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POVZETEK 

Uporaba zemlje v slikarstvu je danes zelo razširjena. Vsi se vedno bolj zavedamo, kaj vse nam 

ponuja in omogoča narava. Tako nam tudi zemlja kot slikarski material, dostopen po vsem 

svetu, ponuja nešteto možnosti uporabe. Prvi del pričujoče magistrske naloge bom tako 

posvetila teoretičnemu pregledu zgodovine slikanja z zemljo, zemeljskim, mineralnim 

pigmentom, slikarski tehnologiji in umetnikom, ki so zemljo uporabljali kot izrazni slikarski 

material. V tem okviru bom med drugim odgovorila tudi na vprašanje: »Zakaj ravno zemlja 

kot slikarski material?« Teoretični del obravnave slikarske tehnologije vklučuje predstavitev 

mojih pogledov ter lastne prakse, ki sega od priprave materialov za slikanje, eksperimentiranja 

z različnimi tipi zemelje in vezivi pa do lastne izkušnje slikanja z zemljo. Osredotočila se bom 

na pet slikarskih tehnik, jih teoretično opredelila ter opisala lastne izkušnje in opažanja pri 

njihovi izdelavi. Omenila bom umetnike, ki zemljo uporabljajo vsak na svoj, drugačen način. 

Ob pregledu literature nisem pridobila informacij, ali avtorji čistijo zemljo ter iz nje pridobivajo 

zemeljske pigmente in kako pridobivajo veziva, ali jih kupijo ali jih izdelajo sami. Tako 

odgovor na vprašanje, katera veziva uporabljajo, ostaja skrivnost.  

 

Zatem sledi pedagoško-empirični del, ki je sestavljen iz dveh delov, ki se povezujeta le 

posredno, vsebinsko. Prvi del obsega izvedbo delavnice z naslovom Slikanje z zemljo, opis 

lastne izkušnje ob izvedeni delavnici ter evalvacijo udeležencev. Udeležencem delavnice se je 

tema delavnice zdela zanimiva in jim je predstavljala nov izziv. S slikanjem z zemljo so se 

srečali prvič, prav tako z izdelavo voščenk. Sledi drugi del, ki obsega raziskavo pogostosti 

uporabe naravnih materialov v osnovni šoli. S pomočjo ankete sem pri učiteljih razrednega 

pouka in likovne umetnosti preverila, kako pogosto se odločajo za uporabo naravnih materialov 

ter katere uporabljajo in v kakšnem kontekstu (likovno področje, likovni pojmi). Raziskala sem 

tudi razloge za neuporabo naravnih materialov pri izvajanju likovne naloge s področja 

slikarstva in njihovo mnenje o pozitivnih in negativnih straneh uporabe naravnih materialov 

pri likovnem ustvarjanju. Rezultati so me presenetili, saj je raziskava pokazala, da učitelji raje 

uporabljajo naravne kot sintetične materiale. Anketiranci, ki imajo raje sintetične materiale, 

trdijo, da je razlog za to njihova lažja dostopnost. Rezultati raziskave kažejo, da učenci pri 

likovnem izražanju pogosto uporabljajo naravne materiale. V tem delu predstavljam in 

analiziram odgovore anketirancev  temu pa sledi strokovna utemeljitev ugotovitev.  
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ABSTRACT 

Nowadays, the use of soil in painting is very common. Society is starting to realize what nature 

provides us. Soil is offering numerous shades of color and natural painting material which is 

available all over the world. The first part of this master thesis, I dedicate to the theory of 

pigments, history of painting with soil, soil and mineral pigments, painting technology as well 

as answering the question: “Why soil as a painting material?” The theoretical part of painting 

technology is combined with my personal practise from the preparation of the material and 

experimenting with different types of soil and binders to my personal experience of painting 

with soil. I focus on five different painting techniques which I describe theoretically and present 

my personal experience and observations regarding their production. I also present some artists 

who were using soil as material to express themselves in paintings. Every single artist is using 

soil in his/her special, different way. In the process of literature review I didn't receive any 

information whether contemporary painters are using raw soil, whether they are cleaning the 

soil and producing soil pigments by themselves, and whether they are purchasing the binders 

or producing them by themselves. Likewise the question which binders are applied remains a 

professional secret.  

 

The last, pedagogical-empirical chapter has two parts, that are not directly connected but their 

content is similar. In the first part I am presenting my experience regarding the leading of a 

workshop “Painting with soil” and I am reviewing the evaluation of the participants. In 

accordance with the opinion of the participants the workshop was very interesting and 

challenging. It was their first time that they were painting with soil and also making crayons 

from scratch. The second deals with the use of natural materials in primary schools. With 

interviewing the 1st–5th grade teachers as well as the teachers of Art in the primary school, I 

determine how frequently natural materials are used in our primary schools. I also investigate 

which materials are used, and in which context (types of art, art notions). My research also 

questions why teachers in the execution of art assignment in painting are not using more natural 

materials and which are the positive or negative sides of using natural materials in creating the 

art work. Finally, I was astonished by the results of my research which revealed that teachers 

prefer using synthetic materials over the natural ones in creating art works. The respondents 

who preferred synthetic materials overall stated it’s because of the fact that it is much easier to 

obtain them. Natural materials are often used by pupils in creating art works. In this part, the 

answers are analyzed and the statements validated. 
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1 Uvodni del 

Zemlja, prst, je naraven material, ki je dom števinih organizmov. Velikokrat slišimo, kako je 

narava največja umetnica, kar jih poznamo. Zemljo sestavlja nešteto mineralov, plinov, tekočin 

in organizmov, ki ji dajejo določen barvni odtenek. Že v prazgodovini so jo prav zaradi te 

lastnosti uporabljali kot barvo pri slikanju na stene jam, kjer so jo mešali z maščobo, urinom 

ali krvjo, da so bile poslikave obstojne. Kasneje so iz zemlje začeli pridelovali pigmente, te 

mešali z različnimi vezivi in tako dobili različne slikarske materiale, jajčne tempere, oljne 

barve, suhe pastele, akvarelne barve ipd. Z iznajdbo sintetičnih barv so na zemeljske pigmente 

nekoliko pozabili, saj so sintetične barve zagotavljale bistveno večjo barvno paleto, kot so jo 

poznali prej, iz naravnih pigmentov. V umetnosti se je zemlja kot material, začela ponovno 

pojavljati v šestdesetih letih, vendar kot prenašalka sporočil v drugih zvrsteh umetnosti, ne pa 

v slikarstvu. Še bolj razširjena je pa postala v zadnjih nekaj letih (od leta 1980 dalje) med 

sodobnimi likovnimi umetniki, tako našimi kot tujimi. Zemljo so v tem obdobju ponovno začeli 

uporabljati kot slikarski material. Večina avtorjev, omenjenih v nalogi, predstavlja temelj 

slikarstva materije. Zemlja jim je vzbudila zanimanje, saj jim ponuja mnogo različnih izraznih 

možnosti. Nekaterim zemlja predstavlja delo z naravo in z odtenki barv, ki so popolnoma 

naravni, brez primesi in sintetičnih sestavin, drugim predstavlja simboliko domačega kraja ali 

različnih težkih obdobij življenja, kar je značilno za slovenskega slikarja Toneta Lapajneta. 

Vsak je zemljo uporabljal na drugačen način in z drugačnimi vezivi. Iz pregleda virov in 

literature ni jasno, ali so umetniki zemljo čistili in tako iz nje pridobivali zemeljske pigmente 

ali pa so jo uporabljali surovo, neprečiščeno. Ryman (2001), ameriški slikar, trdi da imajo 

umetniki danes veliko izbiro barv in vsaka od njih ima drugačne lastnosti, kar pomeni, da mora 

biti slikar na neki način tudi kemik (MOMA, Ryman 2001). Pri izdelovanju barv iz zemlje ali 

zemeljskih pigmentov moramo zato obvladati kemijo oz. kemične procese in postopke. 

Rumeni okri so na primer obarvani z železovim hitroksidom ali železovim oksidom (Hudoklin, 

1958).  

Prvi, teoretično-praktični del magistrskega dela zajema poglavje o slikanju z zemljo, 

zemeljskimi in mineralnimi pigmenti ter pregled uporabe zemlje in naravnih pigmentov kot 

slikarskega materiala v zgodovini. Zatem sledi opis pigmentov in veziv, slikarske tehnologije 

ter prikaz lastne prakse. Teoretični del se sklene s predstavitvijo izbranih avtorjev, ki so slikali 

z zemljo, in njihovih del ter s podpoglavjem o dveh zanimivih temah o zemlji, na kateri sem 

naletela ob študiju literature. Zaradi razmeroma slabo obdelane obravnavane tematike se teorija 

ter moje lastno mnenje in izkušnje, ki sem jih pridobila pri delu, med seboj pogosto prepletajo.  

Drugi, pedagoško-empirični del obsega najprej pedagoški razdelek z opisom izvedene 

delavnice na temo slikanja z zemljo, zatem pa raziskavo z anazlizo rezultatov o pogostosti 

uporabe naravnih materialov pri predmetu likovna umetnost v osnovni šoli, ki sem jo izvedla 

med učitelji razrednega pouka in osnovnošolskimi učitelji likovne umetnosti.  

Cilj pričujočega magistrskega dela je pedagoškim delavcem približati uporabo zemlje za 

likovno ustvarjanje predvsem na področju slikanja, predstaviti proces izdelave izbranih 

slikarskih materialov in risal ter hkrati opisati pozitivne in negativne izkušnje ter opažanja, ki 

sem jih zabeležila pri izdelavi materialov.  
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2 Teoretični del, slikarska tehnologija in lastna praksa 

V teoretičnem delu bom sprva za lažje razumevanje razjasnila pojme mineral, zemlja in 

zemeljski pigment ter opredelila ključno razliko med slednjima. Prav razlika med uporabo 

pojmov zemlja in zemeljski pigment je v pričujočem magistrskem delu izjemno pomembna, 

saj sem obravnavala le uporabo in slikanje z zemljo. Zatem bom podala kratek pregled 

zgodovine slikanja z zemljo in mineralnimi pigmenti, ki so pomembnen sestavni del zemlje. 

Zemlja vsebuje minerale, ki ji med drugim določajo tudi barvo. Prav zaradi tega se zgodovina 

slikanja z mineralnimi pigmenti neposredno povezuje z obravnavano temo. Poleg tega se bom 

dotaknila teme pigmenti in veziva ter nadaljevala s slikarskimi tehnikami in lastno prakso. 

Poglavje bom sklenila s primeri ustvarjalnih praks izbranih avtorjev in s podpoglavjem 

Zanimivosti, v katerem bom omenila zanimivi temi, ki obravnavata zemljo ne kot slikarski 

material, ampak kot material, najden v naravi.    

2.1 Zemlja, zemeljski pigmenti in minerali  

Zemlja ali prst je zgornja plast Zemlje, humozna, rodovitna plast, v kateri rastejo različne 

rastline in organizmi. Nastane s procesom preperevanja kamnin pod vplivi organizmov, 

podnebja in površja; proces imenujemo pedogeneza (Veliki slovar tujk, 2002). Sestavljajo jo 

mineralni delci (45 %), voda (25 %), zrak (25 %) in organske snovi (5 %) (DeGomez, 2015). 

Beseda prst je redko uporabljena, na drugi strani pa je beseda zemlja zelo pogosta in ima več 

pomenov. Po navadi govorimo o gozdni zemlji, ki je izraz za A-horizont ali O-horizont. Slednji 

je organski horizont, ki ga sestavlja razkrojena organska snov. A-horizont je humozni horizont, 

sestavljen iz mineralnih delcev, pomešanih z organsko snovjo (Vrščaj, 2015).  

 

Slika 1: Pedološki profil s poimenovanimi in opisanimi horizonti 

Zemeljski pigment je anorganski naravni pigment, ki ga pridobivamo z izkopavanjem zemlje. 

Barvo jim večinoma določa vsebnost različnih mineralnih delcev. V prazgodovinskem obdobju 
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zemlje najverjetneje niso čistili. Kasneje, predvidoma v času starega veka, so Egipčani začeli 

pridobivati pigmente iz zemlje z vpeljavo procesa čiščenja. Točnega podatka o procesu čiščenja 

pigmentov v starem Egiptu sicer nisem našla, je pa znano, da so s posebnim postopkom iz 

zemlje izločili vse organske delce, primesi in vodo ter pridobili prah iz kemično enotnih delcev 

in tako začeli slikati z zemeljskimi pigmenti (Kraigher-Hozo, 1991).  

Mineral je anorganska snov, prisotna v naravi, ki ima določeno kemično sestavo in fizikalne 

lastnosti (Veliki slovar tujk, 2002). Ime mineral pomeni rudnina in izvira iz latinske besede 

mineralis. Minerali so sestavni del zemeljske skorje in glavna komponenta kamna ter 

posledično tudi zemlje. Glede na njihov nastanek jih delimo na magmatske, metamorfne, 

sedimentne ter minerale biogenega izvora. Najpogostejši so minerali magmatskega izvora, ki 

nastanejo, ko se pri različnih temperaturah iz magme oz. lave, ki prodre na površje, izločajo 

različni minerali. Svojo barvo dobijo zaradi vsebnosti določenih železovih ali različnih 

aluminijevih molekul (Vidrih, 2002). Kraigher-Hozo (1991) uvršča mineralne pigmente zaradi 

njihovega umetnega nastanka s pomočjo kemijskih reakcij med anorganske umetne pigmente 

(Kraigher-Hozo, 1991). V pregledu zgodovine slikanja omenjam različne mineralne pigmente; 

čeprav v večini primerov niso pridobljeni neposredno iz zemlje, so pomembni za zgodovino 

slikanja z zemljo, saj zemljo sestavljajo in ji dajejo določen barvni odtenek.  

2.2  Pregled zgodovine slikanja z zemljo 

Začetki slikanja z uporabo zemlje segajo že v obdobje prazgodovine, okoli leta 40 000 pr. n. 

št. – jamske poslikave. Takrat so pri slikanju podob uporabljali zemljo, ki so jo našli v bližnji 

okolici svojega bivališča. Izbor odtenkov je bil tako zelo omejen: za barvi, kot sta rjava in 

rdeča, so uporabili tako obarvane zemlje, črne pa niso dobili iz zemlje, temveč iz žganega lesa 

oz. žganih kosti (Turinski, 1987). Zemljo so zmešali z vezivom, živalsko maščobo, urinom, 

krvjo ali beljakovinami in tako je bil material za slikanje pripravljen za uporabo (Turinski, 

1987). Barva je bila verjetno nanešena s pomočjo ščetke, z mazanjem, tapkanjem ali s tehniko 

razpršenja (s pomočjo votlih kosti, skozi katere so pihali barve). Večje površine so bile prekrite 

s prstnimi odtisi barv ali pa z nanosom barv s pomočjo mahu in lišajev. Različne veje so kot 

pripomoček uporabljali pri risanju ravnih črt, peresa ptičev ali čopiče, izdelane iz konjske žime, 

pa za površine, kjer so barvo hoteli zabrisati. V prazgodovini so tako uporabljali zemljo, ki jim 

je bila na voljo v okolici. Iz nje so pridobivali vse – od mineralov limonita in hematita, oker 

rdeče, oker rumene, rjave barve, do bele barve iz kalcita (Douma, 2008). Primeri takih poslikav 

so med drugim tudi v krajih Chauvet in Lascaux v Franciji in v Altamiri v Španiji. V Altamiri 

so kot naravni material za risanje jamskih poslikav uporabljali zemljo v rdečih, rumenih, rjavih 

odtenkih, naravni beli pigment, kar danes poznamo pod imenom kreda, in oglje, pridobljeno s 

sežiganjem lesa ali kosti,  (Kraigher-Hozo, 1991). 
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Slika 2: Jamske poslikave, Chauvet, Francija, pred 30 000 leti  

V času antike Minojcem pripisujejo izum freske, kjer so pigmente nanašali na svežo apneno 

podlago. Uporabljali so pigmente, pridobljene iz zemlje. Egipčani so za razliko od Minojcev 

apnene stene mavzolejev prekrili z ometom, na katerega so slikali različne prizore iz življenja 

(Douma, 2008). V Egiptu so imeli že nekoliko večjo izbiro naravnih pigmentov, pridobljenih 

iz zemlje, med njimi tudi mineralne pigmente, kot so: azurit, ki je bil kasneje poznan kot 

egipčansko modra barva, malahit (naraven material v obliki večjih, grobih zrn), realgar 

(avripigment, arzenova svetlica ali arzenovo žveplo, kakor ga tudi imenujejo, je 

najintenzivnejši rumeni pigment starih mojstrov), cinabarit (naravni material, rudnina 

živosrebrov sulfid), v času srednjega veka so ga pridobivali v španskih rudnikih, kjer je bil 

čistejši, in ceruzit ali beli svinčev pigment (Kraigher-Hozo, 1991). Primeri ohranjenih 

enkavstičnih del grobnih portretov nam dokazujejo vzdržljivost in trpežnost veziva in 

pigmentov. Egipčani so okoli leta 4000 pr. n. št. začeli z resno proizvodnjo barv. Vpeljali so 

pranje oz. čiščenje pigmentov, da so le-ti pridobili na moči in čistosti. Okoli leta 3000 pr. n. št. 

so izdelali najbolj znano egipčansko modro barvo. Na drugi strani pa so Grki začeli z 

proizvodnjo ceruzita oz. belega svinčevega pigmenta, enega najpogosteje uporabljenih belih 

pigmentov do 19. stoletja (Douma, 2008). Pigmente so mešali z vezivom, kot sta guma ali 

živalsko lepilo, da so se barve prijele na suh omet (Douma, 2008). V Grčiji in v rimskem 

cesarstvu je bila razširjena uporaba enkavstike za slikanje na stojalu. Za vezivo so uporabljali 

vosek, ki mu je bila lahko dodana še smola. V Egiptu in rimskem cesarstvu so kot vezivo 

uporabljali mešanico jajca in voska (Douma, 2008). V Grčiji pa so pri stenski poslikavi groba 

Demetre poleg poznanih egipčanskih pigmentov uporabili tudi masikot, ki je francosko ime za 

svinčev oksid, rumenordeči pigment. Uporabljali so ga kot oker pigment. V dobi italijanskega 

slikarja Cennina d'Andrea Cenninija je bil pigment poznan kot ''giallorino'', kasneje pa so ga 

preimenoval v neapeljsko rumeno. Na drugi strani je vredno omeniti tudi pigmente, ki so jih 

uporabljali, vendar niso bili pridobljeni iz zemlje, kot so rozardeči pigment, pridobljen iz 

lišajev, in črni pigment iz zoglenelega lesa in žganih smol (Kraigher-Hozo, 1991). 
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Slika 3: Egipčanska slonokoščena paleta s šestimi barvami, ok. 1353–1336 pr. n. št. 

Rimljani so pri svojih poslikavah najpogosteje uporabljali pigmente njihovih predhodnikov, 

Egipčanov in Grkov. Kljub temu so nov pigment močne rdeče barve vermilion izkopali pri 

Almadeni v Španiji. Pogosto so ga uporabljali Rimljani, predvsem na stenskih poslikavah hiš 

v Pompejih. Poleg uporabe pri poslikavah so ga kot rdečilo za ustnice uporabljale tudi ženske. 

Zaradi njegove intenzitete so ga pogosto uporabljali vse do 19. stoletja (Douma, 2008). 

 

Slika 4: Friz v jedilnici hiše Vetti, Pompeji, Italija, 1. stoletje n. št. 

Nekoliko kasneje, v času srednjega veka okoli 13. stoletja, so se začeli pojavljati nekateri novi 

pigmenti, kot sta zlati in pomembnejši modri. Slednjega so pridobivali iz poldragega kamna 

lapis lazuli, ki so ga in ga še danes uporabljajo za izdelavo nakita. Iz smalta so pridobivali 

kobaltovo modro barvo. Zaradi pomanjkanja omenjenih modrih pigmentov so uporabljali 

naravni azurit, ki so ga imenovali egipčanska modra. Minij ali svinčev oksid, ki ga Kraigher-

Hozo (1991) uvršča v skupino umetnih mineralnih pigmentov, je postal eden glavnih 

pigmentov za slikanje miniatur (Kraigher-Hozo, 1991). V tem času se je uveljavila jajčna 

tempera, barva, pri kateri je bilo vezivo mešanica jajca in vode. Barva je ob debelejših nanosih 

razpokala, zato so jo začeli nanašati v tanjših slojih. Barvni odtenki raznih vrst zemlje, ki so 

jih uporabljali stari mojstri, so bili zelo omejeni, sprva zaradi nepoznavanja in kasneje zaradi 

svojih lastnosti. Še zmeraj so uporabljali mineralne pigmente, kot so rdeča oker, rumena oker, 

temno rjava in bela svinčeva barva. Začeli so tudi izdelovati krede, ki so jih znani slikarji, kot 

so Michelangelo v renesansi ter Antoine Watteau in Rembrandt v baroku, uporabljali vse do 
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leta 1900 (Douma, 2008). V poznem srednjem veku se je – glede na raziskave slik renesančnih 

slikarjev – paleta barvnih odtenkov pigmentov počasi stabilizirala. Uporabljali so več ali manj 

enako barvno skalo pigmentov, ki se razlikuje od slikarja do slikarja (Kraigher-Hozo, 1991). 

V obdobjih, kot sta renesansa in barok, je orehovo ali laneno olje začelo nadomeščati jajce kot 

vezivo. V primerjavi z jajčno tempero so se oljne barve sušile nekoliko dlje časa, vendar so 

kljub temu imele veliko prednosti. Slikarjem so dovoljevale bolj realistično slikanje, 

popolnoma druge barvne učinke ter povečale njihovo barvno paleto. V času renesanse so 

pomen modre barve povezovali s čistostjo; ultramarin modro so uporabljali za slikanje lika 

Device Marije, saj je tako postala barva njenega oblačila zelo vpadljiva. Na barvni paleti 

renesančnih slikarjev je bilo mogoče najti realgar, azurit, ultramarin, indigo modro, med 

zelenimi toni so se vrstili verdigris, zelena zemlja in malahit, med rumenimi neapeljska 

rumena, avripigment, vulfenit, med rjavimi toni so imeli le temno rjavo, med belimi pigmenti 

so bile svinčeva bela, sadra, apnena bela, med črnimi pigmenti pa so uporabljali karbon črno 

in kostno črno (Douma, 2008). 

 

Slika 5: Jan van Eyck, Portret moškega, 1433, olje na lesu, 26 x 19 cm 

V 18. stoletju so se na tržišču začele pojavljati že vnaprej pripravljene barve. Uporaba 

akvarelnih barv se je povečala med premožnejšimi ljudmi. Angleški trgovec William Reeves 

je leta 1766 začel proizvodnjo in prodajo akvarelnih barv v obliki kocke v trdnem stanju. 

Njegova izboljšava recepta že prej izdelanih akvarelnih barv je temeljila na dodatku medu, ki 

je preprečil razpokanje akvarelnih barv, ko so se posušile (Douma, 2008). 

Leta 1841 je ameriški slikar John Rand izumil aluminijasto tubo za barve, kar je bil v slikarstvu 

velik korak naprej. Barve so se začele shranjevati v tubah. Tako so imele daljši rok trajanja, saj 

se niso tako hitro sušile. Konec 19. stoletja so proizvajalci oljnih barv spoznali metodo, s katero 

so pigmenti ostali vmešani v laneno olje in se tako od njega niso ločili. Od tedaj dalje slikarjem 

ni bilo več treba treti pigmentov, da bi pripravili svojo barvo. V 19. stoletju so se pojavili novi 

pigmenti, kobaltovo modra v letu 1807, kadmijevo rumena leta 1820, kasneje še ultramarin 

modra, kobaltovo vijolična in drugi (Douma, 2008). Vse do 19. stoletja, ko se je pojavilo na 
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tisoče različnih sintetičnih barv, so naravne barve veljale za osnovne. Zemlja se je kasneje, v 

šestdesetih letih 20. stoletja vrnila v umetnost, vendar tokrat ne kot material za slikanje, temveč 

kot izrazno sredstvo pri informelu, land artu in earth artu (Zgonik, 2016). 

V poglavju o zgodovini slikanja z zemljo veliko omenjam barvne palete in z njimi zaradi 

neposredne povezave z zemljo tudi mineralne pigmente. Minerali sestavljajo zemljo in ji delno 

tudi določajo barvni odtenek, zaradi česar so pigmenti iz mineralov ključni za razvoj slikanja 

z zemljo.    

2.3 Pigmenti 

Pigmenti, ki se uporabljajo v slikarstvu, so material v prahu, netopljiv v vodi. Sestavljeni so iz 

oksidov, sulfidov, sulfatov, kromov, karbonatov, fosfatov in silikatov. Ne glede na to, ali so 

organskega ali anorganskega izvora, jih lahko delimo na naravne, ki so nastali s pomočjo 

fizikalnih in kemijskih reakcij v naravi, in umetne, ki so pridobljeni načrtno, s pomočjo 

kemijskih procesov pod vplivom človeka (Turinski, 1987).  

Delitev pigmentov glede na nastanek 

 anorganski organski 

 naravni 

(zemeljski) 

umetni 

(mineralni) 

Naravni umetni 

(sintetični) 

lastnosti - gosti 

- težki 

- slabo 

prekrivni 

- manj obstojni 

- manj 

intenzivni 

- gosti 

- težki 

- dobro 

prekrivni 

- obstojnejši 

- intenzivnejši 

- redki 

- slabo odporni na 

svetlobo 

- slabo prekrivni 

- manj obstojni 

- manj intenzivni 

- redki 

- dobro odporni 

na svetlobo 

- dobro 

prekrivni 

- obstojnejši 

- intenzivnejši 

nastanek nastanejo s 

pomočjo 

fizikalnih in 

kemičnih 

reakcij 

nastanejo 

načrtno s 

pomočjo 

kemijskih 

procesov 

nastanejo s 

pomočjo fizikalnih 

in kemičnih reakcij 

nastanejo 

načrtno s 

pomočjo 

kemijskih 

procesov  

pridobivanje s kopanjem 

zemlje, 

sušenjem, 

drobljenjem, 

filtriranjem, 

sedimentacijo 

s kemijskimi 

reakcijami, 

sedimentacijo, 

kalcinacijo 

iz rastlinskih ali 

živalskih sestavin, 

tekočin 

z zapletenimi 

kemijskimi 

obdelavami 

glavne sestavine 

(povprečno) 

železovi, 

manganovi 

oksidi … 

sulfidi, sulfati, 

karbonati, 

metalni oksidi 

… 

rastlinski ali 

živalski 

sokovi/sestavine 

katran, naftoli, 

alizarini, 

anilini 

primeri 

pigmentov 

oker, siena, 

umbra … 

kadmij rumena, 

ultramarin 

rastlinski: žafran 

(rdeča), lakota 

alizarin, ftalein 

(rumena, 
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modra, cink 

bela … 

(rumena), 

indigovec, zmajeva 

kri – smola  

  

živalski: rdeči, 

karmin pigment (iz 

malih hroščev iz 

Amerike), 

vijoličasti pigment 

(iz polžev iz 

Sredozemskega 

morja) 

rdeča) ali 

heliogen 

(zelena, modra) 

začetek 

uporabe/iznajd

ba 

Prazgodovina – 

40 000 pr. n. št.  

Obdobje starih 

civilizacij, 

Egipčani – 4000 

pr. n. št.  

Prazgodovina – 40 

000 pr. n. št. 

19. stoletje 

Tabela 1: Delitev pigmentov glede na nastanek 

Viri: Kraigher-Hozo, 1991; Turinski, 1987; Hudoklin, 1958; Adamič Bahl, 2013. 

 

Iz tabele lahko razberemo, da Kraigher-Hozo (1991) umetne anorganske pigmente imenuje 

tudi mineralni pigmenti. Kar je nekoliko nerazumljivo, saj minerali nastanejo v naravi. Opisuje 

umetno izdelane pigmente, pri katerih se proces začne, ko pridejo v stik dve ali več soli, ki med 

seboj kemično reagirajo. Eden najstarejših je svinčevo beli pigment, ki so ga začeli proizvajati 

že Egipčani (Kraigher-Hozo, 1991). 

Anorganske pigmente glede na njihove skupne lastnosti delimo v več skupin: 

 bele zemlje, med katere spadajo gline, krede, lehnjak, težec, skrilavec, belo barvilo iz apna; 

 pigmenti iz kobaltovih spojin; 

 pigmenti iz kadmijevih spojin; 

 ultramarin pigmenti;  

 pigmenti iz železovih in manganovih spojin (rumeni, rdeči, rjavi, zeleni okri); 

 pigmenti iz živosrebrnih in arzenovih spojin; 

 pigmenti iz svinčevih, antimonovih, srebrovih in bizmutovih spojin; 

 pigmenti iz železo-cianovih spojin (Hudoklin, 1958). 

Naravne organske pigmente delimo glede na njihov nastanek na:  

 pigmente, ki jih pridobivamo iz živalskih snovi in so večinoma v tekočem stanju; 

 pigmente v tekočini, ki jih pridobivamo iz različno naravno obarvanih rastlin; 

 črne pigmente, ki jih pridobivamo iz zoglenelih rastlinskih in živalskih delov; 

 pigmente, pridobljene iz saj; 

 pigmente, ki jih pridobivamo iz premoga, lesa ali oksidiranih smol (Hudoklin, 1958). 
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Vsak pigment ima svoje karakteristike, ki ga določajo. Tako se pri popisu pigmentov 

osredotočimo na določitev oznake ali imena pigmenta, ton pigmenta, sestavo in poreklo, 

tehnične lastnosti, trajnost, kompatibilnost (sam s seboj in z drugimi materiali), primernost za 

vlaženje, porabo olja, prekrivnost, sušenje, strupenost, uporabnost in zgodovinski pomen 

(Kraigher-Hozo, 1991). Lastnosti pigmentov so različne in vplivajo na njihovo uporabnost in 

barvo. Vsak pigment je sestavljen iz delcev različnih velikosti in različnih oblik. Sama velikost 

zrna določa, kako oprijemljiv bo pigment, njegovo pokrivnost in ton barve. Pigmenti, ki 

vsebujejo majhna zrnca so po navadi bolj pokrivna in se laže vežejo z vezivom. Vendar ni 

rečeno, da to velja za vsak pigment. Pri določenih vrstah delci ne smejo biti premajhni, saj s 

tem izgubijo na svoji kakovosti in intenzivnosti. Manjša zrna pigmenta dosežemo z mletjem 

ali trenjem. Naravni pigmenti iz železovih spojin imajo po navadi podolgovata ali paličasta 

zrnca, naravni okri imajo zrnca bolj oble oblike. Če pa pridemo v stik s kemično izdelanimi 

pigmenti, imajo pa prav vsa zrnca pravilno okroglo obliko. Zatem sledi kemizem pigmenta, ki 

je zelo pomemben pri izbiri veziva. Nekateri pigmenti se bolje vežejo z vodo oz. vodenimi 

vezivi, drugi pa z mastnimi vezivi, kot so olja. Določenim pigmentom se lahko ob mešanju z 

nekompatibilnimi vezivi spremeni barvni ton ali pa reagirajo z vezivom in se posledično 

sestava pigmenta popolnoma spremeni. Pri tem je pomembno omeniti vpliv svetlobe in zraka 

na pigmente, saj se glede na izkušnje vse barve ob stiku s svetlobo spremenijo. Pri neposrednem 

stiku s sončno svetlobo barve velikokrat zbledijo ali potemnijo. Očitne so razlike v spremembi 

tudi glede na spreminjanje pigmentov v notranjih prostorih ali zunaj. Včasih so naravne barve 

veljale za odpornejše na svetlobo kakor sintetične, saj so bile pred našo uporabo v stalnem stiku 

s svetlobo, soncem v naravi. Danes pa izdelujejo sintetične barve, ki so verjetno celo bolj 

odporne od naravnih (Hudoklin, 1958).  

Kam uvrščamo zemljo  

Pigmente, pridobljene iz zemlje, lahko glede na zgoraj prikazano tabelo pigmentov, uvrstimo 

med anorganske naravne pigmente. Sama pri delu uporabljam neprečiščeno zemljo, kljub temu 

pa zdrobljeno in posušeno, zato ne morem govoriti o zemeljskih pigmentih.  

 

2.4 Veziva 

Vezivo je snov ali sredstvo za vezanje (Vezivo, b. d.). Predstavlja pomembno sestavino pri 

izdelavi barve, saj ima dve ključni funkciji. Prva je vezanje delcev prahu pigmenta skupaj in 

druga, vezanje samega pigmenta na podlago (Kraigher-Hozo, 1991). Radoje Hudoklin (1958) 

jih imenuje barvilna veziva. Deli jih na mastna, nemastna in voščeno-smolnata. Vezivo 

vmešamo v pigmente in tako dobimo barve. Sprva so kot vezivo pri jamskih poslikavah 

uporabljali kri, živalsko maščobo, pri drugih poslikavah so uporabljali kostni mozeg, urin, 

gline, različne vrste smol, vosek, jajca, šele v 15. stoletju so začeli uporabljati sušeča se mastna 

olja in apno. Danes poznamo tudi škrob, vendar so ga začeli uporabljati dosti kasneje 

(Hudoklin, 1958). V začetku 19. stoletja so začeli uporabljati sintetična veziva, ki so zaradi 

svojih edinstvenih lastnosti predstavljala novost v svetu slikarstva. Med drugim so bila 

obstojnejša in njihova izdelava je bila cenejša. Kraigher-Hozo (1991) med naravnimi olji 

omenja tudi sintetična, ki so med drugim tudi brezbarvna. Poleg sintetičnih olj poznamo tudi 
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umetne smole, ki so podobne naravnim smolam, vendar ne kristalizirajo. Mednje uvrščamo 

akrilne medije, umetne lake, umetne mase za vlivanje in silikone. Akrilne medije lahko dobimo 

v najčistejši obliki, kjer je akrilni medij izdelan le iz vode in smole v razmerju 1 : 1, ali v 

nekoliko kompleksnejši sestavi, kjer so vodi in smoli dodane sestavine za izboljšanje tehničnih 

lastnosti akrilnega medija. Dodajajo jim stabilizatorje, mehčalce ter različna sredstva za 

vlaženje ali sušenje medija. Svež akrilni medij je topljiv v vodi, suh oz. posušen pa je 

nevodotopen. Umetne lake sestavljajo umetne smole in kompleksna organska topila. Gre za 

lake, ne veziva, ki jih uporabljajo za zaščito slike. Pri umetnih masah za vlivanje govorimo o 

alkidnih, fenolnih smolah in o sintetičnih materialih, ki nastanejo s polikondenzacijo različnih 

organskih kislin in alkoholov. Med njih uvrščamo poliester in epoksi smolo. Uporabljajo se v 

kiparstvu, slikarstvu ter pri izdelavi mozaikov in vitrajev. Kot zadnje med umetne smole 

Kraigher-Hozo (1991) uvršča silikone, katerih sestava je kompleksna. V literaturi se za njih 

pojavljajo različna imena glede na njihove funkcije. Med drugimi tudi umetna ali silikonska 

guma in umetni ali silikonski kavčuk. Kraigher-Hozo (1991) kot najpogosteje uporabljen 

silikon v likovnih tehnikah omenja silikonski kavčuk. Uporabljajo ga kiparji za izdelavo kalupa 

za vlivanje. Poleg umetnih olj in umetnih smol poznamo tudi umetne voske. Gre za voske, ki 

imajo večji sijaj in višje tališče kakor naravni voski. V spodnji tabeli lahko umetna veziva 

najdemo pod organskimi lipofilnimi vezivi (Kraigher-Hozo, 1991). 

 

Klasifikacija veziva 

anorganska 

veziva 

žgano apno freska 

gips risba 

cement mozaik 

glina risba  

vodno steklo (natrijev ali kalijev silikat) stereokromija 

     

organska 

veziva 

hidrofilna 

(topljiva v 

vodi) 

rastlinska 

(minimalna 

elastičnost) 

škrob – krompirjev, 

koruzni, pšenični … 

tempera 

dekstrin – pridobljen iz 

štirke 

gvaš, risba 

polceluloza – 

pridobljena z obdelavo 

celuloze 

kolaž, 

dekoracija 

guma – iz smole  akvarel 

lateks – rastlinski, 

mlečni sok iz rastlin 

akril 

živalska 

(dobra 

elastičnost) 

glutin – iz kože; klej, 

želatina  

tempera 

albumin – pridobljen iz 

jajca, krvi ali mleka 

tempera 
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kazein – iz mleka 

pridobimo beljakovine, 

značilne za vezivo 

tempera, al 

secco 

lipofilna 

(netopljiva v 

vodi) 

olja – naravna: laneno, orehovo, 

makovo, konopljino …; umetna 

olje, tempera 

smole 

naravne – iz rastlin; 

balzam, terpentin, 

damar ... 

lazura, olje 

umetne – alkidne, 

fenolne … 

akril 

vosek – naravni: čebelji, karnauba 

(palma), šelakov; umetni 

enkavstika, 

tempera, batik 

Tabela 2: Klasifikacija veziva 

Vir: Kraigher-Hozo, 1991. 

 

Glede na sestavo veziv jih Hudoklin (1958) deli na tri različne skupine:  

 nemastna veziva, med katera uvrščamo jajce, apno, gumi, škrob, klej in mleko;  

 mastna veziva, kot so sušeča mastna olja, brez dodatkov ali z njimi; 

 voščena in smolnata veziva, ki pa jih uporabljamo v staljeni obliki ali raztopljena v 

določenem eteričnem olju (Hudoklin, 1958). 

 

2.5 Slikarske tehnike in moja praksa priprave risal in slikarskih sredstev 

Podpoglavje slikarske tehnike in lastna praksa priprave le-teh je delno teoretično, delno 

praktično. Na podlagi teoretičnega študija in najdenih receptur sem izbrala tiste, ki so se mi 

zdele pomembne in najprimernejše za uporabo pri likovnem pouku v osnovni ali srednji šoli. 

Osredotočila sem se na pet različnih tehnik: jajčna tempera, voščenke, suhi pasteli, akvareli in 

oljne barve. Količinske vrednosti, zapisane pri vsaki tehniki, so vrednosti, ki sem jih 

uporabljala pri izdelavi svojih barv. Vrednosti variirajo od zemlje do zemlje zaradi njihove 

sestave, zato je tukaj eksperimentiranje izjemno pomembno. Med raziskovanjem, 

pripravljanjem pigmentov in nato izdelovanjem barve moramo biti pripravljeni svoj recept 

prilagajati. Nekateri pigmenti bodo rabili več veziva, drugi manj, nekateri se bodo počasneje 

sušili kot drugi ipd. Delala sem izključno z neprečiščeno zemljo, zato tukaj ne moremo govoriti 

o zemeljskih pigmentih oz. o pigmentih, pridobljenih iz zemlje. 

Slikarske tehnike so različne tehnike in se med seboj razlikujejo glede na uporabljene materiale 

in tehnične postopke izdelave. Med najpomembnejše uvrščamo fresko, vitraj, mozaik, 

sgraffito, enkavstiko, intarzijo, tempero, akvarel, pastel, gvaš, oljno, akrilno slikarstvo in kolaž. 

Osnova vsake tehnike je sestavljena iz pigmenta in veziva (Muhovič, 2015). Doktor (1938) 

glede na umetnikov pristop, kako ravnati s pigmenti in podlago, razdeli tehnike na tri glavne 

kategorije. Prve so tehnike, ki se obdržijo na podlagi, vendar niso obstojne, gre za barve, kot 

so oljni pasteli. Kot druge sledijo tehnike, pri katerih barvo nanesemo na površino in jo na 

koncu utrdimo z lakom; tako je na primer oglje ali suhi pastel. Zadnja vrsta tehnik so tehnike, 
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pri katerih pigment že pred nanosom na podlago zmešamo z vezivom. Barva je tako že 

pripravljena, po nanosu na podlago se bo začela sušiti in bo postala obstojna. Take so na primer 

oljne ali akrilne barve (Doktor, 1938). Pigmenti, ki jih uporabljamo pri izdelavi vodenih barv, 

kot so tinte, akvareli, gvaši, in nemastnih jajčnih temper, morajo imeti zelo drobna zrna. Topiti 

se morajo v vodi, odporni morajo biti na svetlobo in zrak, saj jih vezivo, ki temelji na vodni 

osnovi, prav nič ne zaščiti (Hudoklin, 1958). 

2.5.1 Nabiranje in priprava zemlje za slikanje 

Zemljo različnih barv, pridobljeno na določenih območjih, obdelujemo mehansko. V večini 

primerov postopek priprave vključuje sušenje in drobljenje surovega materiala, mešanje z 

vodo, sedimentacijo, filtriranje in končno sušenje (Turinski, 1987). Vse pigmente čistimo 

skoraj na enak način.  

1. Nabiranje zemlje 

Prvi korak je priprava pripomočkov, ki jih bomo rabili pri nabiranju zemlje. Potrebujemo 

lopatko, plastične vrečke ali posode, kamor bomo zemljo shranili, in po želji še rokavice. 

Zavedati se moramo, da če bomo zemljo nabirali en dan po dežju, bo zaradi vsebnosti vode 

veliko težja, kakor če jo naberemo v času suše oz. v času, ko že nekaj dni ni deževalo. Ne 

smemo pozabiti, da je zemljo priporočljivo nabirati poleti ali v jesenskem času, ko ni dežja 

nekaj dni, ni nizkih temperatur, zemlja pa ne vsebuje veliko vode in ni zmrznjena. V trenutku, 

ko zemlja zmrzne, je proces njenega nabiranja in tudi sušenja otežen. Nabiranje zemlje še ne 

bo tak problem kakor sušenje, saj ko se bo zemlja začela taliti, bo podlaga, na kateri sušimo, 

neprestano premočena, poleg tega nam bo sušenje vzelo neprimerljivo več časa, kakor če jo 

naberemo suho. Če se hočemo zgledovati po Lapajnetu, bomo zemljo nabirali samo z rokami. 

Ko jo naberemo, jo odnesemo ali odpeljemo v atelje, kjer sledi postopek sušenja.  

Kraji, kjer sem nabrala svoje zemeljske vzorce:  
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Slika 6: Zemljevid Rožnika z oznakami nabranih vzorcev zemlje 

 

 

Slika 7: Zemljevid Šmarne gore z oznakami nabranih vzorcev zemlje 
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Slika 8: Zemljevid Borovaka pri Podkumu z oznako nabranega vzorca zemlje 

 

Legenda oznak nabranih vzorcev zemlje 

Oznaka zemlje Najdišče 

R01 Rožnik 

R02 Rožnik 

R03 Rožnik 

R04 Rožnik 

R05 Rožnik 

R06 Rožnik 

R07 Rožnik 

ŠG01 Šmarna gora 

ŠG02 Šmarna gora 

BPP01 Borovak pri Podkumu 

Tabela 3: Legenda oznak nabranih vzorcev zemlje 

2. Sušenje 

Nabrano zemljo stresemo na podlago, časopisni papir, podložen s plastično podlogo ali vrečko, 

tako da vlaga ne more pronicati. Zemljo enakomerno razporedimo po podlagi in jo pustimo, da 

se suši nekaj dni ali tednov, odvisno od njene stopnje vlažnosti. Če je zelo mokra, bomo morali 

vmes nekajkrat zamenjati časopisni papir.  
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Slika 9: Primer sušenja zemlje na podlagi iz časopisnega papirja in plastične vrečke 

3. Drobljenje 

Material začnemo drobiti v prah. Zemljo in mehke rudnine lahko drobimo na leseni ali kamniti 

plošči, trde rudnine pa v kamnitem možnarju. Lahko jih drobimo suhe ali jim primešamo vodo 

oz. alkohol (Hudoklin, 1958). Ker sem sama imela majhne količine zemlje, sem sprva posušene 

večje dele sprijete zdrobila le z rokami. Šele kasneje, po postopku presejanja skozi sita z 

različno finostjo mreže, sem manjše delce presejane zemlje zdrobila v kamnitem možnarju. Če 

pa imamo večje količine zemlje, začnemo z drobljenjem s stroji, ki grobo zmeljejo, nato s stroji, 

ki drobijo fino, in nazadnje s stroji, ki selekcionirajo, ter s stroji za presejanje (Kraigher-Hozo, 

1991).  

 

Slika 10: Prikaz trenja in mešanja pigmenta z vezivom 

4. Sedimentacija  
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Pigment v prahu ali vlažno zmes pigmenta, ki smo ga dobili z drobljenjem, damo v čisto 

stekleno posodo, prilijemo od pet- do osemkrat več destilirane vode in premešamo s čisto 

leseno paličko (Hudoklin, 1958). Govorimo o kemijskem procesu sedimentacije, pri katerem 

pridejo v stik dve ali več snovi, ki so topljive v vodi. Te snovi med sabo kemijsko reagirajo, 

kot rezultat kemijske reakcije se ustvari mulj, usedlina, ki ni topljiva v vodi. Mulj kasneje 

filtriramo, sušimo in meljemo (Kraigher-Hozo, 1991). V tem procesu se raztopijo soli, organski 

delci in umazanija pa priplavajo na površje. Pigment se usede na dno posode. Organske delce 

in umazanijo zavržemo skupaj z vodo in v vlažno zmes pigmenta ponovno dolijemo destilirano 

vodo. Ta postopek ponavljamo, dokler voda, ki ostane na vrhu, ni popolnoma čista, brez 

kakršnih koli delcev (Hudoklin, 1958). Sama sem postopek sedimentacije izpustila, saj bi nam 

postopek pridobivanja zemeljskih pigmentov iz zemlje vzel preveč časa, da bi ga lahko 

uporabili pri pouku likovne umetnosti v šoli. Osredotočila sem se le na postopke, ki so nujno 

potrebni za uporabo zemlje kot slikarskega materiala.  

5. Kalcinacija 

Procesu sedimentacije sledi kalcinacija, pri kateri gre za segrevanje zemlje do visokih 

temperatur, da se znebimo vode. Za barve, ki so bile v procesu kalcinacije obdelane pri višjih 

temperaturah, je značilna boljša prekrivnost (Kraigher-Hozo, 1991). Tako kot proces 

sedimentacije sem tudi proces kalcinacije izpustila. Proces priprave zemeljskih pigmentov bi 

bil v nasprotnem primeru predolg za pripravo v šoli.   

6. Filtriranje  

Posušeno zemljo moramo presejati, da dobimo čisto drobne delce oz. prah, imenovan zemeljski 

pigment. Presejemo jo skozi sita z različno finostjo mreže, od 2 mm ali več do 0,1 mm. Če ne 

dobimo sita z 0,1 mm fino mrežo ali še manj, lahko improviziramo in zemljo presejemo skozi 

najlonsko nogavico. Proces presejanja zemlje se začne s presejanjem zemlje skozi sito z 

najmanjšo gostoto mreže, večje delce zavžremo ali vrnemo v naravo, če jih ne bomo rabili, 

presejano zemljo pa nato presejemo skozi sito z eno stopnjo večjo gostoto mreže. To 

ponavljamo, dokler ne dobimo čistega prahu. Med postopki presejanja, še posebno preden 

pridemo do sita z največjo gostoto mreže, lahko večje delce stremo v terilniku. Kadar čistimo 

suhe pigmente, ki vsebujejo baker ali svinec, moramo biti še posebej pozorni, da jih ne 

vdihavamo. Spojine so strupene in vdihavanje prahu lahko škoduje našemu zdravju (Hudoklin, 

1958). S tem postopkom smo končali pripravo zemlje ali zemeljskih pigmentov.  
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Slika 11: Primeri sit za presejanje zemlje 

Cilj takšnega postopka je dobiti pigment v obliki prahu, očiščen vseh večjih delcev in nečistoč 

(Turinski, 1987). Da pa lahko prah poimenujemo pigment, je za to potrebna kemijska analiza, 

s katero bomo preverili kemično enotnost delcev. Celoten postopek priprave zemlje je 

dolgotrajen, največ časa nam vzame sušenje zemlje. Sama sem se želela približati pedagoškim 

delavcem in jim skrajšati proces priprave barv, zato sem izpustila postopka sedimentacije in 

kalcinacije. Priprava zemeljskih pigmentov je zahtevna, dolgotrajna in bi pedagoškim 

delavcem in učencem vzela veliko preveč časa. Slaba stran nečiščenja zemlje je prisotnost 

organskih delcev in drugih snovi, zaradi česar barve iz zemlje niso tako intenzivne in vsebujejo 

delce, vidne pri nanašanju na podlago. 

 

Slika 12: Primeri barvnih odtenkov nabranih vzorcev zemlje 

2.5.2 Slikarske tehnike 

V tem poglavju predstavljam pet različnih slikarskih tehnik ter pripravo slikarskih sredstev in 

risal. Med vsemi slikarskimi sredstvi in risali sem se osredotočila na izdelavo jajčne tempere, 

akvarelov, suhih pastelov, voščenk in oljnih barv. Poleg recepta in opisa postopka izdelave 

vsakega slikarskega materiala in risal sem zapisala tudi postopek čiščenja pripomočkov, 

priporočila za zaščito pri izdelavi določenega materiala, čas sušenja in shranjevanje določene 

barve ali risala ter lastne izkušnje, kot zadnje pa sem pod opombe vključila pomembne napotke 

in opažanja o samem procesu izdelave materiala.  

2.5.2.1 Jajčna tempera 
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Tempera je slikarska tehnika, pri kateri za vezivo uporabljamo različne emulzije. Po navadi so 

emulzije za tempere sestavljene iz dveh ali več komponent (Muhovič, 2015). Kraigher-Hozo 

(1991) omenja mastne in nemastne tempere. Mastne tempere so tempere, katerim dodamo 

kakšna olja ali smole, da se barva laže nanaša. Nemastne v nasprotju z mastnimi temeljijo na 

vodotopnem vezivu, kar pomeni, da so topne v vodi. Kraigher-Hozo (1991) govori o tempernih 

emulzijah, ki so lahko naravne ali umetne. Med naravnimi emulzijami za tempero omenja 

mleko, jajce in rastlinske sokove, med njimi tudi lateks (Kraigher-Hozo, 1991). Govorimo o 

jajčni, gumijevi, lepilni, škrobni, kazeinski, oljni in voščeni emulziji. Med seboj se razlikujejo 

glede na sestavine. Glede na svoje lastnosti je tempera nekje vmes med oljnimi in akvarelnimi 

barvami (Muhovič, 2015). Tempero so uporabljali že v času starega Egipta, jajčna tempera pa 

je svoj vrhunec doživela v času renesanse, vendar so jo hitro nadomestile oljne barve. Jajčna 

tempera temelji na sestavi iz pigmenta in jajca kot veziva, mešanici lahko po želji dodamo tudi 

destilirano vodo. V osnovi se pri jajčni temperi uporablja samo rumenjak, vendar sem zasledila 

veliko receptov, kjer se poleg rumenjaka uporabi tudi beljak (Douma, 2008). Rumenjak vsebuje 

okoli 20 % olja (Doktor, 1938). Ob uporabi celotne vsebine enega jajca je tekstura jajčne 

tempere drugačna, kakor če bi uporabili samo rumenjak. Dodani beljak upočasni proces sušenja 

jajčne tempere, poleg tega pa beljakovine v beljaku jajčni temperi preprečujejo, da bi se dobro 

prijela na slikarsko površino. Jajčne tempere nikoli ne nanašamo v debelih nanosih, saj bi v 

tem primeru razpokala (Douma, 2008).  

Osnovni recept:  - jajce 

   - zemlja/pigment 

             (- dodatek lanenega olja) (Kraigher-Hozo, 1991) 

  

Materiali:  - jajce 

   - zemlja/pigment 

 

Pripomočki:  - posoda za mešanje 

- ročni mešalnik ali metlica za stepanje 

 

Postopek izdelave:  

 
Slika 13: Materiali in pripomočki za pripravo jajčne 

tempere 

 
Slika 14: Jajce stremo v posodo in lupino zavržemo. 
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Slika 15: Jajce stepemo. 

 

 
Slika 16: Stepenemu jajcu v posodi dodamo zemljo. 

 
Slika 17: Količina vmešane zemlje je odvisna od 

naših potreb. Gostoto jajčne tempere uravnavamo z 

dodajanjem vode. 

 
Slika 18: Jajčna tempera je pripravljena za uporabo. 

 

Čiščenje pripomočkov: Pripomočke očistimo z vodo in detergentom za pomivanje 

posode. Če so nam ostale večje količine mešanice jajca in zemlje, lahko vse skupaj zavržemo 

v naravo.   

Zaščita: Zaradi uporabe izključno naravnih sestavin pri izdelavi jajčne tempere zaščita 

ni potrebna. Če uporabljamo večje količine zemlje, zemeljskih ali mineralnih pigmentov, ki se 

zelo prašijo, je priporočljiva uporaba maske. 

Čas sušenja: Čas sušenja jajčne tempere je odvisen od debeline nanosa. Po navadi se 

suši od 8 do 12 ur oz. čez noč, da je popolnoma suha.  

Shranjevanje barve: Jajčne tempere ni mogoče shraniti za dlje časa, saj se bo jajce 

pokvarilo in tako tempera ne bo uporabna.  

Izkušnje: Izdelana jajčna tempera z zemljo se je izkazala za učinkovito. Zemlja se brez 

težav zmeša z jajcem (ali pa samo z rumenjakom). Vsi barvni odtenki so naravni, večina barv 

je intenzivnih, vendar nečistih. Jajčna tempera iz zemlje je dobro prekrivna in se dobro nanaša 

na slikarsko podlago. Slabosti, ki sem jih opazila pri vseh izdelanih barvah slikarskih tehnik 

ali risalih, je prisotnost večjih delcev. To pomeni, da se pri nanosu jajčne tempere opazijo večji 

delci, torej ostanki organskih delcev in nečistoč v zemlji.  
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Slika 19: Detajl vaje naslikane z jajčnimi temperami iz različnih odtenkov zemlje. 

Opombe: Pri slikanju z jajčno tempero in zemljo ni nujno, da zemljo zmešamo z jajcem, 

lahko tudi podlago premažemo z jajčno mešanico in nato čez posujemo zemljo. V tem primeru 

se moramo zavedati, da se jajce kot vezivo z zemljo ni uspelo vezati, zato obstaja možnost, da 

bo del zemlje v prahu odpadel. Recepti za jajčno tempero so različni, vsi pa kot vezivo 

vsebujejo rumenjak. Nekateri dodajajo destilirano vodo in uporabljajo le rumenjak. Drugi 

uporabijo celotno jajce, tudi beljak. Sama sem pri svojem receptu uporabila rumenjak in beljak, 

saj če bi pripravili jajčno tempero v šoli, bi nam ostale velike količine beljaka. Bolj praktično 

in priročno je uporabiti celo jajce ne glede na to, da se suši malenkost dlje in v primeru 

debelejšega nanosa tempere lahko tudi razpoka.  

 

2.5.2.2 Akvarel 

Akvarel je tehnika vodenega slikarstva, kjer igra posebno vlogo tekstura podlage. Akvarelne 

barve sestavljajo pigmenti in vezivo, topno v vodi. Po navadi je vezivo gumi arabika ali 

sintetični glikol. Velikokrat poleg veziva pigmentom dodamo glicerin ali med, kar izboljša 

viskoznost in trpežnost barve (Doktor, 1938). Včasih so za elastičnost barvi dodajali tudi 

kandirani sladkor, sirup, še najpogosteje pa glicerin. Akvarelne barve so prosojne barve, skozi 

katere pronica svetloba in se odbija od površine podlage. Barve mešamo z vodo in jih nanašamo 

na suhi ali mokri akvarelni papir (Muhovič, 2015). Akvarele so poznali že v starem Egiptu 

(Kraigher-Hozo, 1991). Danes jih v trgovinah lahko kupimo v dveh oblikah, v tubah ali v suhi 

obliki v ploščicah, kockah (Doktor, 1938). 

Osnovni recept:  - 11 g zemlje/pigmenta (2 ¼ čajne žličke)  

- 9 g gumi arabike in medu (1 ¼ čajne žličke mešanice – 1 majhno 

kapljico medu dobro vmešamo v gumi arabiko) (Self Made Watercolor 

in Tubes, 2013) 

 

Materiali:  - zemlja/pigment 

- gumi arabika 
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- med 

 

Pripomočki:  - slikarska lopatka 

   - steklena ali kamnita plošča 

   - terilnik (po potrebi) 

   - posodice za shranjevanje 

   - maska za obraz, očala in rokavice 

 

Postopek izdelave: 

 
Slika 20: Sestavine in pripomočki za izdelavo 

akvarelne barve 

 
Slika 21: Zemljo stresemo na kamnito ploščo. 

 
Slika 22: V sredino zemlje naredimo vdolbino, v 

katero zlijemo določeno količino mešanice gumi 

arabike in medu. 

 
Slika 23: Sestavine dobro zmešamo. 
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Slika 24: S slikarsko lopatko mešamo nekaj minut. 

 

 
Slika 25: Zmes postrgamo s podlage in jo zlijemo v 

posodico, namenjeno akvarelni barvi. 

 
Slika 26: Naša akvarelna barva je pripravljena, zato 

sledi čas sušenja. 

 

Čiščenje pripomočkov: Pripomočke, ki smo jih uporabili pri izdelavi akvarelne barve, 

lahko očistimo pod tekočo vodo.  

Zaščita: Za zaščito potrebujemo masko in zaščitne plastične rokavice.  

Čas sušenja: Akvarelna barva se suši v odprti posodici približno tri dni. Nato je 

pripravljena na uporabo.  

Shranjevanje barve: Izdelano akvarelno barvo lahko shranimo za nedoločen čas v temu 

namenjeni embalaži. Shranjujemo jo lahko tudi v praznih plastičnih posodicah od perlic, 

balzamov za ustnice, krem ali v modelu za ledene kocke. 

Izkušnje: Izdelava akvarelne barve je bila zame nekaj novega. Barvni odtenki so 

naravni, barva je neintenzivna in nečista. Akvarelne barve, izdelane iz zemlje, so slabo 

prekrivne. Na podlago se dobro nanašajo. Pomanjkljivost, ki sem jo opazila, je izjemna suhost 

barv. To pomeni, da ko se enkrat akvarelna barva popolnoma posuši, potrebuje pred ponovno 

uporabo malo dlje časa kakor kupljene barve, da se navlaži z vodo. Tako kot pri preostalih 

izdelanih barvah ali risalih je slabost prisotnost večjih delcev (nečistoč v zemlji), ki so vidni 

pri nanosu akvarelnih barv na slikarsko podlago. Spoznala sem, kako barve v procesu sušenja 

različno razpokajo. Njihovo krčenje med postopkom sušenja je odvisno od količine dodane 

gumi arabike in od sestave same zemlje, ki različno veže vodo nase. 
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Slika 27: Detajl vaje prekrivanja, slikanja suho na suho, naslikane z akvarelnimi barvami iz zemlje. 

 

Slika 28: Detajl vaje slikanja mokro na mokro z akvarelnimi barvami iz zemlje 
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Slika 29: Primeri izdelanih akvarelnih barv iz nabranih vzrocev zemlje 

Opombe: Gumi arabiko lahko kupimo tudi v obliki prahu, sama sem jo kupila že v 

tekočem stanju. Finančno ugodnejša je v prahu, ki ga lahko spremenimo v tekoče stanje. 

Razmerje je 1 : 2, torej ena merica gumi arabike v prahu in dve merici vode, skupaj zmešamo 

in pustimo pokrito, dokler se prah popolnoma ne raztopi. Namesto gumi arabike lahko 

uporabimo tudi dekstrin, s katerim sama do zdaj še nimam izkušenj. Menda je cenovno še 

ugodnejši od gumi arabike.  

Vir: Self Made Watercolor in Tubes, 2013. 

 

 

2.5.2.3 Suhi pastel 

Pastel je slikarska tehnika, pri kateri pigment oz. pastel v obliki krede nanašamo na hrapavo 

površino. Slikar lahko na papirju pastele zabriše ali jih zmeša z drugim odtenkom pastela. Po 

navadi jih je treba zaščititi s fiksativom, da je slika obstojna (Muhovič, 2015). Uporabljali so 

jih že v prazgodovini. Recepti za suhi pastel se razlikujejo. Kraigher-Hozo (1991) med naravna 

veziva, ki se uporabljajo pri izdelavi suhih pastelov, omenja gumi arabiko, klej, gips, glino in 

kalcijev karbonat (Kraigher-Hozo, 1991). Glavni sestavini pri receptu, kateremu sem sledila, 

za izdelavo suhih pastelov, sta kalcijev karbonat in pigment. Poleg teh dveh potrebujemo še 

naravno milo, otroški puder in destilirano vodo (Holtzmann, 2014). Kalcijev karbonat je v 

osnovi kreda in nastane z usedanjem školjk skozi milijone let. Najdemo ga lahko po vsem svetu 

(What is Calcium Carbonate?, b. d.).  

 

Osnovni recept: - 7,5 g zemlje/pigmenta (1 ½ čajne žličke) 

   - destilirana voda (po potrebi) 

- 1,55 g mešanice otroškega pudra in kalcijevega karbonata (½ čajne 

žličke - razmerje mešanice 1 : 3) 

   - ščepec naribanega navadnega belega mila (Holtzmann, 2014) 
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Materiali:  - zemlja/pigment 

   - destilirana voda 

   - otroški puder 

   - kalcijev karbonat 

   - naravno belo ali brezbarvno milo (neodišavljeno) 

 

Pripomočki:  - slikarska lopatka 

   - steklena ali kamnita plošča za mešanje  

   - maska za obraz, očala in rokavice 

 

Postopek izdelave: 

 

 
Slika 30: Sestavine in pripomočki za izdelavo suhega 

pastela 

 
Slika 31: Na stekleno ali kamnito podlago stresemo 

želeno količino pigmenta. 

 
Slika 32: V sredino pigmenta naredimo vdolbino. 

 

 
Slika 33: V vdolbino dodamo destilirano vodo. 
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Slika 34: Zmešamo, tako da dobimo vlažno zmes. 

Dodamo ščepec navadnega naribanega mila.  

 
Slika 35: Milo dobro vmešamo v zmes, da ni več 

vidno.  

 
Slika 36: Zmesi nato dodamo mešanico otroškega 

pudra in kalcijevega karbonata.  

 
Slika 37: Dobro premešamo.  

 
Slika 38: Premešamo do trenutka, ko belega prahu ni 

več moč videti.  

 
Slika 39: Zmes vzamemo v roke, jo dobro 

pregnetemo in oblikujemo v želeno obliko pastela.  
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Slika 40: Izdelava suhega pastela je končana.  

 

Čiščenje pripomočkov: Pripomočke lahko očistimo z vodo in detergentom za pranje 

posode.  

Zaščita: Za zaščito potrebujemo masko in zaščitne plastične rokavice.  

Čas sušenja: Suhi pastel potrebuje približno en teden, da se posuši na zraku. Potem je 

pripravljen za uporabo.  

Shranjevanje barve: Izdelane suhe pastele lahko shranjujemo v posodi nedoločen čas. 

Suhi pasteli so krhki, zato moramo paziti, da se ne zlomijo.  

Izkušnje: Suhe pastele sem tako kot akvarelne barve izdelala prvič. Izdelava je bila zelo 

zanimiva, vključno s sušenjem suhih pastelov, ki nam vzame približno 1 teden časa. Barvni 

odtenki suhih pastelov so zelo svetli, neintenzivni in nečisti. Pasteli so prav tako slabo 

prekrivni. Nanašanje na podlago je preprosto, podlaga je lahko bela ali črna, na slednji se pastel 

bolje pozna. Vseeno pa se pasteli radi krušijo in imajo veliko odpadnega prahu, kar lahko 

vidimo na uporabljeni podlagi. Odpadni prah nastane tudi zaradi vsebnosti večjih delcev in 

nečistoč v zemlji. Po končanem delu sem odpadni prah otresla in naslikano delo utrdila s 

fiksativom. 

 

Slika 41: Detajl vaje risanja s suhimi pasteli iz zemlje na črni papir  
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Slika 42: Primeri izdelanih suhih pastelov iz nabranih vzorcev zemlje 

Opombe: Naj vas ne skrbi, če je pastel zelo mehak, krhek na otip, ko ga oblikujemo v 

želeno obliko. Poskusite oblikovani pastel takoj položiti na površino, posodo, kjer se bo sušil 

en teden, ne da ga bi vmes prestavljali.  

Vir: Holtzmann, 2014. 

 

2.5.2.4 Voščenka 

Voščenka je slikarska ali risarska tehnika, pri kateri slikamo ali rišemo z barvno voščeno kredo 

(Voščenka, b. d.). Njena receptura je zelo preprosta; voščenko sestavljata pigment in vosek kot 

vezivo. Sama sem uporabila čebelji vosek, ker je mehkejši (Kraigher-Hozo, 1991). Vosek je 

stabilna snov, ki ima poleg drugih lastnosti tudi to, da je vodoodporen. Pri slikanju je 

pomembno, da je voščenkam zagotovljena konstantna temperatura pod tališčem (Doktor, 

1938). Pri voščenkah, oljnih pastelih oz. mastnih barvah pigment in vezivo med seboj ne 

reagirata. Vezivo le zaščiti pigment pred svetlobo in zrakom (Hudoklin, 1958). Uporaba 

pigmenta in voska skupaj sega že v obdobje starega Egipta. Takrat sicer niso uporabljali 

mešanice pigmenta in voska skupaj, vendar so vosek uporabljali za zaščito slike, naslikane s 

pigmentom. Beseda ''crayon'' oz. voščenka je bila prvič omenjena leta 1644 (The History of the 

Crayon, 2018). 

Osnovni recept:  - 15 g zemlje/pigmenta (3 čajne žličke) 

   - 12 g čebeljega voska (3 čajne žličke) (za eno voščenko) (Kraigher-

Hozo,    1991) 

  

Materiali:  - zemlja/pigment  

   - čebelji vosek  

    

Pripomočki:  - kuhinjska posoda z vodo  

   - kovinska skleda (v kateri bomo stopili vosek) 

   - silikonska lopatka 

   - tehtnica 
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   - čajna žlička 

   - kalup 

   - kuhalnico oz. bat 

   - kuhinjske brisačke  

   - maska za obraz, očala in rokavice  

 

Postopek izdelave: 

 

 
Slika 43: Sestavine in pripomočki za izdelavo 

voščenke 

 
Slika 44: Želeno količino voska damo v posodo, kjer 

ga bomo raztopili. 

 
Slika 45: Zatem vosek raztopimo v vodni kopeli. 

 
Slika 46: V stopljeni vosek stresemo pigment. 

 
Slika 47: Pripravimo si kalup. 

 
Slika 48: Zmes voska in pigmentov vlijemo v kalup. 
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V zadnjem koraku, ko je voščenka popolnoma strjena, jo s kalupom damo v vročo vodo. 

Počakamo sekundo ali dve, kalup hitro vzamemo iz vode in z batom z ene strani kalupa 

voščenko potisnemo ven. Voščenka po tem potrebuje še kakih 10 minut, da se popolnoma 

ohladi. Ta postopek mi ni dopuščal fotodokumentacije, saj zahteva hitro delo zaradi segrevanja 

in ohlajanja voska. Če imate silikonski kalup, ta postopek ni potreben.  

Čiščenje pripomočkov: Pripomočke, na katerih so ostanki voska ali pigmenta, očistimo 

s segrevanjem; ko je vosek staljen, ga s kuhinjskimi brisačkami obrišemo. Brisačke z ostanki 

voska nato zavržemo.  

Zaščita: Zaradi uporabe izključno naravnih sestavin pri izdelavi voščenk zaščita ni 

potrebna. Če uporabljamo večje količine pigmenta, ki se zelo praši, je treba uporabiti masko. 

Čas sušenja: Pri voščenkah govorimo o času hlajenja med izdelavo same voščenke. 

Sprva mora biti zmes voska in pigmenta v kalupu približno 25–30 minut, odvisno od volumna 

voščenke. Nato sledi še dodatnih 10 minut ohlajanja, v mojem primeru zaradi aluminijastega 

kalupa, potem ko potisnemo voščenko iz kalupa.  

Shranjevanje barve: Voščenke lahko shranimo za nedoločen čas, ker ne vsebujejo 

nobene sestavine, ki bi se lahko pokvarila. Le paziti moramo, da jih ne izpostavimo višjim 

temperaturam in soncu, saj obstaja nevarnost, da bi se stalile.  

Izkušnje: Na začetku eksperimentiranja z izdelovanjem barv iz zemlje sem razmišljala, 

kakšne so sestavine voščenke. Temeljni sestavini sta pigment oz. v mojem primeru zemlja in 

vosek. Tako sem prvič poskusila narediti voščenko. Recept je bil uspešen, vendar je bila 

voščenka pretrda, saj sem uporabila recikliran vosek od ostankov sveč. Šele ob pregledovanju 

literature sem naletela na različne recepte, večina je vključevala čebelji vosek, saj je mehkejši 

od preostalih. Tako sem začela izdelovati voščenke iz čebeljega voska in zemlje. Nastali barvni 

odtenki voščenk so naravni, niso intenzivni in barve so nečiste. Voščenke so slabo prekrivne, 

vendar se lepo nanašajo na podlago. Probleme mi je delala zemlja ''BPP01'', ki se zelo slabo 

pozna na podlagi, menim, da zaradi visokega deleža primesi.   

 

Slika 49: Detajl vaje risanja z voščenkami iz zemlje 
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Slika 50: Primeri izdelanih voščenk iz nabranih vzorcev zemlje 

 

Opombe: Pri izdelovanju voščenk je pomembno hitro delo. Ko se vosek enkrat stali, 

moramo takoj vmešati pigmente in preden se strdi, mešanico za voščenko vliti v kalupe. Če se 

vosek strdi, naredimo vodno kopel in mešanico voska in pigmenta ponovno segrejemo, da se 

vosek stali. Sprva sem voščenke izdelovala iz recikliranega belega voska od ostankov sveč, 

vendar so bile pretrde. Zatem sem naredila voščenko iz mešanice parafinskega in čebeljega 

voska, rezultat je bil boljši. Voščenka je bila mehkejša, vendar še zmeraj ni bila taka, kot bi 

morala biti. Nazadnje sem parafinski vosek zamenjala s čebeljim in izdelala voščenke iz 

mešanice čebeljega voska in pigmenta. Te so bile mehke in lažje za uporabo. Končni recept 

sem zadržala in izdelala voščenke še iz drugih odtenkov zemlje. Za kalup lahko uporabimo tudi 

silikonski kalup za praline. 

Vir: Kraigher-Hozo, 1991. 

 

2.5.2.5 Oljne barve 

Oljna slikarska tehnika je tehnika, ki temelji na mastnem vezivu, kot je laneno, makovo, 

orehovo olje. Lahko uporabljamo čiste barve (mešanica pigmenta in olja) ali pa jim dodamo 

različne smole ali voske (Kraigher-Hozo, 1991). Dodana smola ali vosek preprečita ločitev 

pigmenta in olja v času shranjevanja oljne barve v tubi (Doktor, 1938). Ojne barve so 

sestavljene iz drobno strtih pigmentov in olja. Pigmenti in olje so zmešani v gosto pasto, ki jo 

shranimo v aluminijastih tubah, namenjenih barvam (Doktor, 1938). Pomembna lastnost oljnih 

barv je, da se v primerjavi z drugimi barvami dolgo časa sušijo. Omenjena lastnost slikarju 

omogoča daljši čas za slikanje, popravljanje in dokončanje dela (Kraigher-Hozo, 1991). Oljne 

barve so ene najbolj poznanih barv današnjega časa, predvsem jih uporabljajo za manjše slike. 

Pojavljati so se začele v 15. stoletju v Evropi in večino barv uporabljamo še danes (Douma, 
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2008). Na Japonskem so našli eno najstarejših oljnih slik iz 7. stoletja n. št. (Kraigher-Hozo, 

1991).  

Osnovni recept: - 50 g zemlje/pigmenta (10 čajnih žličk) 

   - 45 g hladno stiskanega lanenega olja (10 čajnih žličk) (Connelly, 2016)  

 

Materiali:  - zemlja/pigment  

   - laneno olje  

   - terpentinsko olje (za čiščenje pripomočkov)  

 

Pripomočki:  - slikarska lopatka 

   - steklena ali kamnita plošča 

   - prazna aluminijasta tuba za barvo 

   - maska za obraz, očala in rokavice 

 

Postopek izdelave: 

 
Slika 51: Sestavine in pripomočki za izdelavo oljne 

barve 
 

 
Slika 52: Na kamnito ploščo stresemo pigment. 

 
Slika 53: V kupček pigmenta naredimo vdolbino, v 

katero zlijemo laneno olje. 
 

 
Slika 54: Vse skupaj dobro premešamo. 
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Slika 55: Dobiti moramo gosto pasto, lahko je tudi 

bolj tekoča, odvisno od naših potreb. 

 
Slika 56: Pasto iz pigmenta in lanenega olja damo, s 

slikarsko lopatko na sredino peki papirja. 

 
Slika 57: Pripravimo si tubo in peki papir zavijemo v 

obliko role oz. cevke. 

 
Slika 58: Cevko iz peki papirja, v kateri je barva 

vstavimo v aluminijasto tubo. 

 
Slika 59: S pomočjo steklenega kozarca barvo 

postopoma potiskamo v tubo. 

 
Slika 60: Ko smo potisnili vso barvo v tubo, tubo na 

koncu zapognemo, zapremo s pomočjo slikarske 

lopatke. 
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Slika 61: Naša oljna barva je pripravljena na 

uporabo. 

 

Končna zmes mora biti podobna gosti pasti, glede na naše potrebe je lahko bolj tekoča ali bolj 

gosta. Idealno bi bilo nato zmes drobiti s stekleno gobo za trenje pigmentov približno eno uro 

na stekleni ali kamniti površini. Tako dobimo pravo konsistenco barve. Barvo nato shranimo v 

aluminijasti tubi in jo označimo, da bomo kasneje vedeli, kakšno oljno barvo vsebuje tuba.  

Vir: Connelly, 2016.  

 

Čiščenje pripomočkov: Ostanke barve na naši slikarski lopatki in na podlagi lahko 

odstranimo s terpentinskim oljem ali alkoholom in kuhinjskimi brisačkami.  

Zaščita: Za zaščito potrebujemo masko in zaščitne plastične rokavice.  

Čas sušenja: Sušenje oljnih barv je odvisno od pigmenta in od debeline nanosa oljne 

barve. Lahko se suši tudi več kot 5 dni. Prav zaradi tega težko določim točen čas, kdaj bo barva 

suha.  

Shranjevanje barve: Shranjevanje barve je možno v tubah za nedoločen čas.  

Izkušnje: Zaradi nepoznavanja oljne tehnike sem se odločila za izdelavo oljnih barv. 

Želela sem spoznati novo tehniko, s katero prej nisem imela izkušenj. Barvni odtenki izdelanih 

oljnih barv so naravni, neintenzivni in nečisti. Oljne barve so dobro prekrivne in se dobro 

nanašajo na podlago. Lahko rečem, da so bile oljne barve za izdelavo kompleksnejše kakor 

druge in prav tako sem bila pri njihovi izdelavi manj uspešna. Prvo izdelano oljno barvo nisem 

trla s stekleno gobo na stekleni podlagi, zato se ni dobro sprijela z oljem, poleg tega je 

vsebovala večje delce iz zemlje. Po nekaj mesecih hranjenja oljne barve v aluminijasti tubi sem 

tubo odprla in barvo poskušala iztisniti. Na žalost sem takoj opazila, da se je olje ločilo od 

zemlje. Iz tube je priteklo olje, zemlja je pa ostala v njej. Mislila sem, da se je to zgodilo zaradi 

neuporabe steklene gobe in podlage za trenje. Tako sem vse druge barvne odtenke zemlje z 

oljem zmešala na stekleni podlagi in jih nato strla s pomočjo steklene gobe. Postopek mi je 

vzel kar nekaj časa, od 30 minut do ene ure za eno barvo. Na videz so imele barve boljšo 

teksturo in manjše delce. Spravila sem jih v aluminijaste tube. Čez nekaj dni sem hotela barve 

uporabiti in takoj sem opazila, da se je zgodilo isto kot pri prvi oljni barvi, zemlja in olje sta se 

ločila. Preden sem začela oljne barve uporabljati za slikanje, sem jih morala dobro premešati. 
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V prihodnje bi pripravljene oljne barve raje shranila v steklene kozarce s pokrovom, da bi bilo 

mešanje barve pred začetkom slikanja mnogo lažje. Prav tako pa bi jim, glede na literaturo, 

dodala smolo ali vosek, ki preprečujeta ločevanje pigmenta in olja (Doktor, 1938). Pri slikanju 

z izdelanimi oljnimi barvami se še vedno občuti večje delce v zemlji. Predvidevam, da bi se v 

procesu čiščenja zemlje in pridobivanja zemeljskih pigmentov iz nje znebili teh večjih delcev 

in nečistoč. Po nanosu barve na slikarsko podlago in slikanju z njo so se oljne barve kar dolgo 

sušile. Po nekaj dneh sem opazila, da se je začelo olje malenkost ločevati pri nekaterih oljnih 

barvah. Na občutek so nekatere barve na slikarski površini še zmeraj mehke in ne dajejo 

občutka, da se bodo posušile do trdega stanja. Ne glede na vse menim, da lahko s čiščenjem 

zemlje in novimi raziskavami različnih receptov oljnih barv ter na podlagi eksperimentov  v 

prihodnje izdelam dobre oljne barve, v katerih se olje ne bo ločilo od zemlje in ki bodo imele 

ustrezno teksturo. 

  

Slika 62: Na levi strani je primer oljne barve pred trenjem s stekleno gobo in na desni primer iste oljne barve po 

trenju s stekleno gobo. 

 

Slika 63: Primer detajla slike, naslikane z oljnimi barvami iz zemlje. 
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Slika 64: Primeri izdelanih oljnih barv iz nabranih vzorcev zemlje 

Opombe: Zavedati se moramo, da bodo pigmenti ob stiku z oljem potemneli. Oljne 

barve so po navadi temnejše od samega pigmenta, ki ga uporabljamo. Namesto aluminijaste 

tube, namenjene prav oljnim barvam, lahko uporabimo tudi prazne tube paste za zobe ali 

različnih krem. Uporabimo lahko tudi kozarce oz. lončke s pokrovom.  

Vir: Connelly, 2016.  

2.5.3 Vzorci izdelanih slikarskih sredstev in risal desetih nabranih vzorcev 

zemlje 

Ob zaključku izdelave vseh slikarskih sredstev in risal iz vseh desetih nabranih vzorcev zemlje 

sem izdelala predstavitveno mapo. Spodaj prikazane slike so skenirane strani primerov 

izdelane jajčne tempere, akvarela, suhega pastela, voščenke in oljne barve iz vzorcev zemlje 

R01, R022, R03, R04, R05, R06, R07, ŠG01, ŠG02 in BPP01. Tabela vseh oznak se nahaja v 

poglavju Nabiranje in priprava zemlje za slikanje. Na primerih predstavitvenih listov v 

zgornjem desnem kotu je prikazana surova zemlja v prahu.  

Po mojem mnenju so bili slikarski materiali in risala izdelani iz vzorcev zemlje z oznako R03, 

ŠG 01 in ŠG02 najboljši. Barve so intenzivne in se dobro nanašajo na podlago. Prav tako 

menim, da so bili ti vzorci zemlje najbolj čisti, to je z najmanjšo vsebnostjo organskih delcev 

in nečistoč.  
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Slika 65: Vzorec izdelanih slikarskih sredstev in risal iz zemlje R01 

 
Slika 66: Vzorec izdelanih slikarskih sredstev in risal iz zemlje R02 
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Slika 67: Vzorec izdelanih slikarskih sredstev in risal iz zemlje R03 

 
Slika 68: Vzorec izdelanih slikarskih sredstev in risal iz zemlje R04 
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Slika 69: Vzorec izdelanih slikarskih sredstev in risal iz zemlje R05 

 
Slika 70: Vzorec izdelanih slikarskih sredstev in risal iz zemlje R06 
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Slika 71: Vzorec izdelanih slikarskih sredstev in risal iz zemlje R07 

 
Slika 72: Vzorec izdelanih slikarskih sredstev in risal iz zemlje ŠG01 
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Slika 73: Vzorec izdelanih slikarskih sredstev in risal iz zemlje ŠG02 

 
Slika 74: Vzorec izdelanih slikarskih sredstev in risal iz zemlje BPP01 
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2.6 Lastno likovno delo 

Moje zanimanje za ustvarjanje z naravnim materialom izhaja že iz otroštva. Že od nekdaj me 

zanima oblikovanje iz gline. Vendar v obliki, kot jo poznamo in jo uporabljamo pri kiparstvu, 

glina ni primerna za slikanje. V 4. letniku, v študijskem letu 2015/2016, sem začela slikati z 

zemljo pri profesorju akad. slikarju Zdenku Huzjanu in sem s svojim delom nadeljevala pri 

profesorici doc. mag. Anji Jerčič Jakob na drugostopenjskem magistrskem programu na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Brez kakršnega koli predznanja o pripravi naravnih pigmentov 

sem začela nabirati zemljo, jo v ateljeju ali doma sušiti ter jo presejati. V svojih delih 

uporabljam presejano zemljo, ki sem jo nabrala na različnih področjih Slovenije, za zdaj le na 

Rožniku, Šmarni gori in Borovaku pri Podkumu. Pogosto jo nabiram ob sprehodih ali na izletih. 

Opazila sem, kako ljudje nismo pozorni na svojo okolico, če se ji posebej ne posvetimo. V 

primerjavi s časom, ki sem ga včasih preživela v naravi, se danes veliko bolj zavedam svoje 

okolice, barv, oblik, tekstur, ki jih je moč videti v naravi. 

Moj proces slikanja zahteva posamezne postopke: najprej zemljo nabiram in sušim, nato pa jo 

presejem skozi sita. Na začetku sem pri slikanju uporabljala anorgansko vezivo, sintetično 

lepilo, ki se ga uporabljam še danes. Presejano zemljo mešam z lepilom in mu dodajam vodo. 

Če so pigmenti še vedno sestavljeni iz večjih delcev, jih strem s pomočjo terilnika. Nato lahko 

začnem slikati na platno. Moje slike so različne, saj vsaka nastane v drugačnih pogojih (čas, 

počutje, vreme ipd.). Po nanešeni eni plasti zemlje na platno zmes drugačnih barv nanesem na 

posamezno površino, ki jo kasneje razbrazdam s slikarsko lopatko. Nekatere slike pa nastanejo 

tudi s kapanjem drugačnih barv zemlje na osnovno površino platna, ki je prekrita s plastjo 

zemlje. Pri nekaterih slikah dodajam juto, žagovino, ustvarjam različne teksture in različne ne 

samo dvodimenzionalne, marveč tudi tridimenzionalne oblike. Pomembno je omeniti, da slika 

takrat še ni končana. Delo dobi svojo posebno noto šele, ko se zmes lepila, zemlje in vode 

posuši. V procesu sušenja površina razpoka. Na začetku slikanja nisem vedela, da se da razpoke 

tudi v neki meri nadzorovati. Odvisno od količine dodane vode lahko dosežemo različne 

stopnje razpokanosti naše slike, čim več dodamo vode, tem več je razpok.  

V enem od obdobij slikanja sem preizkušala kompatibilnost akrilnih barv z zemljo. Naravne 

barve nam ne ponujajo zelo intenzivnih barvnih tonov, temveč so vsi toni precej blagi. V svoja 

dela sem želela vključiti živo akrilno barvo, ki je poudarila teksturo slike. Vendar mi ta 

kombinacija kjub kombiniranju barvnih tonov zemlje z različnimi intenzivnimi barvnimi toni 

akrilnih barv ni ustrezala. Eksperimentiranje sem hitro opustila in začela razmišljati o 

drugačnih tehnikah.  

Kasneje, v času magistrskega študija sem se začela bolj posvečati zemlji in različnim 

slikarskim tehnikam. Bolj sem začela uporabljati organska veziva. Preizkusila sem razne 

recepte za slikarska sredstva in risala ter naslikala le slikarske vaje, ki nam prikazujejo izrazne 

zmožnosti določenega materiala.  

Motivi slik se razlikujejo glede na delo. V večini primerov gre za abstraktne slike, na katerih 

raziskujem dvodimenzionalnost, tridimenzionalnost in različne teksture, ki jih lahko dosežem 

s slikarskim materialom.      
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Slika 75: Andrea Volk, brez naslova, 2015, zemlja na platnu, 58 x 58 cm   

Slika 75 predstavlja eno izmed mojih prvih slikarskih del z uporabo zemlje. V tem obdobju 

sem se z materialom še igrala in preizkušala njegove sposobnosti in kvalitete. Imela sem le 

nekaj odtenkov različnih barv zemlje, ki sem med seboj kombinirala in jim kot vezivo dodajala 

lepilo.  
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Slika 76: Andrea Volk, brez naslova, 2015, zemlja 

na platnu, 30 x 70 cm 

 

 

Slika 77: Andrea Volk, brez naslova, 2016, zemlja 

na platnu, 50 x 70 cm 

 

Slika 78: Andrea Volk, Razpadanje, 2016, zemlja 

na platnu, 50 x 70 cm 

Slika 79: Andrea Volk, brez naslova, 2016, zemlja 

na platnu, 40 x 40 cm 

Slikarsko delo na sliki 77 je bilo ena izmed prelomnic, kjer sem spoznala način, kako lahko 

zemlja v procesu sušenja razpoka. Z dodajanjem vode mešanici zemlje in lepila so se začele 

pojavljati razpoke. Takrat je nekaj slikarskih del razpadlo, saj sem barvi dodala preveliko 
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količino vode, tako da slike niso bile obstojne, zemlja se ni dobro prijela na podlago in je čez 

čas vsa odpadla.  

Kasneje sem se iz tipnih tekstur začela v slikarskih delih posvečati reliefnosti slik, kar lahko 

vidimo na Sliki 79. Sprva sem reliefnost poskušala doseči z nanosi večjih količin goste 

mešanice zemlje, lepila in vode na slikarsko podlago. Kasneje sem začela zemlji dodajati še 

druge materiale.     

 

 

Slika 80: Andrea Volk, Razvoj, 2017, zemlja in 

tekstil na platnu, 30 x 70 cm 

 

Slika 81: Andrea Volk, brez naslova, 2017, zemlja 

in juta na platnu, 35 x 40 cm 

 

 

Z vključevanjem drugih materialov v slikarska dela sem nadeljevala in tako začela vključevati 

tekstil v Sliki 80 in 81. Na prvi sem uporabila le eno barvo zemlje ter se tako osredotočila na 
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teksturo slikarskega dela. Slikarsko površino, prekrito z zemljo in vezivom, sem obdelovala s 

pomočjo tekstila in slikarske lopatice.  

 

 

Slika 82: Andrea Volk, brez naslova, 2018, zemlja in žagovina na platnu, 30 x 80 cm

Moje zadnje delo je nastalo leta 2018. Na njem lahko vidimo uporabo nekaj odtenkov zemlje, 

ki jih na prejšnjih delih ni. Zelo slabo se vidi reliefnost slike, ki sem jo dosegla z nanašanjem 

žagovine in lepila na podlago. Kasneje, ko se je površina že nekoliko posušila, sem jo prekrila 

s plastjo različnih odtenkov zemlje.  

V letih 2017 in 2018 ni nastalo veliko slikarskih del, saj sem se bolj posvečala izdelavi 

slikarskih materialov in risal iz zemlje, se pravi slikarski tehnologiji.  

2.7 Primeri ustvarjalnih praks izbranih avtorjev, ki z zemljo in zemeljskimi 

pigmenti slikajo že od nekdaj  

V nadaljevanju se bom najprej osredotočila na slikarstvo materije in nato na nekaj avtorjev, ki 

so pri svojih delih uporabljali zemljo. Slikarstvo materije je umetnost, ki deluje zunaj 

estetskega vidika in forme ter se neposredno povezuje z izbranimi avtorji (Gnamuš, 2010). 

Povezavo lahko vidimo v procesu nastanka slike, kjer gre za izkustveno slikanje. Sam material, 

nabiranje le-tega in njegova priprava postanejo del posameznega slikarskega dela. Odločila 

sem se izbrati avtorje, s katerimi sem lahko prikazala kratek pregled razvoja uporabe zemlje v 

slikarstvu. Vsak od njih zemljo uporablja drugače, jo z različnimi postopki nanaša na slikarsko 

površino, jo kombinira z drugimi materiali in pri tem uporablja različna veziva. Vse avtorje 
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med sabo povezuje ena sama vez – uporaba zemlje ali zemeljskih pigmentov kot slikarski 

material. Enaka je tudi povezava med slikarjevimi in mojimi deli. Z nekaterimi avtorji imam 

skupno pripravo materiala, z drugimi način uporabe materiala in s tretjimi podobnost pri izbiri 

veziva. Še preden pa se posvetimo avtorjem, je pomembno omeniti tradicijo dekoriranja 

bivališč ljudstva Gurunsi, ki nam prikaže edinstven običaj afriškega ljudstva in njihov drugačen 

način uporabe zemlje.  

2.7.1 Slikarstvo materije 

Nadja Gnamuš (2002) opisuje slikarstvo materije, pri katerem si materija podredi obliko. V 

ospredje pri slikanju stopijo tekstura dela, barva in mnogo drugih dejavnikov, pri tem pa oblika 

postane manj pomembna. Materija je osredotočena na simbolno vrednost, ki jo slikarji v svojih 

delih izražajo s povezavo med umetnostjo in njihovim življenjem. Tàpies tako govori o 

umetnosti, ki jo poimenuje ''un art autre'' (druga umetnost) in zajema umetnost, ki deluje zunaj 

estetskega vidika in forme. Izpostavljene so slikarska snov, njena obdelava in simbolna vloga 

med človekom in naravo. Zbliževanje umetnosti in življenja se kaže v uporabi vsakdanjih 

materialov, lepila, gipsa, prahu, peska, kamenja, kar je značilno za francoskega slikarja in 

kiparja Jeana Dubuffeta. Tudi Tàpies z uporabo peska, mavca in lepila obdela površine, na 

katerih se zarisujejo napisi, liki, znaki, simboli, za katere se zdi da prihajajo iz snovi in so tako 

z njo notranje povezani. Obenem pa z brazdami, praskami, odtisi in ranami ponazarja vez s 

psihofizičnim telesom človeka (Gnamuš, 2010). 

Pri slikanju z zemljo gre za nekakšno drugačno vrsto slikarstva, pri kateri se slikar osredotoči 

na sam slikarski material. Gre za tako imenovano izkustveno slikanje, kjer je naše telo tesno 

povezano z izkušanjem samega materiala in obratno, vsaka poteza telesa pusti na slikarski 

površini sled, madež. Govorimo o slikarstvu, ki se pojavi v modernizmu. Slikar ni več 

osredotočen na motiv, ki ga bo upodobil, nima predhodne skice, po kateri bi slikal, temveč so 

oblike, ki nastajajo, podrejene intuiciji, naključju in neposrednosti. Slednje opisuje pomembno 

razliko med modernističnim in klasičnim slikarstvom. Pri sliki sta pomembna proces in akcija, 

ne pa končni izdelek, kakor smo bili navajeni v preteklosti. Pomemben je proces umetnikovega 

ustvarjanja, kako je slikar ponazoril svoja čustva, psihično stanje na enem samem delu 

(Gnamuš, 2010). 

Zgoraj omenjena beseda madež, ki jo začnejo uporabljati umetniki, ima popolnoma drugačen 

pomen kakor beseda madež, uporabljena v našem vsakdanjem življenju. Ne govorimo o 

madežu kot o umazanem delu na oblačilu ali umazaniji, v slikarstvu gre za sestavni element 

kompozicijske zgradbe. Oblika madeža ni vnaprej določena, je nepredvidljiva in nastane 

nenamensko. Madež so umetniki zaradi njegovih naravnih oblik povezovali z naravo. Leonardo 

(2010) je pisal, da nam madež vzbudi domišljijo in v njem lahko začnemo prepoznavati različne 

podobe, kot so živalske ali človeške glave, oblaki, rastline, hiše in drugo. Madež je pomemben 

del nekaterih slikarskih del spodaj omenjenih avtorjev in teži k ukinitvi podobnosti (Gnamuš, 

2010). 
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2.7.2 Primer dekoracije bivališč ljudstva Gurunsi  

Pomembno je omeniti tradicijo dekoriranja bivalnih prostorov ljudstva Gurunsi v Afriki, ki se 

mi je zdela zanimiva, na eni strani zaradi preprostih geometričnih in organskih motivov ter na 

drugi strani zaradi uporabe zemlje, ne kot materiala za slikanje, temveč kot materiala za 

dekoriranje njihovih bivališč. Poleg tega gre za navado dekoracije bivalnih prostorov, ki se 

prenaša iz roda v rod. Tako so slikali včasih in tako slikajo še danes. Slikajo na zgrajene bivalne 

prostore. Moški so zadolženi za gradnjo različnih samostojnih prostorov iz mešanice zemlje in 

vode, kar jim po navadi vzame okoli 40 dni. Ko se gradnja enega prostora konča, sledi 

poslikava zunanjosti, ki je odvisna od razpoložljivosti odvečne vode, kravjih iztrebkov, blata, 

pigmentov ter fiksativa, izdelanega iz semenskih strokov lotosa. Prvi korak je, da površino 

razdelijo na vertikalne in horizontalne dele, kako, je odvisno od narave motiva. Format 

poslikave je odvisen od števila žensk, ki bodo slikale, ter od njihovega talenta in pomembnosti 

prostora. Zgodi se tudi, da ena ženska poslika celotno steno, vendar to velja le v primerih, ko 

je to stena njene spalnice. Motivi so v večini primerov nefigurativni in simetrični, med njimi 

se pojavljajo tudi reliefi in ureznine. Uporabljajo samo tri barve, rdečo, pridobljeno iz zemlje, 

črno iz prahu, ki ga dobijo pri trenju kamna, in belo iz kredi podobnega kamna (Smith, 1978). 

 

Slika 83: Poslikava bivalnih prostorov ljudstva Gurunsi v Afriki 
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Slika 84: Reliefna dekoracija in poslikava bivalnih prostorov ljudstva Gurunsi v Afriki 

2.7.3 Antoni Tàpies 

Tàpies je bil španski slikar samouk, ki se je kmalu uveljavil v informelu, gibanju, ki se je 

osredotočalo na materiale, iz katerih je bila izdelana umetnina. Pri svojih delih je uporabljal 

drobir, delce zdrobljenih snovi, zemljo in kamenje. Zemljo je uporabljal v obliki kolaža 

(Tàpies, b. d.). Okoli leta 1970 se je pri svojih delih začel osredotočati na misel, da mora med 

ustvarjanjem vstopiti v nekakšen trans, ki mu bo dal občutek, da njegovo delo vodi kozmična 

sila, na koncu tako delo prevzame njega samega in zato niti ne ve, da slika. Njegova dela so 

bolj viseči predmeti kakor poslikana platna. Razvil je globok romantičen pogled na umetnost, 

in sicer je zrl v transformacijo narave in njene pomembnosti za svet. Poleg že naštetih 

materialov je uporabljal še prah, pesek, pigmente, lateks, da je ustvaril debelo, grobo sivo 

površino, ki spominja na beton (Tàpies, 1992). 

Antoni Tàpies mi je blizu zaradi njegovega kombiniranja različnih materialov, s katerimi v 

tehniki kolaža ustvari umetniško delo. Zanimivo je, kako v svojih delih uporablja različne 

pristope slikanja, kar lahko vidimo na spodnjih primerih njegovih del. Z zemljo premaže 

celotno slikarsko površino, v katero nato vrezuje različne motive, teksture, dodaja drugačne 

barvne odtenke zemlje ali pa začne dodajati druge materiale. Tako delam pri nekaterih 

slikarskih delih tudi sama. Poleg tega v nekatera svoja dela vključuje tudi različne napise. Na 

Sliki 85 je vidno, da je poleg zemlje uporabil tudi črni lepilni trak, ki poudari detajl na sredini 

slike in le-to poveže v celoto.   
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Slika 85: Antoni Tàpies, Terra de l'Alhambra 

(Zemlja iz Alhambre) T-8426, 2002, mešana 

tehnika in kolaž na lesu, 81 x 100 cm 

 

Slika 86: Antoni Tàpies, Cruz y tierra (Križ in 

zemlja), 1975, mešana tehnika, 162 x 162 cm 

 

2.7.4 Marcos Grigorian 

''Earthworks'' (Zemeljska dela) je Grigorian poimenoval serijo slikarskih del, naslikanih z 

naravnimi materiali, ki temeljijo predvsem na vaškem življenju v Iranu (Marcos Grigorian, b. 

d.). Bil je eden prvih umetnikov, ki se je poklonil holokavstu s serijo stenskih poslikav z 

naslovom ''The Gates of Auschwitz'' (Vrata Auschwitza) (The Estate of Marcos Grigirian, b. 

d.). Pri njegovih delih je moč opaziti od figurativno ekspresivnih slik do skulpturnih abstrakcij, 

izdelanih iz slame, blata in zemlje, ter prav tako dela, ki vključujejo naključne najdene 

predmete in pokvarljivo hrano. Navduševal se je nad domačo kulturo in uporabo skromnih, 

netradicionalnih materialov (Daftari, 2011).  

Na slikarskih delih Grigoriana lahko opazimo njegov pristop z ustvarjanjem razpok v površini, 

premazani z zemljo. Podatka, kako je dosegel svoje razpoke, ni mogoče najti, lahko pa o tem 

sami sklepamo. Glede na svoje izkušnje lahko predvidevam, da je mešanici zemlje in veziva 

dodajal vodo ali pa poseben sintetični medij za razpoke. Tudi sama sem se v svojih delih 

posvečala obvladovanju razpok zemlje. Količina dodane vode v mešanico zemlje in lepila je 

odločila, koliko bo moja slikarska površina razpokala. Pri levem primeru slikarskega dela 

Grigoriana na Sliki 87 lahko vidimo, da je poleg blata, zemlje, uporabil tudi smolo, kar je lahko 

vplivalo tudi na pokanje same slikarske površine.   
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Slika 87: Marcos Grigorian, Desert (Puščava), 

1972, blato in smola na platnu, 80 x 80 cm 

 

Slika 88: Marcos Grigorian, Half of Loaf (Pol 

hlebca), 1966, kruh in mešani medij z zemljo na 

juto, 59,7 x 55,9 cm

2.7.5 Anish Kapoor 

Kapoor (b. d.) je študiral umetnost v Londonu. Po nekaj letih študija, se je vrnil v Indijo, kjer 

se je začel navduševati nad kulturo in barvno paleto mesta. Močne barvne pigmente je takrat 

opazil tudi na tržnici v Mumbaju. Ob vrnitvi v London je začel pri svojih delih uporabljati 

surove naravne pigmente, po navadi brez veziv. Kljub temu da je bil prvotno kipar, je tudi 

slikal. Po dveh razstavah v Londonu leta 1981 so ga uvrstili med umetnike, pri katerih je bilo 

moč opaziti njihov širok razpon izbora tehnik in materialov. Zanimajo ga nasprotja, kontrast 

med svetlim in temnim, obliko in praznino, notranjostjo in zunanjostjo, površino in globino, 

abstrakcijo in figuraliko, odsevom in absorpcijo. Umetnik je govoril, da vsaka barva nekaj 

predstavlja. Rumena predstavlja poželenje in strast, modra prebudi nebo in ocean in tako 

ponazarja neskončnost in neomejenost, rdeča pa je umetniku blizu predvsem zaradi njene moči 

in čustvenih lastnosti (Anish Kapoor: Flashback, b. d.). Za zemljo pravi, da je podobna koži, 

ki se lahko predre ali rani kot meso (Lewison, 1990).  

Slikarska dela Kapoorja so mojo pozornost pritegnila zaradi tega, ker zemlje ni uporabljal le 

kot material za izražanje, ampak tudi kot material s posebno, edinstveno teksturo in barvo, ki 

jo je drugje težko dobiti. Slednje je bila tudi ena od vodilnih misli pri mojih slikarskih delih, 

kjer zemlja predstavlja poseben, redko uporabljen material za slikanje. Pri njegovem delu na 

Sliki 90 opazimo posebno tekturo zemlje, ki daje kiparskemu delu drugačen vizualni učinek. 

Sicer pa je v svojih slikarskih delih več uporabljal naravne pigmente s tržnice v Mumbaju kakor 

zemljo. V primerjavi z drugimi omenjenimi avtorji je bil Kapoor edini, ki je posebno pozornost 

posvečal pomenu barv.  
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Slika 89: Anish Kapoor, Untitled (Brez naslova), 

1990, prst, polivinilno acetatna barva in gvaš na 

papirju, 56,2 x 76,1 cm, Galerija Tate, London 

 

Slika 90: Anish Kapoor, She Wolf (Ona volk), 

2016, smola, prst in marmor, 27 x 90 x 53 cm

 

2.7.6 Sam Roloff 

Roloff (b. d.) sicer ni znan po slikanju z zemljo, je pa naredil serijo del z uporabo le-te. Med 

drugim je naredil delo, ki je bilo sestavljeno iz treh slik z naslovom Jory Soil Oil in Three 

Steps. Roloff (b. d.) se je pri prvem primeru slik v tem delu posvetil tristopenjski raziskavi 

zemlje iz mesta Oregon v Združenih državah Amerike. Pri prvi sliki na levi strani Slike 91 se 

je osredotočil na surovo zemljo, ki je bila nabrana na območju vinogradov. Zemlja je bila 

zmleta in presejana skozi sirarski prt; zemljo v prahu je tako s pomočjo razpršila nanesel na 

platno, premazano z lepilom. To se mu je zdel edini način nanosa zemlje, kjer je sama zemlja 

obdržala prvotno rdečkasto barvo, v stiku z lepilom je le za malenkost potemnela. Pri sliki na 

sredini je uporabil oljno barvo, izdelano iz mešanice zemlje in lanenega olja. Mešanico je 

nanesel s pomočjo razpršilnika. Tretja slika je bila mešanica prvih dveh, uporabil je surovo 

zemljo, ki jo je razpršil na lepljivo platno, in oljno barvo, ki jo je pripravil za izdelavo druge 

slike. S to kombinacijo je zemljo prikazal hkrati v najsvetlejših in v najtemnejših odtenkih (Jory 

Soil Oil Painting, b. d.). 

Slikarska dela Roloffa se mi zdijo edinstvena in vredna omembe zaradi njegovega posebnega 

načina slikanja. Odprl mi je pogled na drugačen pristop k slikanju z zemljo. Zemlje je na 

slikarsko podlago nanašal na tri različne omenjene načine. Na Sliki 91 se zazna lazurnost barve, 

prav tako lahko vidimo, kako se odtenek zemlje spremeni ob stiku z določenim vezivom. Na 

Sliki 92 pa lahko vidimo prikaz kontrasta zemlje v prahu in zemlje z večjimi delci.   
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Slika 91: Sam Roloff, Jory Soil Oil in Three Steps (Zemlja Jory z oljem v treh korakih), 2010, mešana tehnika 

(zemlja, lepilo, olje), 76,2 x 228,6 cm 

 

Slika 92: Sam Roloff, Laurelwood 12 x 12, 2011, zemlja na platnu, 30 x 30 cm 

 

2.7.7 Amanda Brazier  

Brazier (b. d.) je ameriška slikarka, katere slike temeljijo na interakciji človeka z njegovim 

okoljem, predvsem grajenje in poseljevanje zatočišč. Nanjo vplivajo oblike bivališč, motivi 

temeljijo na arhitekturi in ponavljajočih se oblikah. Prav tako kot poteka gradnja hiš tudi 

Brazier gradi svoje slike z  zlaganjem, tkanjem in izbiranjem preprostih oblik. Poleg tega 

uporablja tudi teksture in vzorce, ki spominjajo na tkane domače krpe in odeje s simboliko 

zaščite in udobja. Barve, s katerimi slika, izdela sama. Pigmente pridobiva iz zemlje v okolici 

svojega doma (Amanda Brazier, b. d.). Njena moč, energija za slikanje izvira iz zemlje, 

materiala, ki jo povezuje z njenim poreklom. Za razliko od preostalih avtorjev je Brazier (2013) 

ena redkih, ki se v svojih delih posveča geometrijskih oblikam (Amanda Brezier's paintings 

begin in the earth, 2013). 
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Delo slikarke Brazier je pomembno za razvoj slikanja z zemljo, saj se, za razliko od večine, 

posveča geometričnim motivom. Navadno so slikarska dela, kjer umetniki slikajo z zemljo, 

ustvarjena v smislu slikarstva materije, pri A. Brazier pa je popolnoma drugače, saj se posveča 

geometrizmu, geometrični abstrakciji. V proces izdelave oljnih barv vključuje, tako kot jaz, 

trenje s stekleno gobo na stekleni podlagi. Svoj navdih za izdelavo svojih oljnih barv sem 

dobila prav pri njej. Zelo impresivni se mi zdijo njeni odtenki oljnih barv; tako na Sliki 93, kot 

na Sliki 94 se poleg belih, rumenih, oranžnih, rdečkastih, rjavih, pojavljajo tudi modrikasti in 

zelenkasti. Slednje zelo težko najdemo v naravi.  

 

 

Slika 93: Amanda Brazier, Shelter (Zatočišče), 

2013, ročno izdelana oljna barva iz zemeljskih 

pigmentov na plošči, 30,5 cm x 30,5 cm 

 

Slika 94: Amanda Brazier, Two (Dva), 2017, ročno 

izdelana oljna barva iz zemeljskih pigmentov na 

plošči, 30,5 cm x 30,5 cm

 

2.7.8 Nick Neddo 

Nick Neddo (b. d.) je sodobni ameriški slikar, ki se osredotoča na slikanje z naravnimi 

pigmenti, predvsem na slikanje s čopiči, pisali, ki jih izdela sam iz materialov, najdenih v 

gozdu. Opisuje postopek slikanja, ki se začne mnogo prej od samega slikanja na podlago. Začne 

se z nabiranjem pigmentov, čiščenjem, torej z dolgotrajno pripravo materiala. Gre za večurni, 

dnevni, tedenski proces iskanja različnih odtenkov pigmentov, nabiranja surovega materiala, 

obdelavo, prečiščevanje pigmentov in nato ročno izdelavo slikarskega materiala in 

pripomočkov. Sam proces iskanja, priprave in izdelave materiala je že del slike, prav tako pa 

se splete nekakšna vez med samim slikarjem in okoljem, če si material sam nabere, izdela, 

namesto da ga kupi. Ni nujno, da določena regija, okolje zagotavlja velik spekter barvnih 

odtenkov. Poleg pigmentov, pridobljenih iz zemlje, izdeluje tudi pigmente iz jagodičevja, 

različnih rastlin, oglja, pripomočke za slikanje pa izdeluje iz različnih kožuhov, peres živali, 

rastlinja in kamnov. Motivi njegovih del temeljijo na bitjih, ki so mu zagotovila surov material 

za slikanje. Na primer, ko slika s črnilom iz črnega orehovega drevesa in pisalom, narejenim 

iz istega drevesa, se posveti motivu orehovega drevesa. Če slika z voščenkami, pri katerih je 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                Andrea Volk: Slikanje z zemljo 

55 

 

za izdelavo uporabil čebelji vosek, slika satovje s čebelami in tako izbira tudi druge motive 

(Neddo, b. d.). 

Slikarja Nedda omenjam zaradi njegovega zanimivega razmišljanja o postopku slikanja, v 

čemer je podoben slovenskemu slikarju Lapajnetu. Njegov način razmišljanja mi je zelo blizu 

in se z njim lahko poistovetim, saj je celoten proces priprave materiala za slikanje del končno 

nastale slike. Slikarsko delo ni samo tisto, kar vidimo, je celoten proces, ki se je začel že pred 

nastankom določene slike. Neddo si za razliko od preostalih omenjenih avtorjev poleg 

slikarskih barv in risal izdela tudi čopiče oz. Orodja, s katerimi barvo nanaša na slikarsko 

podlago.  

 

Slika 95: Nick Neddo, Avtoportret, 2013, ročno izdelano pisalo in tuš iz naravnih materialov 

 

2.7.9 Tone Lapajne 

Lapajne (2016) je bil prvotno uveljavljen kot slovenski kipar, šele kasneje kot slikar. Že od 

svojega otroštva je hotel postati slikar in tako se mu je njegova želja tudi izpolnila povsem 

naključno s ciklusom Barjanskih reliefov iz leta 1977, kjer je na novo začel kombinirati les in 

zemljo, kot združevanje dveh svetov (Zgonik, 2016). Zemljo, kot mrtvi material, je Lapajne 

oživil z uporabo v slikarstvu. Njegovi spomini ob kupu zemlje so ga vezali na spomin na mater, 

vojno, topove in letala, katerih se je moral znebiti. Občutil je, da vse prihaja iz zemlje in se 

vanjo kasneje tudi vrača. Prečiščena, zmleta in presejana zemlja je v kombinaciji z vezivom 

postala slikarski material. Tako je, v povezavi z lesom, Lapajne lahko upodobil svoja čustva in 

občutke. Bolj ali manj je ponavljal ikonografski motiv cerkvice, simbol domače vasi, doma, 

vojne, svoje matere, bede in boja za življenje (Pregl Kobe, 2000). Velik pomen je pripisoval 

tudi svojemu načinu nabiranja zemlje; nikoli je ni nabiral z lopato, temveč izključno z rokami. 

To je bil del njegovega procesa dela z zemljo, pomemben je bil primaren fizični stik med 

zemljo in slikarjem samim (Zgonik, 2016). Na drugi strani pa je zemlja predstavljala neko 

snov, v katero se vračamo in ki nam ponuja možnost večnega bivanja v njej. Zemlja je že od 
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nekdaj bila na tleh in ponujala kmetu hrano in način preživetja, prav tako pa je to kasneje 

ponujala Lapajnetu – način življenja in hrano, vendar v drugačnem kontekstu. V svojih delih 

je kazal obvladovanje slikarskega materiala, s katerim je slikal na juto, in prav tako 

obvladovanje razpok. Pomembno je omeniti njegov občutek za usklajenost barv s pomenom in 

izraznostjo slike. Na barjansko zemljo je gledal tudi z vidika geološke in biološke sestave, kar 

se opazi v strukturi razpokanin. Zdi se, da se je skozi svoje kiparsko obdobje le pripravljal na 

drugo obdobje svojega življenja, obdobje slikarstva (Pregl Kobe, 2000). 

Šele nekaj mesecev po tem, ko sem začela slikati z zemljo, sem se spoznala z delom Lapajneta. 

Njegove izjemno navdihujoče slike so mi pokazale moč nadzorovanja razpok na slikarski 

površini pri slikanju z zemljo. Lapajne je dobro poznal zemljo in njene reakcije v stiku z 

vezivom. Poleg razpok je slikarsko površino, prekrito z zemljo, včasih z orodjem tudi 

razbrazdal, kar sem storila tudi sama. V primerjavi z drugimi omenjenimi avtorji je – poleg 

Tàpiesa – v svoja dela vključeval tudi napise. Primer napisa lahko vidimo na Sliki 97. 

Vključeval je napise različnih krajev, poleg tega pa je ponekod dodal tudi svoj podpis. Na 

nekaterih delih je za svoj podpis uporabljal štampiljko. Kljub vsemu podpis deluje kot del 

celostne slike.  

 

Slika 96: Tone Lapajne, Avion – Ristanc (Igre v najlepši pokrajini otroštva), 1992, barjanska zemlja na juti, 187 

x 300 cm 
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Slika 97: Tone Lapajne, Rožnik, 1978, barjanska zemlja na juti, 135 x 112 cm 

 

2.8 Zanimivosti  

V podpoglavje z naslovom Zanimivosti sem vključila nekaj informacij, povezanih z zemljo in 

zemeljskimi pigmenti, na katere sem naletela v procesu iskanja literature o slikanju z zemljo. 

Osredotočila se bom na dve temi, ki sta se mi zdeli zanimivi. Pri obeh me je pritegnilo drugačno 

obravnavanje materiala zemlje, torej ne kot slikarski material, marveč kot material, ki je del 

narave. Kot prvo bom omenila raziskavo M. E. Wollneya (1958), v kateri je primerjal šest 

različnih barv zemlje in jim pripisal pet temeljnih razlik glede na njihov barvni odtenek. Sledi 

drugi sklop o barvnih atlasih, ki jih pogosto uporabljajo v geografiji, kljub temu pa lahko 

vidimo njihovo povezavo z umetnostjo, tako kot jo je videl slovenski slikar Tone Lapajne. 

Lapajne je izdelal svoje barvne atlase iz vrst zemlje, ki jih je uporabljal kot slikarski material.  

2.8.1 Barva zemlje in njeno spreminjanje pri različnih temperaturah 

Barva zemlje nam lahko izda veliko njenih lastnosti. Martin Ewald Wollny (1958), nemški 

ustanovitelj agrikulturne fizike, je primerjal šest prsti različnih barvnih odtenkov, jim izmeril 

spremembe v temperaturi in zapisal pet temeljnih razlik. V toplih letnih časih je temneje 

obarvana suha zemlja toplejša kakor svetlo obarvana zemlja, dnevna nihanja v temperaturi so 

večja pri temnejši zemlji kot pri svetlejši. Razlika med temperaturama temnejše in svetlejše 

zemlje je največja pri dnevnem maksimumu in najmanjša pri dnevnem minimumu. Iz tega 

sledi, da je izguba toplote temneje obarvane zemlje ponoči večja v primerjavi z izgubo 

temperature pri svetleje obarvani zemlji. Kot zadnjo ugotovitev omenja, da se razlika v 

temperaturi med temnejšo in svetlejšo zemljo zmanjšuje z globino, kjer se zemlja nahaja, oz. 

razlika izgine v hladnejših mesecih. Omenja tudi, da ima barva zemlje, ki jo določajo elementi, 

ki jih vsebuje, pomembno vlogo pri vplivu na rast rastlinja (Ludwig, Harper, 1958). 
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2.8.2 Barvni atlas  

Barva prsti je pomemben podatek in jo določimo na dva različna načina – na osnovni in na 

zahtevnejši ravni. Na barvo vplivajo delež organske snovi, mangana, železa in predvsem 

vlažnost. Če je prst rdečkasta ali temno rjavega odtenka, nam pokaže, da vsebuje veliko kisika, 

prav tako se barva razlikuje glede na to, kolikšen delež humusa vsebuje (Korže, Lovrenčak, 

2004).  

Barvni atlas, kot ga imenujejo na področju geografije, je atlas za določanje barve prsti na 

zahtevnejši ravni. Ameriški se imenuje Munsllov atlas barv (Munsell Soil Color Chart), 

japonski pa Standardni atlas barv zemlje (Standard Soil Color Chart). Deluje tako, da vzamemo 

košček prsti, ki ji hočemo določiti barvo, ter v atlasu poiščemo stran, ki ustreza barvi prsti in 

barvnemu tonu. Barvo določimo s kombinacijo treh podatkov, ki nam jih poda atlas – barvni 

ton (hue), svetlost (value) in nasičenost (chroma). Prav tako pa ji določimo ime, ki je sicer v 

atlasu zapisano z začetno črko barve v angleškem jeziku, na primer R kot rdeča oz. red ali Y 

kot rumena oz. yellow. Na drugi strani pa lahko barvo prsti določimo na bolj osnovni ravni – 

z razmazom navlažene grudice prsti po belem papirju – in ji tako določimo barvo (Korže, 

Lovrenčak, 2004). Munsllov atlas barv je sestavljen iz devetih lestvic, ki vsebujejo 322 

različnih primerov odtenkov zemlje. Ti so razvrščeni glede na tri kategorije, ki združujejo opise 

vseh barv in so poznane kot odtenek (hue), vrednost (value) in čistost oz. intenziteta barve 

(chroma). Odtenek nam pove odnos odtenka z rdečo, rumeno, zeleno, modro ali vijolično 

barvo, vrednost nam pokaže stopnjo svetlosti, čistost oz. intenziteta pa nam pove, kakšna je 

moč barve. Ena lestvica na eni strani ima konstantno vrednost odtenka, ki je označena v 

zgornjem desnem kotu, v vertikalni smeri barve postajajo zmeraj svetlejše od spodaj navzgor, 

tako se njihova vrednost povečuje. Horizontalno pa se povečuje čistost barve od leve proti 

desni. Munsllova notacija je še posebej uporabna za internacionalne primerjave, tako da prevod 

imen barv ni potreben. Imena zemeljskih barv so zapisana ob barvni lestvici. Za opis odtenka 

barve nam Munsllov atlas barv določa simbole, denimo R je za rdečo, YR za rumeno-rdečo in 

Y za rumeno, ki jih označuje še številka od 0 do 10. Sredina je 5,0 točke se enači z 10 točkami 

naslednje najbolj rdeče lestvice. Notacija vrednosti barvne lestvice je označena s številkami od 

0, za popolnoma črno, do 10, za popolnoma belo. Čistost ali intenziteta barve pa se začne 

označevati z 0, kot nevtralno sivo, in se stopnjuje do 20, ki se skoraj nikoli ne pojavlja pri 

zemeljskih pigmentih. Za čisto sivo, čisto belo in čisto črno, ki imajo stopnjo odtenka in stopnjo 

čistosti ali intenzitete 0, se uporablja simbol N (nevtralno). Najlaže določimo vse tri dimenzije 

zemeljskega odtenka tako, da zemeljski vzorec držimo ob barvni lestvici in ga premikamo po 

primerih barv, dokler ne najdemo odtenka, ki je našemu zemeljskemu pigmentu najbolj 

podoben, najbliže (Munsell Color, 2010). 

Pri svojem delu zemlje nisem čistila in bi ji lahko v času nabiranja določila vse vrednosti, ki se 

jih lahko določi s pomočjo barvnega atlasa. Če bi svoje delo poglobila in nabrala več vzorcev 

zemlje različnih barvnih odtenkov, kjer bi lahko bilo več odtenkov barvno zelo podobnih, bi 

mi podatki, določeni z barvnim atlasom, omogočili lažje razvrščanje primerov nabrane zemlje. 

Določeni barvni ton zemlje in svetlost bi mi zelo pomagala. Če bi začela s postopki čiščenja 

zemlje in pridobivala zemeljske pigmente, ti podatki ne bi bili več uporabni. Sestava zemlje bi 

se spremenila, tako tudi vlažnost, saj bi bili pigmenti v obliki prahu in zato podatki, pridobljeni 
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s pomočjo barvnega atlasa, ne bi bili več pravilni. Barvni atlas tako omenjam le kot zanimivost 

ter kot pripomoček, ki nam lahko pomaga določiti nekaj za nekatere ljudi pomembnih lastnosti 

barve zemlje. Prav tako pa lahko barvne atlase povežemo z umetnostjo, tako kot je to storil 

slovenski slikar Tone Lapajne.   

 

 

Slika 98: Primer ameriškega Munsllovega atlasa 

barv 

 

Slika 99: Primer ene od strani iz japonskega 

barvnega atlasa Standardni atlas barv zemlje  

 

Na področju slikarstva je svoj barvni atlas z naslovom Dokument – Najdišča barjanskih zemelj 

(1978), Slika 100, izdelal slovenski slikar Tone Lapajne. Tako je samo dokumentiranje 

izpostavil in med umetniške postopke poleg slikanja vključil tudi (enako pomembno) 

arhiviranje. Zemljevid najdišč barjanskih zemelj različnih odtenkov je videti kot slikarsko delo, 

ne toliko kot samo zemljevid. Vsa ta dela in dokumentacija procesa nakazujejo umetnikovo 

sistematičnost pri delu (Zgonik, 2016). 
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Slika 100: Tone Lapajne, Dokument – Najdišča barjanskih zemelj, 1978, mešana tehnika na juti, 131 x 108 cm

 

Slika 101: Tone Lapajne, Barjanska zemlja, 1978, 

mešana tehnika, 76 x 62,5 cm 

 

Slika 102: Tone Lapajne, Barjanske zemlje, 1978, 

barjanska zemlja in papir na juti, 131 x 108 cm 
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3 Pedagoško-empirični del 

Pedagoško-empirični del sestavljata dve podpoglavji, pedagoško in empirično. V pedagoškem 

delu je opisana slikarska delavnica Slikanje z zemljo, ki sem jo izpeljala v skupini udeležencev 

mešane starosti v prostorih Zavoda za izobraževanje in kulturne dejavnosti BOB. Sprva sem 

hotela izvesti sklop učnih ur na temo slikanja z zemljo pri predmetu likovna umetnost na eni 

izmed osnovnih šol, vendar sem se glede na to, da delo z učenci že poznam, odločila za izvedbo 

delavnice. Z delavnico sem želela pridobiti izkušnjo dela z odraslimi. V tem delu tako 

predstavljam svojo izkušnjo z delavnico ter na kratko opisujem mnenja udeležencev o slikanju 

z zemljo. Udeležencem sem na koncu delavnice razdelila vprašalnik z osnovnimi vprašanjih o 

poteku delavnice in o njihovem mnenju, priporočilih. Vprašalnik ni del raziskave, ki je bila 

izvedena v drugem delu pedagoško-empiričnega dela. Izdelan je bil samo za povratno 

informacijo. Sledi drugo podpoglavje, ki temelji na raziskavi o pogostosti uporabe naravnih 

materialov pri pouku likovne umetnosti na osnovni šoli. Zanimalo me je, kako pogosto se 

učitelji pri izvajanju likovnih nalog odločajo za naravne materiale in kakšni so njihovi razlogi 

za ali proti. Povezava med delavnico in raziskavo ni neposredna, gre za dva ločena dela, ki 

temeljita na podobni vsebinski temi.   

3.1 Pedagoški del 

3.1.1 Izvedba slikarske delavnice 

Delavnico sem izvedla maja 2018 v prostorih Zavoda za izobraževanje in kulturne dejavnosti 

BOB s skupino udeležencev slikarske delavnice, ki jo drugače vodi slikarka Zdenka Žido. 

Delavnica je trajala 4 ure, udeležilo pa se je je 10 udeležencev, starostni razpon skupine 

sodelujočih je bil od 7 do 65 let.  

Potek delavnice je sledil načrtovani učni pripravi. Za nekatere je bila izdelava voščenk zelo 

zanimiva in so jo spremljali zelo zavzeto, drugim pa ni bila nova in je bilo zanimanje temu 

primerno manjše. Pri izdelavi voščenk so mi najbolj pomagali najmlajši sodelujoči, fant, star 7 

let, in dve dekleti, stari okoli 13 let. Starejši sodelujoči so opazovali postopek in postavljali 

različna vprašanja, vezana na izdelavo voščenk (ali se pripomočki, ki jih uporabljamo pri 

izdelavi voščenk, lahko kasneje uporabljajo naprej v gospodinjstvu; ali se lahko uporablja tudi 

vosek, ki nam ostane od sveč; ali sem kalupe za izdelavo voščenk izdelala sama ipd.).  

Zanimivo jim je bilo, da slikarski material lahko izdelamo iz materiala, ki ga najdemo v okolici. 

Prav tako, da lahko ostanke jajčne tempere, zmešane z zemljo ali zemeljskimi pigmenti, 

zavržemo v naravo, saj je zmes popolnoma organska in se bo razgradila, za razliko od 

sintetičnih slikarskih materialov, ki jih kupimo v trgovini.  

Slikanja z naravnimi pigmenti so se vsi udeležnci lotili zelo motivirano. Zanimalo jih je, kako 

se bo jajčna tempera skladala z zemljo, kakšen bo rezultat njihovega slikanja. Kljub temu da 

sem določila, da izdelajo jajčno tempero tako, da jajce zmešajo s pigmenti in s tem materialom 

nato slikajo, so prišli na idejo, da namesto mešanja jajca in pigmentov lahko z jajcem najprej 

premažejo slikarsko površino in nato nanjo potresejo pigmente. Pri celotnem procesu 

slikarskega izražanja so udeleženci pogrešali intenzivne barve, saj so organski pigmenti 

naravnih barv, velikih barvnih kontrastov in intenzivnih odtenkov pa pri teh materialih ni. Iskali 
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so nekaj, s čimer bi lahko popestrili svoje slike in jim dali poudarek; tako so v kuhinji z 

veseljem vzeli začimbo Vegeta, ki so jo presejali skozi čajno cedilo in svoje slike popestrili z 

živo rumeno barvo. Majhen detajl z intenzivnim rumenim odtenkom začimbe jim je zadostoval 

in niso iskali še drugačnih živih barvnih odtenkov.  

Postavljena sem bila v nov položaj, ko sem morala učno pripravo hitro prilagoditi tudi otrokom. 

Sprva sem dobila informacijo, da se bodo delavnice udeležili le odrasli, na koncu pa je bil 

najmlajši udeleženec star 7 let. Večina informacij je bila zanj teže razumljiva, kljub temu pa je 

z velikim zanimanjem spremljal izdelovanje slikarskega materiala in likovnega izražanja z 

njim. Zanimala ga je predvsem izdelava voščenk. 

 
Slika 103: Udeleženka pripravlja jajčno tempero. 

 
Slika 104: Najmlajši udeleženec delavnice pri 

slikanju 

 
Slika 105: Udeleženka, ujeta v trenutku ustvarjanja. 

 
Slika 106: Končna slika ene od mlajših udeleženk 

delavnice 
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Slika 107: Del serije slik udeležencev delavnice 

 

Slika 108: Drugi del serije slik udeležencev delavnice 

3.1.1.1 Evalvacija delavnice 
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Za delavnico sem sestavila evalvacijski list, saj sem želela dobiti povratno informacijo o 

kakovosti, mnenje o vsebini delavnice, predvsem pa me je zanimalo, koliko udeležencev bi se 

na podlagi te delavnice odločilo za udeležbo na delavnici, kjer bi izdelovali barve za druge 

slikarske tehnike. Udeleženci so delavnico ocenili kot odlično in povedali tudi, da je izpolnila 

njihova pričakovanja. Na njej so si pridobili dovolj informacij, da lahko zdaj samostojno slikajo 

z zemljo. Poznajo postopek priprave zemlje in prav tako tudi recepte za voščenke in jajčno 

tempero. Sama izdelava voščenk in jajčne tempere se jim ni zdela zahtevna. Zanimanje za 

izdelavo slikarskih materialov, barv za druge slikarske tehnike je bilo veliko. Po Grafikonu 1 

oz. strukturnem krogu sodeč, je bilo največ zanimanja za izdelavo oljnih barv (36,84 %), sledi 

izdelava suhih pastelov (31,58 %), na tretjem mestu, izdelava akvarelnih barv (26,32 %), eden 

od udeležencev je odgovoril, da ga izdelava materialov za druge slikarske tehnike ne zanima 

(5,26 %). Večini udeležencev je torej predstavljalo slikanje z zemljo posebno, zanimivo in 

novo izkušnjo, zato se bi tovrstnega slikanja še kdaj lotili. 

 

 

Grafikon 1: Prikaz odgovorov na anketno vprašanje o zanimanju za izdelavo slikarskih materialov za druge 

slikarske tehnike 

3.1.1.2 Opombe 

Najprej sem hotela delavnico izvesti v osnovni šoli, zato sem načrt oblikovala v obliki učne 

priprave, ki pa je zaradi drugačne izvedbe terjal nekaj prilagoditev. Celoten obseg delavnice bi 

v šoli razdelila na več sklopov učnih ur, od 4 do 6 učnih ur. Na začetku bi predstavila temo 

slikanja z zemljo, zgodovino in jim opisala postopek izdelave voščenke. Po končani 

predstavitvi bi se učenci razdelili v skupine in izdelali toliko voščenk kolikor je učencev. Vsaka 

skupina bi izdelala svojo barvo voščenk. Tako bi vsak učenec dobil nekaj voščenk različnih 

barv, s katerimi bi lahko kasneje slikal. V naslednjem sklopu učnih ur bi se posvetili recepturi 

jajčne tempere in jo tudi pripravili. Učenci bi začeli slikati svoja dela, pri katerih bi uporabili 
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jajčno tempero in voščenke, izdelane iz naravnih materialov. Na koncu bi se pogovorili o 

izkušnji izdelovanja slikarskega materiala iz zemlje in pregledali nastala dela.  

Kot rečeno, sem likovno delavnico izpeljala s starostno heterogeno skupino udeležencev, kar 

je bila zame popolnoma nova, drugačna pedagoška izkušnja. Starostni razpon sodelujočih na 

delavnici je bil res širok in prav tako njihovo predznanje. Imeli smo možnost neomejene 

uporabe kuhinje in kuhinjskih pripomočkov, za kar bi v šoli potrebovali več usklajevanja in 

dogovarjanja. Zaradi razgibane starostne skupine udeležencev so si med seboj lahko pomagali. 

Dobila sem izkušnjo z različnimi načini razmišljanja in različnimi pristopi glede na starost in 

predznanje udeležencev.  

3.2 Empirični del 

3.2.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Ozaveščanje o našem okolju, naravi nas v današnjem času spremlja že na vsakem koraku. 

Pomembno je, da vemo, kaj nam narava ponuja. Živimo v svetu, kjer skoraj vse lahko kupimo 

že v trgovinah, kljub temu da bi si to lahko izdelali, pridelali sami. Družba se počasi vrača 

nazaj, v svet, ko potrošništvo še ni bilo tako močno. V čas, ko so tudi ljudstva, umetniki, slikarji 

barve izdelovali sami. Pomembno je, da se učenci začnejo zavedati, da si lahko določene 

materiale za ustvarjanje naredijo sami doma. Seveda je najenostavneje material kupiti v 

trgovini, če pa se odločimo, da ga bomo pripravili sami doma, nam bo to vzelo precej več časa, 

vendar pa bo izkušnja povsem drugačna. Otrok se bo lahko naučil veliko več o sestavinah 

določene barve, če jo bo doma ali v šoli izdelal sam, kakor pa če jo bo kupil v trgovini. S tem 

bo tudi razvijal svoje ročne spretnosti, inovativnost, domišljijo, se naučil veliko o materialih in 

njihovih lastnostih. Če bi vsaj delček eksperimentiranja, raziskovanja in izdelave materialov 

za ustvarjanje vključili v program predmeta likovna umetnost, bi bil to velik korak. Poleg tega 

bi se lahko likovna umetnost medpredmetno povezala s predmeti geografija, kemija ali 

biologija in bi bil projekt tako obširnejši, znanje pa kompleksnejše in trajnejše. V učnem načrtu 

za likovno umetnost je zapisano, da učitelj pozornost posveča tudi ekologiji, skrbi za varstvo 

okolja ter zaščiti in varnosti pri delu, kar je zelo pomembno tudi pri delu z naravnimi pigmenti.  

Raziskavo sem glede na pregled učnega načrta predmeta likovna vzgoja posvetila 

raziskovalnemu problemu, koliko v šolah pri predmetu likovna vzgoja, tako na razredni kot na 

predmetni stopnji, uporabljajo naravne materiale. Učni načrt za predmet likovna vzgoja omenja 

uporabo recikliranih materialov, embalaže in naravnih materialov pri kiparstvu in arhitekturi v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pri 

oblikovanju na ploskvi omenja le uporabo tradicionalnih orodij in materialov (Učni načrt. 

Likovna vzgoja, 2011). 

3.2.2 Cilji raziskave, raziskovalna vprašanja in raziskovalne hipoteze 

3.2.2.1 Cilji raziskave 

• Raziskati pogostost uporabe naravnih materialov pri pouku likovne vzgoje.  

• Raziskati razloge za uporabo naravnih pigmentov pri likovnem ustvarjanju.  

• Ugotoviti vrste naravnih materialov, ki jih učenci anketirancev najpogosteje uporabljajo.  
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• Ugotoviti, pri kateri zvrsti likovne umetnosti uporabljajo največ naravnih materialov.  

 

3.2.2.2 Raziskovalna vprašanja  

• Zakaj učitelji likovne umetnosti ne uporabljajo več naravnih materialov kot sintetičnih?  

• Kako pogosto učenci pri likovnem ustvarjanju uporabljajo naravne materiale? 

• Ali učitelji pri likovnem izražanju učencev radi uporabljajo naravne materiale in zakaj? 

• Katere naravne materiale uporabljajo pri likovni vzgoji? 

• Pri kateri slikarski tehniki se najpogosteje odločajo za uporabo naravnih materialov? 

 

3.2.2.3 Raziskovalne hipoteze 

• Ključna vzroka, da se učitelji za naravne materiale odločajo redkeje kot za kupljene 

sintetične, sta čas in dostopnost.  

• Pri likovnem ustvarjanju redko uporabljajo naravne materiale.  

• Učitelji  pri likovnem ustvarjanju radi uporabljajo naravne materiale zaradi ozaveščanja o 

okolju in zaradi oblik, ki jih drugje ne morejo najti.  

• V šoli pri likovni umetnosti uporabljajo liste in suhe plodove.  

• Pri slikanju naravne materiale najpogosteje uporabljajo za oblikovanje lepljenk.  

 

3.2.3 Metoda in raziskovalni pristop 

V empiričnem delu raziskave sem izvedla anketo med razrednimi učitelji in učitelji likovne 

vzgoje, jo analizirala s kvantitativno analizo (vprašanja zaprtega tipa) in kvalitativno analizo 

(vprašanja odprtega tipa). S pomočjo ankete (Priloga 8.4) sem raziskovala način uporabe in 

stališča učiteljev razrednega pouka in likovne vzgoje do uporabe naravnih materialov, ki 

vključujejo tudi naravne pigmente.  

3.2.3.1 Vzorec 

V empiričnem delu sem uporabila neslučajnostni namenski vzorec. Sodelovalo je 20 učiteljev, 

od tega jih je bilo 12 učiteljev razrednega pouka in 8 učiteljev likovnega pouka v osnovni šoli.  

3.2.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, sem zbrala septembra in junija 2018, 10 

vprašalnikov sem prejela izpolnjenih iz ene od osnovnih šol v Ljubljani, 10 pa sem jih prejela 

prek spleta.    

3.2.3.3 Postopki obdelave podatkov 

Pridobljene podatke anketnih vprašalnikov sem analizirala s kvalitativno in kvalitativno 

analizo. Poleg tega sem se osredotočila tudi na izkušnjo izvedbe likovne naloge in potek učne 

ure dokumentirala. 

3.2.4 Rezultati raziskave 
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Med razrednimi učitelji in učitelji likovne umetnosti na predmetni stopnji v osnovni šoli sem 

preverjala pogostost uporabe naravnih materialov pri predmetu likovna umetnost. Deset 

izpolnjenih anketnih vprašalnikov sem dobila na osnovni šoli, odgovore drugih desetih pa sem 

pridobila prek izpolnjenih spletnih anketnih vprašalnikov. Starostni razpon anketiranih 

učiteljev je bil od 24 do 59 let. Anketo sestavljajo splošna vprašanja (vprašanje o starosti 

učitelja in ali anketiranec poučuje razredni pouk ali predmet likovna umetnost na predmetni 

stopnji), ki jim sledi sedem vprašanj. Anketiranci, ki so na prvo vprašanje odgovorili z 

odgovorom a (sintetične materiale), so z odgovarjanjem na drugo vprašanje anketo zaključili. 

Anketiranci, ki so na prvo vprašanje odgovorili z odgovorom b (naravne materiale), 

odgovarjanje nadaljujejo od tretjega vprašanja naprej, vse do zadnjega, sedmega vprašanja 

ankete. Ti učitelji tako odgovarjanje na drugo vprašanje izpustijo.  

Odgovore na anketna vprašanja sem analizirala in jih prikazala s strukturnimi krogi, na katerih 

so jasno označeni odstotni deleži odgovorov. Anketirala sem dvajset učiteljev, od tega jih je 

bilo dvanajst učiteljev razrednega pouka in osem učiteljev likovne umetnosti na predmetni 

stopnji.   

 

Grafikon 2: Prikaz deleža anketirancev učiteljev razrednega pouka in učiteljev likovne umetnosti na predmetni 

stopnji 

 

Analiza odgovorov na 1. vprašanje: Ali pri likovnem izražanju vaših učencev raje uporabljate 

sintetične ali raje naravne materiale?  

Najprej sem hotela izvedeti, ali so učitelji na splošno bolj zavzeti za uporabo sintetičnih 

materialov, tistih, ki jih lahko kupimo v trgovini, ali naravnih materialov, ki jih moramo sami 

nabrati in jih pripraviti za uporabo. Za naravne materiale se je odločilo 70,0 % učiteljev, 

sintetične pa raje uporablja 30,0 % anketiranih učiteljev.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                Andrea Volk: Slikanje z zemljo 

68 

 

Pričakovala sem, da bo več učiteljev odgovorilo, da raje uporabljajo sintetične materiale kakor 

pa naravne, saj so kljub vsemu sintetični materiali v šolstvu pogosteje uporabljeni. Menim, da 

se vsi počasi začenjamo zavedati svoje okolice in poskušamo živeti na čim bolj okolju prijazen 

način, kar se pozna tudi pri odgovorih na to vprašanje. Učitelji in učiteljice poskušajo učence 

kar najbolj ozaveščati o materialih, ki nam jih ponuja narava in jih lahko uporabimo pri 

likovnem ustvarjanju. Vseeno mislim, da so izrazne možnosti naravnih materialov sicer 

omejene, vendar nam ponujajo teksture, barvne odtenke in oblike, ki jih je pri sintetičnih 

materialih teže najti.  

 

 

 

Grafikon 3: Prikaz odgovorov na anketno vprašanje o uporabi sintetičnih in naravnih materialov pri likovnem 

ustvarjanju 

 

Analiza odgovorov na 2. vprašanje: Pri likovnem izražanju mojih učencev raje uporabljamo 

sintetične materiale, ker …:  

Anketirancev, ki so odgovorili, da pri likovnem ustvarjanju raje od naravnih uporabljajo 

sintetične, je bilo šest. Večinoma se za to odločajo, ker se jim zdijo ti materiali dostopnejši 

(55,6 %). Sledijo druge možnosti, kjer so se odgovori anketirancev pojavljali v enakih 

odstotkih: sintetični materiali se jim zdijo kakovostnejši (11,1 %), pridobivanje naravnega 

materiala se jim zdi zamudno (11,1 %), tako jim določajo navodila v UN (11,1 %), trudijo 

se uporabljati materiale, ki so jih kupili starši (11,1 %). Če se osredotočim na zadnji 

odgovor (da se trudijo porabiti tisto, kar kupijo starši), ugotovim, da.  bi bilo s finančnega 

vidika za starše ugodneje, če bi program priporočal uporabo naravnih materialov. Čas, ki ga 

starši posvetijo nakupu ustvarjalnega materiala, bi lahko s svojimi otroki porabili za sprehod v 
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naravo; tam bi nabrali potreben material, ki bi ga očistili in pripravili za uporabo. Postavljeno 

raziskovalno hipotezo, ki predvideva, da sta ključna vzroka, da se učitelji redkeje odločajo za 

naravne materiale kot za kupljene, čas in dostopnost, tako potrdimo.  

 

Iz najpogostejšega odgovora lahko sklepam, da bi se uporaba naravnih materialov povečala, če 

bi imeli podobne lastnosti kot sintetični materiali in bi bili cenovno ugodni. Kljub vsemu pa se 

bo, denimo slikarski material, izdelan iz naravnih materialov, zelo razlikoval od sintetičnih, 

najpomembneje pa je, da barve ne bodo tako intenzivne.  

 

Grafikon 4: Prikaz odgovorov na anketno vprašanje o razlogih za uporabo sintetičnih materialov pri likovnem 

ustvarjanju 

 

Analiza odgovorov na 3. vprašanje: Kako pogosto vaši učenci uporabljajo naravne materiale 

pri likovnem izražanju?   

Od tretjega vprašanja naprej so odgovarjali tisti anketiranci, ki so pri prvem vprašanju 

obkrožili, da pri likovnem izražanju učencev raje uporabljajo naravne materiale. Spraševala 

sem jih, kako pogosto uporabljajo naravne materiale. 78,6 % anketirancev, je odgovorilo, da 

naravne materiale pri likovnem izražanju uporabljajo pogosto, 14,3 % anketirancev je 

odgovorilo, da jih uporabljajo redko, 7,1 % jih je odgovorilo, da jih uporabljajo vedno, nihče 

od anketirancev, pa ni odgovoril z nikoli. Zato odgovor nikoli ni niti vključen v strukturni krog. 

Tukaj lahko ovržem mojo hipotezo, da naravne materiale pri likovnem ustvarjanju uporabljajo 

redko. 

Pri tem vprašanju nisem pričakovala tako velikega deleža odgovorov ''pogosto''. Predhodnje 

postavljena hipoteza o pogostosti uporabe naravnih materialov pri likovnem ustvarjanju še 
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dodatno dokazuje mojo predpostavko pred izvedeno raziskavo o redki uporabi le-teh. Zanimivo 

se mi zdi, da nihče od anketirancev ni odgovoril, da naravnih materialov nikoli ne uporablja, 

kar si razlagam, da vsi težijo k uporabi čim večjega števila različnih naravnih materialov. 

Vseeno je odgovor, da naravne materiale uporabljajo redko, zasedel drugo mesto.  

 

Grafikon 5: Prikaz odgovorov na anketno vprašanje o pogostosti uporabe naravnih materialov pri likovnem 

ustvarjanju 

 

Analiza odgovorov na 4. vprašanje: Zakaj se radi poslužujete naravnih materialov pri vaših 

učnih urah likovnega izražanja? (možnih je več odgovorov) 

Pri tem vprašanju sem preverjala razloge učiteljev za uporabo naravnih materialov pri 

likovnem izražanju. Poleg tega da so laže dostopni in cenovno ugodni oz. brezplačni, nam 

ponujajo veliko večji spekter tekstur, naravnih barv, oblik kakor umetni materiali. Prav 

zaradi tega 29,4 % anketirancev raje uporablja naravne materiale, drugo mesto po odstotnem 

deležu odgovorov anketirancev si s po 23,5 % delita dva odgovora, da naravne materiale radi 

uporabljajo, ker radi ozaveščajo o okolju in ker njim, učiteljem, in učencem predstavljajo 

neko novo izkušnjo. Zatem sledi odgovor, da jih uporabljajo, ker so laže dostopni (20,6 %), 

in na zadnjem mestu z 2,9 % je odgovor enega anketiranca, ki je napisal, da jih rad uporablja 

zaradi ekoloških razlogov in reciklaže. S tem lahko hipotezo, da učitelji pri likovnem 

ustvarjanju radi uporabljajo naravne materiale zaradi ozaveščanja o okolju in zaradi oblik, ki 

jih drugod ne morejo najti, potrdim.  

Glede na rezultate so si odgovori po odstotkih zelo blizu. Menim, da so za učence pomembne 

nove izkušnje, torej z drugačnimi, nevsakdanjimi materiali, kot je na primer zemlja. Učencem 

s tem razširimo znanje o materialih in ga lahko tudi poglobimo, če se z njimi pogovarjamo o 

sestavinah in pripravi samih barv in risal. Verjamem, da je izkustveno učenje ena izmed 
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učinkovitejših oblik učenja, zato jim bo eksperimentiranje z izdelovanjem barv in risal iz 

zemlje dalo nov pogled na slikarski ali risarski material.  

 

Grafikon 6: Prikaz odgovorov na anketno vprašanje o razlogih za uporabo naravnih materialov pri likovnem 

ustvarjanju 

 

Analiza odgovorov na 5. vprašanje: Katere materiale vaši učenci najpogosteje uporabljajo 

pri likovnem izražanju? 

Anketirance sem spraševala, katere od naštetih naravnih materialov najpogosteje uporabljajo 

pri likovnem izražanju učencev. Odgovori so bili različni. 28, 6% anketirancev je izbralo, da 

najpogosteje uporabljajo suhe plodove in kamenje, pesek. Zatem je z 21,4 % sledila uporaba 

listja in mahu, 14,3 % anketirancev uporablja zemljo, en anketiranec (7,1 %) pa je pod drugo 

zapisal: karkoli je moč pridobiti. Postavljeno hipotezo, da se v šoli, pri likovni umetnosti 

uporabljajo listi in suhi plodovi, lahko delno potrdim. Na prvem mestu sta bila namreč dva 

odgovora, vendar je bil le en odgovor, suhi plodovi, omenjen v hipotezi.  

Presenečena sem bila nad obkroženim odgovorom ''zemlja'', torej da učenci nekaterih 

anketiranih učiteljev pri likovnem izražanju najpogosteje uporabljajo zemljo. Predvidevala sem 

namreč, da odgovor zemlja ne bo obkrožen niti enkrat, pa sem se zmotila. Eden od glavnih 

ciljev mojega magistrskega dela je, približati zemljo učiteljem kot naravni material za uporabo 

pri likovnem izražanju na področju slikanja in risanja. Predvsem pa pokazati njeno raznoliko 

uporabo.  
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Grafikon 7: Prikaz odgovorov na anketno vprašanje o najpogosteje uporabljenih naravnih materialih pri likovnem 

ustvarjanju 

 

Analiza odgovorov na 6. vprašanje: Kje uporabljate največ naravnih materialov? 

Anketirance sem spraševala pri kateri zvrsti likovne umetnosti največkrat uporabijo naravne 

materiale. Polovica (50,0 %) anketirancev je odgovorila, da jih največ uporabljajo pri 

kiparstvu, zatem sledi slikanje (21,4 %), nato grafika (14,3 %) in kot zadnji, z enakim 

odstotkom (7,1%), dve zvrsti likovne umetnosti, risanje in arhitektura.  

Pričakovala sem, da bo večina anketiranih učiteljev odgovorila, da naravne materiale 

najpogosteje uporabljajo pri kiparstvu. Na drugem mestu sem predvidevala, da bodo izbrali 

grafiko. Vendar je na drugem mestu pristal odgovor, da največ naravnih materialov uporabljajo 

pri slikarstvu. Zdi se mi, da se učitelji vedno bolj trudijo izkoriščati naravne snovi in jih uvajati 

v likovne naloge, ne samo z ekološkega vidika, ampak tudi z vidika ozaveščanja o naravi.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                Andrea Volk: Slikanje z zemljo 

73 

 

 

Grafikon 8: Prikaz odgovorov na anketno vprašanje o zvrsti likovne umetnosti, pri kateri najpogosteje 

uporabljajo naravne materiale 

 

Analiza odgovorov na 7. vprašanje: Če se osredotočimo na področje slikarstva, pri kateri 

slikarski tehniki se najpogosteje odločate za uporabo naravnih materialov? 

Vsi razen enega anketiranca so odgovorili, da se za uporabo naravnih materialov najpogosteje 

odločajo pri izdelavi lepljenke ali kolaža, en anketiranec (7,1 %) je pod drugo odgovoril, da 

se pri nobeni slikarski tehniki ne odloča za uporabo naravnih materialov. Pri tem lahko potrdim 

raziskovalno hipotezo, da pri slikanju naravne materiale najpogosteje uporabljajo za 

oblikovanje lepljenk.  

Pri zadnjem vprašanju o področju slikarstva, na katerem najpogosteje uporabljajo naravne 

materiale, se nihče od anketirancev ni odločil za odgovor b) akvarel, c) akril ali d) tempera, 

vendar so skoraj vsi (z izjemo enega anketiranca) izbrali tehniko lepljenke/kolaža. Prav 

odgovori na to vprašanje so mi dali vpogled v neuporabo naravnih materialov za določene 

slikarske tehnike. Na primer, jajčna tempera, osnovna slikarska tehnika, je za izdelavo in 

uporabo v šolstvu preprosta za pripravo z naravnimi materiali. Lahko izberemo, tako kot v 

mojem primeru, zemljo ali pa posušimo cvetove, liste različnih rastlin in jih zmeljemo v prah. 

Nato prah zmešamo z jajcem in tako dobimo jajčno tempero, pripravljeno na uporabo. Učenci 

tako niso vzeli barve le s police in jo stisnili iz tube, kupljene v najbližji trgovini, temveč so se 

naučili izdelati jajčno tempero. Poleg tega pa se lahko medpredmetno povežemo, denimo s 

predmetom biologija, in učence naučimo nekaj o sestavi zemlje, ki smo jo uporabili, ali o 

cvetovih in listih različnih rastlin. Tako postane njihovo znanje dolgotrajnejše in 

kakovostnejše.  
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Grafikon 9: Prikaz odgovorov na anketno vprašanje o slikarski tehniki, pri kateri največkrat uporabljajo naravne 

materiale
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4 Sklep 

Slikanje z zemljo, ki izvira že iz prazgodovine, danes spet postaja vse pogostejše (Turinski, 

1987). Temo magistrske naloge sem izbrala ker je zanimiva in ker jo slabo poznamo. Z zemljo 

kot slikarskim materialom sem se prvič srečala v 4. letniku študija. Moje slikanje se je v letih 

študija razvijalo in me pripeljalo do magistrskega dela z enako vsebino. Namen magistrske 

naloge je pedagoškim delavcem približati naravni material, zemljo, za uporabo pri likovnem 

izražanju učencev.  

Področje slikanja z zemljo pri nas še ni dovolj raziskano, zato mi je iskanje literature in virov 

predstavljalo velik izziv. V prvem, teoretično-praktičnem delu sem raziskala zgodovino 

slikanja z zemljo in zemeljskimi (mineralnimi) pigmenti, in to od začetkov v prazgodovini pa 

do moderne dobe, ko so izdelali sintetične barve. Zatem sledi predstavitev slikarske 

tehnologije, v okviru katere sem preizkusila nekaj receptur za izdelavo slikarskih materialov in 

risal, ki bi jih lahko izdelali tudi učenci v šoli. Glede na lastne izkušnje menim, da bi učenci 

najlaže izdelali jajčno tempero z zemljo. Tej sledijo druga slikarska sredstva in risala, kot so 

voščenke, akvarelne barve in suhi pasteli. Izdelava oljnih barv je zahtevnejša, zato njihove 

priprave v šoli ne priporočam.  

Moj cilj je bil natančno opisati postopke izdelave slikarskih materialov in pri tem opisati vse 

napake in težave, s katerimi sem se srečala. Opisi postopkov izdelave lahko pomagajo 

predvsem učiteljem pri pouku likovne umetnosti. Kljub temu da je poudarek na slikarski 

tehnologiji, sem opisala tudi lastne slikarske začetke slikanja z zemljo. Pri svojih slikarskih 

delih sem opazila nekaj podobnosti z avtorji, omenjenimi v pričujoči nalogi, ki so kot izrazni, 

slikarski material prav tako uporabljali zemljo. Njihovi pristopi k slikanju z zemljo in njihova 

dela so me navdušili za različne načine obdelovanja slikarske površine (zarisi, obrisi, brazde in 

teksture, ki jih v slikarstvu ne vidimo pogosto).  

V pedagoško-empiričnem delu sem v prvem delu opisala izkušnjo z izvedeno delavnico s 

starostno mešano skupino udeležencev. Med izvajanjem delavnice sem se soočila z novo 

izkušnjo, saj sem morala potek učne ure in likovno nalogo prilagoditi glede na starost 

udeležencev. Pričakovala sem, da bo udeležencem slikanje z novim naravnim materialom nekaj 

novega. Prav zato je bilo njihovo zanimanje tudi večje. Vsem sem na koncu delavnice razdelila 

evalvacijski list, analiza odgovorov pa je pokazala, da večino zanima izdelava tudi drugih 

slikarskih materialov iz zemlje. Drugi del temelji na opravljeni raziskavi o pogostosti uporabe 

naravnih materialov pri likovnem ustvarjanju v šoli, kjer so bili rezultati presenetljivi. Na 

začetku nisem predvidevala, da tolikšni delež anketirancev raje uporablja naravne materiale 

kakor sintetične. Naravnih materialov se raje poslužujejo, zaradi njihovih edinstvenih naravnih 

barvnih odtenkov, tekstur in oblik. Najpogosteje jih uporabljajo pri kiparstvu (suhe plodove, 

kamenje in pesek), na področju slikarstva pa pri izdelavi lepljenk in kolaža.   

V primeru izvedbe učne ure pri predmetu likovna umetnost na temo slikanja z zemljo bi se 

lahko medpredmetno povezali s predmeti biologija, kemija ali geografija in tako znanje 

učencev o zemlji oz. naravnih materialih okrepili in poglobili. Učenci bi tako med procesom 

izdelave slikarskih materialov in slikanja z zemljo pridobili novo izkušnjo ter razvijali ročne 
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spretnosti, domišljijo in inovativnost. Poleg tega bi veliko izvedeli o sestavinah različnih 

slikarskih materialov in tako razširili svoje znanje na likovnem področju.  
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5 Terminološki slovar 

alkalija lužnina, baza, ki se topi v vodi in daje pri tem hidroksidne ione hidroksid alkalijevih 

kovin (Veliki slovar tujk, 2002) 

alkiden alkíden -dna -o prid. (ȋ) kem. v zvezi alkidna smola umetna snov, kondenzat 

večvalentnih alkoholov in večbaznih kislin, za izdelavo lakov, lepil (Slovar slovenskega 

knjižnega jezika, 2000) 

antimon antimón -a m (o ̑) kem. svetla, krhka kovina bele barve, element Sb: ruda, ki vsebuje 

antimon; zlitina kositra in antimona / rudnik antimona (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 

2000) 

avripigment avripigmènt -ênta m (ȅ é) min. rudnina rumeni arzenov sulfid (Slovar slovenskega 

knjižnega jezika, 2000) 

bismut bísmut in bízmut -a m (ȋ) kem. mehka, lahko taljiva kovina rdečkasto bele barve, 

element Bi (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000) 

ceruzit -a m, snov. (ȋ) beli svinčenec (Slovenski pravopis, 2014)   

fenól -a m (o  ̑ ) kem. kristalna, v vodi topna snov, izvedena iz benzena z zamenjavo enega atoma 

vodika s hidroksilno skupino: zastrupitev rib zaradi fenola v odplakah // raztopina te snovi: 

razkužiti s fenolom; duh po fenolu (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000)  

glikol glikól -a m (o ̑) kem. gosta brezbarvna tekočina, ki se uporablja zlasti kot sredstvo proti 

zmrzovanju hladilne vode: motor je bil hlajen z glikolom (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 

2000) 

intarzija slikarska tehnika, ki temelji na vstavljanju kontinuiranih oblik iz materiala, kot je les, 

kovina, kosti v ploskve materiala druge barve; lepljenje raznobarvnih oblik na določeno 

površino (Muhovič, 2015)  

kemizem kemízem -zma m (ȋ) kem. kemična sestava česa: masti in olja so po svojem kemizmu 

spojine glicerina in raznih organskih kislin; kemizem tal; kemizem zemljišča // kemični 

procesi: kemizem v človeškem in živalskem telesu (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000) 

lotos lótos -a m (o ̑) tropska ali subtropska vodna rastlina z listi na dolgih pecljih in velikimi 

cveti raznih barv (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000) 

múlj -a m (ȗ) drobnozrnata usedlina počasi gibajočih se vod, zlasti sladkih: te živali prezimijo 

v mulju; morski tok napolnjuje izlive rek s peskom in muljem; rečni mulj; širok pas mulja ob 

obali // zastar. zelo droben pesek, mivka: skale se pretvarjajo v prod, pesek in mulj; pokriti trto 

z muljem ali rahlo prstjo ◊ agr. saturacijski mulj snov, ki ostane po čiščenju sladkornega soka 

z apnom; saturacijsko blato; mont. separacijski mulj zelo gosta mešanica tekočine in drobnih 

zrnc, ki nastaja pri separaciji (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000) 

polikondenzacija polikondenzácija -e ž (á) kem. spajanje molekul s funkcionalnimi skupinami 

v makromolekule, pri čemer se izloča voda ali druge enostavne spojine: polikondenzacija 

aminokislin (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000) 
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sadra -e ž (ȃ) min. rudnina kalcijev sulfat z vodo: sloji sadre / jedrnata, vlaknata sadra // knjiž. 

z žganjem te rudnine pridobljen bel prah, ki se, pomešan z vodo, hitro strdi; mavec: sadra za 

štukature; v sadri odliti portreti (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000) 

skrílavec -vca m (í) kamnina, sestavljena iz kremena in drugih rudnin, ki se zaradi plastnate 

strukture kolje v plošče: to gorovje je iz skrilavca; kjer je hudournik odnesel prst, se je pokazal 

modrikasto siv, temno siv skrilavec; vrtati skozi sklade skrilavca / gradbena industrija izkorišča 

različne apnence in skrilavce / strešni skrilavec ∙ redko stara, še s skrilavci pokrita cerkvica s 

skrilmi ♦ petr. glinasti ali glineni skrilavci ki vsebujejo veliko gline, se popolno, lepo koljejo v 

plošče in se uporabljajo zlasti za kritino; oljni skrilavci ki vsebujejo (surovo) nafto; sljudni 

skrilavec metamorfna kamnina, sestavljena v glavnem iz sljude in kremena; blestnik (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, 2000) 

smalta smálta -e ž (ȃ) kem. s kobaltovim oksidom modro obarvano, v prah zmleto kalijevo 

steklo za barvanje emajla, stekla (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000) 

stereokromija -e ž [gr.] staro stensko slikarstvo, pri katerem se na prepariranem suhem sloju 

malte slika z navadnimi vodnimi barvami (Veliki slovar tujk, 2002) 

téžec -žca m (e  ̑ ) min. rudnina barijev sulfat; barit: uporaba težca v papirništvu (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, 2000) 

verdigris zelen ali zeleno moder strupeni pigment posledica delovanja ocetne kisline na baker, 

sestavljen iz enega ali več osnovnih bakrovih acetatov (Verdigris, b. d.) 

vulfenit tudi wulfenít -a [vulf-] m (ȋ) min. rudnina svinčeva sol molibdenove kisline (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, 2000)
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10 Priloge  

10.1 Učna priprava za delavnico 

GLAVA PRIPRAVE 

Ime in priimek: Andrea Volk 

Šola: Delavnica slikanja v prostorih Zavoda BOB pod vodstvom slikarke Zdenke Žido 

Šolsko leto: 2017/2018 

Predmet: likovna umetnost 

Datum: 23. 04. 2018 

 

LIKOVNA NALOGA: Izdelava likovnega izdelka z mešano tehniko 

ŠTEVILO UR: 4/6 šolskih ur 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: do 15 

OBLIKOVALNO PODROČJE: Oblikovanje na ploskvi – SLIKANJE 

LIKOVNA TEHNIKA: voščenke, jajčna tempera 

LIKOVNI MOTIV: Gozdna pot (abstraktno) 

MATERIALI, ORODJA in PODLAGE: vosek, različni odtenki zemlje, kalup, posoda za 

segrevanje in posoda za vodo, tehtnica, žlica, rumenjaki, čopiči, lopatke za slikanje, karton ali 

kaširano platno, lonček za vodo, paleta, časopisni papir ali plastična vrečka 

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI: fotografije, fotografije slikarskih del znanih umetnikov, 

primeri likovnih izdelkov, primeri izdelanih voščenk 

OBLIKE DELA: frontalna, individualna, skupinska 

METODE DELA: pogovor, razlaga, opisovanje, pripovedovanje, pojasnjevanje, razprava, 

prikazovanje, ogled, delo s slikovnim gradivom  

VRSTA UČNE URE: kombinirana (teoretična in praktična) 

CILJI: Udeleženci:  

- opredelijo, kaj je voščenka in kako se jo izdela, 

- utrdijo pojme pigment, vezivo, jajčna tempera, voščenka,  

- izdelajo likovno delo z mešano tehniko, 

- se navajajo na realiziranje svojih idej,   

- razvijajo objektivno vrednotenje lastnih del. 
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POTEK UČNE URE 

 

UVODNI DEL 

Predavatelj Udeleženci Metode in 

oblike 

Didaktični pripomočki 

- Udeležence 

pozdravim in se jim 

predstavim. 

- Udeležence 

povprašam, s katerim 

materialom mislijo, da 

je slika naslikana, s 

kakšnimi pigmenti (gre 

za slikanje na svilo z 

naravnimi pigmenti, s 

pigmenti, pridobljenimi 

iz začimb in zelenjave; 

naslikano se utrdi s paro 

– z likanjem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Poslušajo in 

sodelujejo, s 

svojimi 

besedami 

opišejo 

značilnosti.  

 

 

- pogovor 

 

 

- projekcija 
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- Povem jim vsebino in 

potek delavnice. 

 

 
 

 

OSREDNJI DEL 

Predavatelj Udeleženci Metode in 

oblike 

Didaktična priprava 

- Pogovorimo se o procesu priprave 

zemlje (zemljo naberemo, jo doma 

stresemo na časopisni papir, pod 

katerim je plastična podlaga, in tako 

nekaj dni pustimo, da se popolnoma 

posuši. Zatem nastopi postopek 

presejevanja in čiščenja zemlje. Večje 

delce, ki jih ne potrebujemo, vrnemo 

nazaj v naravo. Pri vsem tem pa ne 

smemo pozabiti na zaščitno, zaščitne 

rokavice in zaščitno masko). 

 

- Udeležencem razložim postopek 

izdelave voščenk. Izdelava nam vzame 

nekoliko več časa, zato bomo najprej 

izdelali voščenke, nato pa nadaljevali s 

predstavitvijo. Za izdelavo voščenk 

potrebujemo ok. 3 g čebeljega voska 

(12 voščenk – 36 g), ok. 3 g 

parafinskega voska (12 voščenk – 36 

g), 15 g pigmenta (12 voščenk – 180 g), 

kalup, kovinsko skledo, posodo za 

kuhanje, kuhovnico, silikonsko 

lopatko, kuhinjske brisačke. Najprej v 

posodi segrejemo vodo, naredimo 

vodno kopel in v kovinsko skledo 

stresemo vosek. V raztopljeni vosek 

vmešamo pigmente. Nato zmes 

vlijemo v kalupe in pustimo, da se 

voščenke ohladijo, približno 25 minut. 

Ko so hladne, damo kalupe v vročo 

vodo, le za nekaj sekund, nato jih hitro 

- Poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sodelujejo 

in poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frontalna 

oblika, 

opazovanj

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frontalna 

oblika, 

pogovor, 

opazovanj

e, 

opisovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- projekcija 

 
 

 

 

 

- primeri voščenk 
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vzamemo ven, položimo na desko in 

voščenke z batom potisnemo ven. 

Voščenke pustimo še kakih 10 minut, 

da se popolnoma ohladijo in so 

pripravljene na takojšnjo uporabo. 

Pripomočke očistimo s segrevanjem in 

ostanke voska pobrišemo s kuhinjskimi 

brisačkami. Izdelane voščenke lahko 

shranimo za dlje časa.  

 

- Udeležence razdeli v skupine, določi 

dve osebi, ki bosta topili vosek in 

dodajali zemljo, drugi dve osebi, ki 

bosta pripravili, stehtali zemljo in 

vosek, in dve osebi, ki bosta pripravili 

kalupe in podlogo; preostali bodo 

gledali in spremljali postopek. 

 

- Z udeleženci izdelamo voščenke in jih 

pustimo, da se ohladijo. 

 

- Z udeleženci se ob projiciranih slikah 

pogovorimo o začetkih slikanja z 

zemljo in zemeljskimi pigmenti ter v 

današnjem času. (Začetek slikarske 

zgodovine okoli leta 40 000 pr. n. št., 

poznali so le ozek nabor barv. 

Pigmente so pridobili iz okolice 

bivališč, kjer so živeli. Rjavi, rdeči, 

črni odtenki, slednji so nastali iz 

žganega lesa ali žganih kosti. V Južni 

Afriki tako slikajo še vedno Bušmani, 

kljub temu da jih je veliko manj kot 

včasih. Nekaj njihovih jamskih 

poslikav je bilo tudi najdenih. Prav 

tako ene izmed znanih jamskih 

poslikav v Altamiri iz let okoli 35 000 

do 11 000 pr. n. št. Gre za motive iz 

narave, živali, človeške figure, prav 

tako odtise človeških rok. Kasneje, v 

času renesanse so se pojavili pigmenti, 

kot so azurit, cinober, realgar, malahit. 

V šestdesetih letih 20. stoletja, se je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sodelujejo, 

se razdelijo 

v skupine. 

 

 

 

 

 

- Sodelujejo. 

 

 

- Poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

sodelovanj

e,  

 

 

 

 

 

- 

opazovanj

e, 

sodelovanj

e 

 

 

 

 

 

 

- 

sodelovanj

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- projekcija  

 

 

 

 
- katalog Tone 

Lapajne, Spomin 
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zemlja v umetnosti pojavljala kot 

nosilka sporočil – land art (umetnik 

Robert Smithson), earth art, informel. 

Pri slovenskem slikarju Tonetu 

Lapajnetu, pa je zemlja ponovno 

uporabljena kot pigment.  

 

- Udeležence povprašam, kaj so 

pigmenti in kaj je vezivo. (1. 

anorganska ali organska netopna snov 

za barvanje; 2. snov, sredstvo za 

vezanje) Kako jih uporabljamo pri 

slikanju in zakaj? (uporabljajo jih pri 

izdelavi različnih barv, akrilnih, oljnih, 

pastelov – suhi pastel (kalcijev 

karbonat), oljni pastel (različna olja, 

vosek, smole); 

akvarelne barve (voda + zaščitni lak v 

spreju); tempere (emulzije):  

jajčna tempera = jajčna emulzija 

(vsebuje tudi olje), jajčno-oljna 

emulzija (laneni firnež, terpentinsko 

olje, damar firnež), gumijeva emulzija 

(gumi arabika, laneni firnež ali laneno 

olje); akrilne barve (akrilno vezivo); 

oljne barve (laneno olje, makovo olje, 

orehovo olje, sivkino olje, terpentinsko 

olje, petrolej, laneni firnež). 

 

- Udeležencem razložim potek dela, 

kakšna je njihova naloga in recepta za 

izdelavo voščenk in jajčne tempere: 

najprej bomo dokončali izdelavo 

voščenk, ki jih bodo lahko uporabili pri 

likovni nalogi, ki bo vključevala tudi 

jajčno tempero. 

 

- Vprašam jih, ali imajo kakšno 

vprašanje, ali je bilo kaj nerazumljivo. 

- Izdelava voščenk, kasneje izdelava 

jajčne tempere in izvajanje likovne 

naloge.  

- Spodbujam jih in jim pomagam.  

 

 

 

 

 

 

 

- Sodelujejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sodelujejo 

in pripravijo 

material.  

 

 

 

 

 

 

 

- likovno 

izražanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

skupinsko 

in 

individual

no delo 

zemlje/Memory of 

Earth 

 

 

 

 

 

 

- projekcija 

 
- primeri zemlje in 

zemeljskih pigmentov 
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ZAKLJUČNI DEL 

Predavatelj Udeleženci Metode in 

oblike 

Didaktična 

priprava 

- Izdelke zberem in jih razporedim na mizi. 

- Skupaj pospravimo.  

- Nastale izdelke si skupaj ogledamo in jih 

komentiramo. 

- Razdelim jim list z vprašanji za evalvacijo 

delavnice. 

- Prinesejo 

svoja dela, 

sodelujejo 

 

 

- sodelovanje, 

pogovor 

 

- individualno 

delo 

 

 

 

 

- 

evalvacijski 

list 

 

 

10.2 PowerPoint predstavitev  
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10.3 Evalvacijski list – Evalvacija delavnice SLIKANJE Z ZEMLJO 

Evalvacija delavnice SLIKANJE Z ZEMLJO 

Starost: __________ 

Izobrazba: 

___________________________________________________________________ 

 

1. Ocenite vsebino delavnice. (1 = slabo, 4 = odlično) – obkrožite: 

1  2  3  4   

 

2. Ocenite predstavitev študentke. (1 = slabo, 4 = odlično) – obkrožite:  

1  2  3  4  

 

3. Ali je delavnica Slikanje z zemljo izpolnila vaša pričakovanja? 

DA 

NE 

 

4. Ali ste na delavnici Slikanje z zemljo pridobili dovolj informacij, da lahko sedaj slikate 

z zemljo samostojno doma? 

DA 

NE 

 

5. Ali se vam je zdel proces izdelave voščenk in priprave jajčne tempere zahteven? 

DA 

NE 

 

6. Ali bi se še kdaj poslužili slikanja z zemljo?  

DA  

NE, zakaj? 

____________________________________________________________. 

 

7. Ali bi vas zanimala izdelava slikarskih materialov z zemljo ali zemeljskimi pigmenti za 

druge slikarske tehnike (suhi pasteli, akvarelne barve, oljne barve)? 

DA, katere? 

___________________________________________________________. 

NE 

 

8. Ali bi kaj na tej delavnici spremenili? 

DA, 

kaj?______________________________________________________________. 

NE 

 

 

HVALA ZA VAŠE SODELOVANJE 
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10.4 Anketa za učitelje razrednega pouka in učitelje likovne umetnosti na predmetni 

stopnji 

 

Anketa za učitelje razrednega pouka in učitelje likovne umetnosti na predmetni stopnji 

Sem Andrea Volk, študentka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, program 

Poučevanje, smer Likovna pedagogika, in delam raziskavo na temo uporabe naravnih 

materialov pri predmetu likovna umetnost v osnovni šoli.  

Prosim vas za nekaj minut vašega časa, anketa je anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni zgolj 

v raziskovalne namene.   

 

Vaša starost: ____________ 

Sem:  a) razredni/-a učitelj/-ica 

 b) učitelj/-ica likovne umetnosti na predmetni stopnji 

 

(Prosim, obkrožite vaš odgovor):  

1. Ali pri likovnem izražanju vaših učencev raje uporabljate sintetične ali raje naravne 
materiale?   

a) sintetične materiale  

b) naravne materiale  

 

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili, da raje uporabljate sintetične materiale, odgovorite le 

še na 2. vprašanje, če ste odgovorili, da raje uporabljate naravne materiale, nadaljujte od 3. 

vprašanja naprej. 

 

2. Pri likovnem izražanju mojih učencev raje uporabljamo sintetične materiale, ker:  
a) so kakovostnejši, kakor naravni.  

b) sta zamudna nabiranje in priprava naravnih materialov. 

c) so laže dostopni.  

d) nam tako določa/-jo učni načrt/pravila.  

e) drugo: 

__________________________________________________________________ 

 

3. Kako pogosto vaši učenci uporabljajo naravne materiale pri likovnem izražanju? 

a) vedno 

b) pogosto 

c) redko 

d) nikoli 
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4. Zakaj se radi poslužujete naravnih materialov pri vaših učnih urah likovnega izražanja? 
(Lahko obkrožite več odgovorov.) 

a) Rad/-a ozaveščam o okolju. 

b) Ker so laže dostopni (tudi cenovno).  
c) Ker predstavljajo meni in učencem neko novo izkušnjo.  
d) Zaradi barv, tekstur, oblik, ki jih ne moremo najti drugje kot v naravi.  

e) Drugo: 

__________________________________________________________________ 

 

5. Katere materiale vaši učenci najpogosteje uporabljajo pri likovnem izražanju? 

a) suhe plodove 

b) listje, mah 

c) kamenje, pesek 

d) zemljo 

e) drugo: 

__________________________________________________________________ 

 

6. Največ naravnih materialov uporabljamo pri: 
a) slikanju.  

b) risanju. 

c) grafiki. 

d) kiparstvu. 

e) arhitekturi.   

 

7. Če se osredotočimo na področje slikarstva, pri kateri slikarski tehniki se najpogosteje 
odločate za uporabo naravnih materialov? 

a) lepljenka/kolaž 

b) akvarel 

c) akril 

d) tempera 

e) drugo: 

__________________________________________________________________ 

 

 


