemu, 

nenadzorovanemu tresenju z mnogimi prekinitvami in tanko črto.  

Celota: Risbe so navadno zaprte, sicer pa, ali podobne shemam jeze in veselja, kjer so silnice 

usmerjene v središče ali iz središča v vse smeri, ali pa gre za koncentrične kroge in krožne 

črte, ki se ovijajo okoli središča.  

(Kovačev, 1997) 

 

 

 



5. TEHNIKA KOLAŽ 
 

Tehnika kolaža po besedah mnogih avtorjev ni zgolj tehnika, ampak predstavlja temeljni 

pristop k umetniškemu delovanju. V modernizmu ta tehnika postane princip, ki se nadaljuje 

vse do danes in postaja vedno bolj popularna, ne zgolj v umetnosti, ampak tudi na šolskem 

področju in področju likovne terapije. Kolaž je likovno delo, narejeno s kombiniranjem 

natrganih ali izrezanih elementov iz revij, časopisnega papirja, barvnega papirja itd., pritrjenih 

oziroma prilepljenih na neko podlago. Tehnika kolaža je zelo popularna med likovnimi 

terapevti, ki ugotavljajo, da je za dosti ljudi ideja prezentacije lastnih slik in risb precej 

zastrašujoča. Kolaž namreč omogoča varno, nevsiljivo in strukturirano raziskovanje samega 

sebe, potrebni materiali pa so zelo lahko dostopni. Oblikovanje in formiranje elementov v 

novo celoto lahko daje občutek svobode in možnost odkrivanja novih idej (Chilton, Scotti, 

2014). 

Večina terapevtov pravi, da je, sploh za začetno fazo, v kateri se gradi na zaupanju, to najbolj 

nevsiljiva, varna in zelo informativna tehnika. Riley (1999) meni, da je kolaž primerna 

tehnika zato, ker kombiniranje elementov iz revij in raznih papirjev omogoča lažje 

poistovetenje z izdelkom, hkrati pa dopušča občutek varnosti, saj je kolaž tehnika, ki se jo 

težje ocenjuje, in strahu, da je izdelek slab ali ni uspel. 

Iz vseh zgoraj naštetih razlogov se mi zdi kolaž tehnika zelo primerna za delo v šolah. Sama 

pa sem jo za svoje delo izbrala tudi zato, ker je najbolj primerna za artikulacijo in analizo 

oblike in barve, saj sta to ključna elementa, ki sta nujno del vsakega kolaža.  

 

 

 

 

 

  



6. EMPIRIČNI DEL: PREDSTAVITEV LASTNIH DEL 

 

Pri praktičnem delu diplomske naloge sem ustvarila serijo pretežno abstraktnih kolažev, 

katerih motivi izhajajo iz mojega vsakdana, različnih situacij, občutij in trenutnih vzgibov. 

Glavna likovna elementa pri vseh delih sta barva in oblika. Za tehniko kolaža sem se odločila, 

ker se mi je zaradi izraza, ki ga omogoča, zdela najbolj primerna za analizo problema odnosa 

med barvo in obliko. ''Risanje s škarjami'' lahko daje najbolj prvinske oblike in direkten 

prenos ideje na papir, brez kakršnih koli posrednikov, čiste ploskovne barve pa imajo same po 

sebi že ogromno izrazno moč. Pri svojem delu sem se najbolj zgledovala po Henriju Matissu, 

pri katerem je ta ista problematika zelo lepo izražena. S škarjami je rezal v sijoče in 

intenzivno pobarvane barvne liste in oblikoval eksotične vzorce cvetja, figur, obrazov, rastlin 

in jih kombiniral v bogate in raznolike panorame, ki kažejo njegov pogled na svet in celo 

njegovo osebno filozofijo. Kljub njegovi pozni starosti in invalidnosti njegovim delom 

pripisujejo neverjetno vedrino, lahkotnost in živahnost (Perl, 2014). 

Sama sem pri svojih kolažih kombinirala barvne liste in liste, ki sem jih pobarvala sama, da 

sem lahko dobila točno želene učinke določene barve. S kombiniranjem različnih papirjev 

sem dobila raznolikost na področju teksture, transparentnosti in intenzitete. Kar se tiče 

oblikovanja pa sem se posluževala škarij, ki omogočajo pravilne oblike, agresivne linije in 

predvsem geometrijske oblike ter trganja, s katerim sem dobila mehke in bolj organske oblike.  

Vedno sem bila navdušena nad vplivom barv na človeka in v mojih kolažih jih je bilo zmeraj 

veliko. Čeprav sem se zavedala, da imajo določene učinke, sem z njimi ustvarjala nenačrtno 

in spontano. Po študiju literature na to temo pa lahko o njenih izraznih zmožnostih povem 

veliko več, jih prepoznam in tudi namerno uporabljam pri svojem delu. Podobno me tudi pri 

obliki navdušuje njena izrazna moč, ki je popolnoma drugačne narave kot pri barvi. Bolj kot 

neke realistične, oblikotvorne oblike pa me fascinirajo abstraktne in čiste oblike, saj s svojo 

preprostostjo dopuščajo veliko svobode tudi drugim likovnim spremenljivkam, kot je v 

mojem primeru barva, hkrati pa omogočajo več različnih interpretacij.  

Kot sem že omenila, je, med mnogimi, bil navdih za moje delo Henri Matisse. Navdušil me je 

s svojo občutljivostjo za pravo mero, s katero je ohranjal notranjo napetost v svojih kolažih s 

tako malo, a skrbno izbranimi oblikami in barvami (Tršar, 1972).   



Kaj si želim početi in kakšen je moj osebni izraz, sem nekako ugotovila ob študiju njegovih 

del, in sicer pri predmetu Risanje. Kot v njegovih pa tudi v svojih delih prepoznam 

naklonjenost barvam in čistim, preprostim oblikam, ki so polne življenja in energije. In to, kar 

počnem sicer spontano, sem skozi to diplomsko nalogo raziskala še s pomočjo literature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. Podatki o delu 

 

 

 

 

Naslov: Odmevi 

Avtor: Petra Novak 

Tehnika: kolaž 

Velikost: 42x30cm 

Leto nastanka: 2018 

 

  



6.1.1.  Formalna analiza  

 

Na sliki Odmev vidimo tri različne barve, od katerih sta siva in rdeča ročno barvana lista in 

imata zaradi transparentnosti določeno globino, zelena je pa popolnoma ploskovna in bolj 

sijoča. Naslov za delo sem izbrala na podlagi oblik na sliki, ki spominjajo na ponavljanje kot 

odmev. Kot prvo opazimo zaradi intenzivnosti rdeče, obliki na spodnjem delu slike. Najprej 

obliko v levem kotu in potem obliko na desni, ki je kot njena kopija oziroma ponovitev. K 

temu pripomore tudi pozicija te oblike, saj zaradi višinske razlike zgleda, kot da je druga 

oblika bolj oddaljena od prve. K navideznemu doživljanju prostora pripomore tudi zelena 

podlaga, ki jo na levi strani rdeča oblika prekriva izven roba, desna rdeča oblika pa se njenega 

roba drži, kot da je del same podlage. Tudi pri tej obliki vidimo ponavljanje, ki pa je 

drugačno. Če se je pri rdeči obliki ponovila podobna rdeča oblika, so se v tem primeru čez rob 

zelene ploskve ponovile popolnoma enake oblike, kot so votle, bele oblike znotraj te ploskve. 

Oblike so abstraktne, pretežno organske in dokaj enostavne. Po belem listu so razporejene 

tako, da tvorijo stabilno, krožno kompozicijo, ki daje kolažu dinamiko in določeno vedrino. 

Prevladujoči barvi na sliki sta si v barvnem kontrastu, ki pa zaradi intenzitete in nečistosti 

barv ni tako intenziven in ne deluje tako močno, kot bi pri čisti rdeči in zeleni. Tako tudi njeni 

izrazni vrednosti nista tako intenzivni oziroma sta drugačni. Zelena je barva, ki človeka 

pomirja, deluje sveže in namiguje na neko novo upanje in zadovoljstvo, medtem ko čista 

rdeča lahko po eni strani predstavlja moč, strast, ljubezen in voljo po premagovanju ovir, po 

drugi strani pa maščevalnost in nasilje. V mojem primeru je zelena precej osvetljena in še 

vedno deluje pomirjevalno ampak manj intenzivno, rdeča pa zaradi pozitivnih konotacij 

zelene tudi sama deluje kot pozitivna barva, ki motivira in daje moč. Njeno intenziteto pa 

zagotovo omili globina, ki jo ima zaradi svoje prosojnosti in nanosa s čopičem ter pa primesi 

rjave, ki je človeku zelo blizu, saj je barva zemlje in tako deluje realno, stabilno in zdravo. 

Razgibana in stabilna postavitev preprostih, a živahnih oblik pa ustvarja živahno in vedro 

vzdušje v sliki, ki ga podpira tudi barvni kontrast, same barve pa v kombinaciji delujejo 

netipično zaradi svojih nasičenosti ter primesi in zato dajejo po eni strani hkrati nenavaden, 

skrivnosten, nepričakovan učinek, po drugi pa zaradi ponavljanja in svojih tipičnih izraznih 

vrednosti dajejo občutek veselja in upanja. 

 

  



6.2. Podatki o delu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslov: Bum 

Avtor: Petra Novak 

Tehnika: kolaž 

Velikost: 42x30cm 

Leto nastanka: 2018 



6.2.1. Formalna analiza  

 

Na delu Bum najdemo zelo pestre barve in še bolj razgibane oblike. Rumena, siva in rdeča so 

ročno barvani listi in imajo zato drugačen učinek kot zelena. Za rumeno, ki zaseda največ 

prostora, je težko reči, ali je v ozadju in jo bela prekriva ali je obratno. To je zaradi navidezne 

globine, ki nastane zaradi potez čopiča. Videti je kot gosti rumeni dim. Zelena oblika spodaj 

deluje kot nestabilna lomljiva podlaga, ki se podira pod težo sive oblike in je videti kot kelih, 

hkrati pa deluje težka kot kamen zaradi barve. Ostri rdeči obliki sta eksplodirali in letita 

navzgor in okoli sebe ustvarjata ta beli prostor. Noben element v kolažu se ne prekriva in vsak 

ima svoje lastno gibanje v določeno smer, ki se širi iz centra. Celota je zaradi diagonalne 

kompozicije,  vseh razgibanih oblik, od ostrih in mehkih, velikih in majhnih, zelo dinamična 

in nestabilna, zaradi česar sem jo tudi tako poimenovala. Barve pa v takšni kombinaciji 

delujejo živahno in veselo. Sploh rumena in rdeča, ki se širita iz centra navzgor, sta skupaj 

najpogostejša pokazatelja veselja, medtem  ko je zelena za človeka pomirjajoča barva, siva v 

centru pa deluje precej nevtralno. Ob pogledu na ta kaos smo najprej šokirani nad oblikami, 

smermi in dogajanjem, barve pa nas poživijo, razveselijo in motivirajo. 

  



6.3. Podatki o delu 

 

 

Naslov: Skrivalnice 

Avtor: Petra Novak 

Tehnika: kolaž 

Velikost: 42x30cm 

Leto nastanka: 2018 

 

  



6.3.1. Formalna analiza  

 

V tem primeru Skrivalnice sem izbrala dva kolaža, saj se mi zdi, da samo eden ne pove vsega, 

kar bi želela. Narejena sta bila tako, da se na prvi pogled neočitno zrcalita. Če ju gledamo kot 

celoto, potem na notranjem robu vsakega kolaža vidimo podolgovato, precej oglato črno 

obliko. Na prvem je en rob odtrgan, na drugem pa s škarjami vijugasto narezljan. Oba delujeta 

kot zidova, za katerima se nekaj skriva. Tej omejevalni funkciji zidu pa pripomore tudi črna 

barva, ki je težka, nepremostljiva in deluje neprijetno v primerjavi z barvnimi živahnimi 

oblikami pred in za seboj. Te manjše oblike so bolj organske in vedre. Modra deluje jasno, 

sveže  in brezskrbno. Zaradi nanosa s čopičem v njej vidimo gibanje. Oranžna pa je mehka, 

topla igriva in vesela. Skupaj ti dve barvi nasprotujeta težki črni in iščeta ravnovesje. Razlog, 

da sem izbrala obe deli je poleg zrcaljenja to, da so elementi v obeh kolažih bili, preden sem 

jih narezala in natrgala, druga celota, če pa se ti elementi spet najdejo pa lahko spet postanejo 

ta celota. Zato tudi naslov Skrivalnice.  

 

  



6.4. Podatki o delu 

 

 

 

 

Naslov: Sanje 

Avtor: Petra Novak 

Tehnika: kolaž 

Velikost: 42x30cm 

Leto nastanka: 2018 

  



6.4.1. Formalna analiza  

 

Modra je zaradi svoje skrivnostnosti, dostojanstvenosti in pomirjujočega učinka najbrž moja 

najljubša barva. Pri kolažu Sanje je podlaga ročno barvana z različnimi odtenki modre in 

kančkom zelene tako, da se ustvari navidezna globina, ki spominja na morje, morda na 

vesolje. Daje tudi občutek umirjenega gibanja v desno. Na sredini je precej abstrahirana 

ležeča figura s pokrčeno nogo, ki deluje kot da lebdi v prostoru breztežnosti. Zgleda umirjeno 

zaradi svoje oblike, kot tudi zaradi svetle drap barve, ki v tem primeru prevzame nekatere 

značilnosti rjave in deluje stabilno in pomirjevalno. Natrgan kolaž papir temno vijolične barve 

na desnem robu od modre podlage ločuje bela sled, ki je posledica bolj ali manj nenačrtnega 

trganja kolaža. Ta bela sled ustvari kontrast med modro in vijolično, ki bi se sicer dokaj 

neopazno zlili druga v drugo. Ta učinek bele sledi deluje dobro vizualno, kot sam likovni 

element, hkrati pa pripomore k še večji skrivnostnosti celotne slike in vzbuja zanimanje, kam 

ta figura potuje. Na sliki sta samo dve precej abstraktni in preprosti obliki, ki tvorita stabilno 

in mirno kompozicijo. Figuro omejuje gladka pasivna linija narejena s škarjami, vijolični rob 

pa je bolj grob, kar je posledica trganja. Skupek oblik in barv daje občutek skrivnostnosti, 

breztežnosti, hkrati pa miru, brezskrbnosti in zadovoljstva.  

  



6.5. Podatki o delu  

 

 

Naslov: Tišina 

Avtor: Petra Novak 

Tehnika: kolaž 

Velikost: 42x30cm 

Leto nastanka: 2018 

  



6.5.1. Formalna analiza  

 

Pri delu Tišina sem se spet odločila za kombinacijo dveh kolažev, saj menim, da v paru še 

bolje izrazita, ker sem želela povedati. Na obeh kolažih se pojavljajo iste barve in podobne 

oblike. Vse barve, razen bele, so terciarne in vse oblike so ovalne in mehke. V obeh primerih 

vidimo, da se oblike širijo čez rob in se nadaljujejo. Širjenje čez rob in postavitev oblik, ki se 

nikoli na nobenem mestu ne dotaknejo, čeprav so si zelo blizu, daje vtis umirjenega gibanja. 

Oblike, ki se gibajo po prostoru so kot ljudje, ki nikoli ne trčijo drug ob drugega in tavajo v 

tišini. S to tišino se ujemajo tako mehke oblike, odnosi med njimi, kot tudi barve, ki zaradi 

svoje nečistosti delujejo pasivno, umirjeno in tiho. Najbolj živo med vsemi, na obeh kolažih, 

je videti bela, ki na pravi pogled dobi tudi največ pozornosti očesa. Kontrast med zeleno in 

rdečo, ki je sicer zelo močan, je v tem primeru precej neizrazit zaradi nečistosti barv. Največji 

kontrast vidimo med belo in vsemi ostalimi barvami. Deluje, kot da obe beli obliki s svojo 

čistostjo privabljata nase vse ostale barvne oblike.   



6.6. Podatki o delu 

 

Naslov: Radost 

Avtor: Petra Novak 

Tehnika: kolaž 

Velikost: 42x30cm 

Leto nastanka: 2018 

 

  



6.6.1. Formalna analiza  

 

Pri delu Radost sem se spet odločila za diptih, ker en kolaž sam ne izrazi dovolj jasno tega, 

kar bi želela. Na obeh kolažih vidimo samo dve intenzivni barvi. Rumena je izrezana iz ročno 

barvanega papirja, rdeča pa je čista barva iz kolaž papirja. V obeh primerih gre za vijugaste in 

krožne oblike, ki se počasi in nežno širijo iz centra. Dajejo vtis, da so lahke in da lebdijo. 

Rekla bi, da je to najbolj abstrakten par izmed vseh mojih kolažev, saj ne asociira na čisto nič 

realnega, le na občutek radosti, kot pravi naslov. Vsi elementi so bili premišljeno postavljeni 

na svoja mesta tako, da je njihova postavitev videti čim bolj naravna, nenačrtovana in 

spontana. Obe barvi sta topli in se navidezno širita. Rumena, ki ima zaradi potez čopiča še 

skrivnostno in prijetno globino, zaradi bližine z rdečo deluje tudi malce oranžno. Te tri barve 

pa so tudi barve, ki jih večina ljudi povezuje z veseljem in srečo. Čeprav so barve intenzivne 

in agresivne pa v kombinaciji druga z drugo, omejene z mehkimi oblikami in primerno 

razporejene, delujejo pomirjevalno, veselo in nežno. 

  



6.7. Podatki o delu 

 

 

 

Naslov: Brez tal pod nogami 

Avtor: Petra Novak 

Tehnika: kolaž 

Velikost:  

Leto nastanka: 2018 

 

  



6.7.1. Formalna analiza  

 

Delo Brez tal pod nogami je zagotovo najbolj ekspresivno delo med vsemi izbranimi kolaži. 

Na sliki vidimo le žarečo rdečo, črno, belo in megleno sivo. Siva in rdeča sta ročno barvana 

lista in imata zato še dodatno ekspresivno moč in globino, črna pa deluje tako temna,  da bi se 

v njej lahko izgubili. Na kolažu vidimo eno belo obliko, ki asociira na stopalo, druga pa 

predstavlja tla. Vidimo lahko zelo očitno nakazano smer iz levega zgornjega kota proti 

desnemu kotu spodaj, ki deluje nestabilno in nakazuje na padanje. K tej negativni konotaciji 

smeri pa pripomore še kombinacija barv. Krvava rdeča je barva smrti, nasilja, barva 

eksplozivnosti, še posebej, če jo najdemo v kombinaciji s črno, ki jo povezujemo s 

skrivnostnimi in neugodnimi temami. Celota deluje zelo dinamično, tudi zaradi smeri poteze 

čopiča, ki jih vidimo v sicer manj agresivni sivi, ki celotno kompozicijo naredi še bolj 

nestabilno. Tako oblike kot barve so v tem primeru precej ostre in močne, kar bi lahko 

povezali z občutkom jeze in strahu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.8. Podatki o delu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslov: Sence 

Avtor: Petra Novak 

Tehnika: kolaž 

Velikost: 42x30cm 

Leto nastanka: 2018 

 

  



6.8.1. Formalna analiza  

 

Kolaž Sence se mi zdi najbolj skrivnosten, a hkrati najbolj figuralen od vseh kolažev. Če 

dobro pogledamo, lahko na kolažu vidimo obraz, ki ga tvorita turkizna oblika, ki predstavlja 

senco obraza ter črna oblika, ki služi kot silhueta in zarisuje zunanji del obraza, ramo. Če 

sklepamo, da je to ženska, lahko vidimo, da tanka praznina, ki razpolavlja črno površino, 

zarisuje tudi lase. Modra oblika pa zaseda mesto trupa. Oblike se po zapletenosti stopnjujejo, 

vse so organske in nepravilne ter se med seboj ne dotikajo. Podlaga je svetlo drap barve, 

zaradi česar je zmanjšan kontrast z vsemi oblikami in posledično celota deluje manj živa. 

Oblike so postavljene v desno polovico formata, ki deluje težje kot leva, kar pripomore k 

misterioznosti in otožnosti. Poleg figuralnega namigovanja na obraz v senci, za katerega ne 

vemo, kam gleda pa k skrivnostnosti prispevajo tudi barve. Oba odtenka modre, zaradi 

kombinacije s črno, ki v vseh barvah izzove svoje negativne lastnosti, delujeta skrivnostno, 

otožno, predvsem pa mistično in nejasno. Sploh turkizna, ki je v vlogi obraza, zaradi svojih 

primesi deluje statično in zamišljeno. Videti je, kot da se oseba obrača iz svetlobe v temo in v 

tišini odhaja iz okvirjev slike. Pri tem delu mislim, da sem s pomočjo figuralike in 

kombinacije barv dosegla malce nelagodno razpoloženje v delu, predvsem pa mističnost in 

otožnost, ki jo lahko najlepše predstavimo s kombinacijo modre in črne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.9. Podatki o delu  

 

 

 

 

Naslov: Potovanje 

Avtor: Petra Novak 

Tehnika: kolaž 

Velikost: 42x30cm 

Leto nastanka: 2018 

  



6.9.1. Formalna analiza  

 

Na kolažu Potovanje vidimo štiri organske oblike. Rdeča in modra sta natrgani, vijolična in 

črna pa izrezani s škarjami. Glavna diagonala na sliki poteka od spodnjega levega kota 

navzgor v desni kot in je pozitivna diagonala, ki namiguje na dviganje. A glavna črna oblika, 

ki ponazarja to diagonalo ne deluje pozitivno, ampak bolj spominja na ležeče človeško telo, 

črna pa deluje žalostno, skrivnostno in neprijetno. Namiguje na smrt. V levem spodnjem kotu 

vidimo živo rdečo obliko, ki predstavlja življenje, ljubezen, moč, voljo in strast. Za njo 

vidimo ovalno vijolično obliko, ki zaradi bele lise deluje plastično in je videti kot balon, ki 

nosi spodnji del črne figure. Vijolična je tudi kombinacija rdeče in modre in jo povezujemo z 

žalovanjem, otožnostjo in zabrisovanjem preteklosti. V tem primeru predstavlja most med 

rdečo in modro ter umirja njun kontrast. Modra pa kot barva morja in vesolja namiguje na 

neskončnost, večnost, umirjenost in mir. Kljub otožnim in skrivnostnim konotacijam barv 

celota vseeno ne deluje tako negativno, ampak zaradi čistosti barv in vedrih oblik dopušča 

občutek upanja in vedrine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.10. Podatki o delu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslov: Življenje 

Avtor: Petra Novak 

Tehnika: kolaž 

Velikost: 42x30cm 

Leto nastanka: 2018  



6.10.1.  Formalna analiza  

 

Pri kolažu Življenje sama opazim največ podobnost, ki bi jih lahko našli tudi pri Matissovem 

delu. Tako kot njegovi kolaži, tudi ta deluje zelo vedro in pripovedno. Na njem najdemo 

največ različnih barv in tudi največ različnih oblik. Na spodnjem delu vidimo živo rumen pet-

kotni lik, iz katerega se dviga zelo razgibana organska vijolična oblika, ki spominja na sadež 

in hkrati na deblo drevesa. Na vrhu so oblike, ki jih sama razumem kot liste in plodove. Te 

oblike so razgibane in delujejo čisto naključne, igrive in vedre zaradi živahne barve, zaradi 

kombiniranja tehnike rezanja in trganja papirja ter specifične postavitve. Namerno sem pri 

zgornjem delu kolaža izpostavila kontrast med zeleno in rdečo ter pri spodnjem delu kontrast 

med vijolično in rumeno, da sem pestrost in živahnost še potencirala. Ta kolaž s svojimi 

živimi in toplimi barvami izraža veselje in vedrino, vijolična doda pridih skrivnostnosti, 

zelena pa tudi s svojo obliko spominja na naravo in daje občutek zadovoljstva. Z barvami in 

oblikami sem v tem kolažu želela ujeti svojo idejo o življenju, ki je živahno, igrivo, veselo, na 

prvi pogled precej jasno pa vendar polno živih barv in nepričakovanih ter spontanih situacij.  



7. SKLEP 

 

Tema moje diplomske naloge je precej splošna, a znanje, ki ga nudi, je za umetnika  temeljno, 

saj sta oblika in barva likovna elementa, s katerima konstantno ustvarja. Vedno sem, raje kot 

v črno-belih tehnikah, delala z barvami, saj so mi omogočale izrazit to, kar se mi zdi, da je pri 

mojih delih ključnega pomena, moja čustva, vzgibe, mene nasploh. S študijem literature sem 

potrdila tisto, kar sem že vedela o barvi in obliki, hkrati pa sem se naučila veliko novega. Na 

začetku sem se na obliko in barvo osredotočila kot na dva nepovezana pojava in ju teoretično 

predstavila. Obliko kot izraz neke notranje vsebine in kot nekaj umetniku lastnega, 

edinstvenega, po čemer ga lahko prepoznamo, saj vsaka oblika nosi pečat umetnika, ki jo je 

naredil. Barvo pa kot subjektivno kvaliteto, ki je sicer vedno omejena na določen prostor, a 

daje oblikam, ki jih naseljuje določeno čustveno valenco in jih naredi bolj realne, bolj 

privlačne. Poleg psihološke razlage barv in njihovega vpliva na človeka, sem bila presenečena 

tudi nad tem, kako lahko barvne klime, ki jih srečamo v svojih domovih, mestih, v modni 

industriji itd. narekujejo naš vsakdan in pomembno vplivajo na naše počutje. To znanje sem 

upoštevala tudi pri izdelavi kolažev  tako, da sem imela v mislih to, da bodo ti kolaži nekoč na 

steni, v kakšnem stanovanju in bodo s svojimi barvami in oblikami vplivali na ljudi. Kljub 

temu pa barva še vedno ostaja najbolj subjektivna vizualna zaznava in vsak posameznik nanjo 

gleda malo drugače in tudi barva na vsakega vpliva drugače, tako da splošnega vseveljavnega 

priročnika za uporabo barv ni mogoče napisati. Na koncu teoretičnega dela sem predstavila še 

ugotovitve raziskave, kako se na slikah preko barve in oblike razkrivajo osnovna čustvena 

stanja veselja, žalosti, strahu in jeze. Vse to sem v empiričnem delu pri izdelavi svojih 

kolažev upoštevala že pri samem ustvarjanju in kasneje tudi pri analizi. Ugotovila sem, da 

sem večino tega znanja spontano in nezavedno uporabljala že prej. Zdaj pa lahko zato bolj 

suvereno in odločno zagovarjam svoja dela in odločitve. To znanje mi bo koristilo tako pri 

mojem ustvarjanju, kot tudi na pedagoškem področju. Tudi tehnika kolaža se mi zdi zelo 

privlačna, zanimiva in sproščena tehnika za delo z učenci in jo bom zagotovo vključevala v 

svojo prakso. Z njo lahko najlepše približamo učencem moderno umetnost, jim hkrati 

dopuščamo ogromno svobode pri izražanju, razvijamo njihovo domišljijo in likovni izraz.  
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