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POVZETEK 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kako nebistvene barvne dimenzije razumejo učenci 

izbirnega predmeta Likovno snovanje 2. Z željo, da bi tako široko temo lahko predstavila kar 

najbolj učinkovito, sem v teoretičnem delu oblikovala didaktični pripomoček – plakat, s 

sistematično urejenimi nebistvenimi barvnimi dimenzijami. Barve se javljajo v zelo različnih 

oblikah, ki so odvisne od materiala in okolja, v katerem se nahajajo. V empiričnem delu sem 

najprej raziskala, koliko o nebistvenih barvnih dimenzijah učenci že vedo. Med učno uro so 

učenci preko slikovnega gradiva spoznali različne načine javljanja barve, potipali so različne 

materiale in raziskali različne učinke barvnih svetlob. Na koncu so učenci ustvarili likovna dela, 

ki sem jih analizirala in ugotovila, da je bila izvedba učne ure in uporabe didaktičnega 

pripomočka smiselna, saj so rezultati raziskave pokazali napredek v razumevanju nebistvenih 

barvnih dimenzij med učenci.  

Ključne besede: nebistvene barvne dimenzije, barvno zaznavanje, doživljanje barv, 

razumevanje barvnega javljanja, tekstura materiala, razsvetljava 

  



 
 

ABSTRACT 

The purpose of the masters thesis was to determine the understanding of colour appearance 

among students of the elective course of Fine Arts 2. In order to present such a wide topic the 

most effective, in a theoretical part i create a didactic tool - a poster, with list of systematically 

order different types of colour appearance. Colours appear in very different shapes, dependent 

on materials  and the environment in which they are located. In the empirical part, I first research 

how much about the differance colour appearance students already know. During the class, 

trough the different visual materials with various types of  colour mode, by feeling different 

textures on different materials and with exploring the effect of different kind of colour lights, 

students learn more about colour modes. In the end, the students created art works, that were 

analyzed and gave us findings about research that practice of using the didatctical tool was 

meaningful. The results of the research show us that  progress in understanding of colour 

appearance among students has been made. 

Keywords: colour appearance, colour dimensions, colour perception, mode of colour, 

understanding of difference colour mode effect,  texture of material, lighting 
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1 UVOD 
 

Barve so del našega vsakdana. So nekaj tako samoumevnega, da se njihovega obstoja večino 

časa ne zavedamo. V resnici pa gre za zelo kompleksen pojav, ki vključuje zakonitosti svetlobe, 

delovanje očesa in zaznavni sistem naših možganov. Specifično delovanje teh komponent, ki 

povzročijo občutek barve, določajo kvalitete barve.   

Poleg treh bistvenih barvnih kvalitet barvnosti, svetlosti in nasičenosti imajo barve tudi 

nebistvene kvalitete. To so vse kvalitete barve, brez katerih barva kot taka še vedno obstaja. 

Najdemo jih v realnem okolju, zato jim rečemo tudi povezane barve. Psiholog D. Katz je vse 

načine javljanja barve razdelil glede na to, ali jih opazujemo kot ploskovne, površinske ali 

prostorninske barve. Način javljanja barve je določen skozi medij, na katerem se barva nahaja. 

Kako bomo te barve zaznali, pa je odvisno od kontrastnega delovanja, svetlobnega učinkovanja 

in prostorske organizacije barv.  

Informacija o barvi, ki pride v naše možgane, pa včasih ni skladna z realnim svetom. Takrat 

pride do barvne iluzije. Veliko iluzij je posledica sodelovanja delovanja očesa in možganov, 

vendar za veliko iluzionističnih zaznav točen vzrok še ni znan. Barvne fenomene kljub temu 

zaznavamo ves čas, saj naš zaznavni sistem na nek način deluje korektivno. Povzroči, da 

določene odtenke zaznamo očitneje, druge pa poenotimo. Pri barvni konstanci pa na primer 

razlik med barvami sploh ne opazimo.  

Na končno zaznavo barve pa vpliva še subjektivno doživljanje neke barve. Vsaka barva ima 

določeno simbolno, kulturno, ekspresivno in zgodovinsko vrednost. Interpretacija barve bo 

odvisna od tega, ali poznamo vsebinski kontekst, v katerem se javlja.  
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2 ZAZNAVANJE BARVE 
 

Barvna izkušnja je subjektivno doživetje, ki se pojavi šele v zaznavi, sproži pa ga svetloba. V 

naravi ni barv, ki jih vidimo, to je psihična stvarnost, ki nastane v naših možganih. Več strok 

raziskuje pojav zaznavanja barve, saj je proces zelo kompleksen. Sončna svetloba, odbita od 

objekta v naše oko, je predmet fizike in kemije. Dražljaj, ki ga sproži svetloba v našem očesu, 

proučuje nevrologija. Občutek videnja in naše vedenje pa raziskuje predvsem psihologija 

(Pečjak, 2006). Kljub več strokam pa logičnih sklepov ali zakonov o končni zaznavi barve ne  

moremo določiti, saj je končni rezultat lasten vsakemu posamezniku. Tako lahko posamezniki 

enako barvo opisujejo povsem različno (Muller, Rudolph, 1970). To pomeni, da barve, lepota, 

oblike, harmonije in prostor niso produkt videnega, temveč so lastnosti našega zaznavanja in 

doživljanja sveta. Zaznava je torej del mišljenja, interpretacija percepcije in ne le odzivanje na 

zunanje dražljaje (Butina, 2000). 

2.1 Svetloba 

Svetloba je optičen pojav, kar pomeni, da jo zaznamo z organom za vid – očesom. Svetloba, ki 

jo vidimo, je omejen del elektromagnetnega valovanja (Slika 1). Naše oko ni sposobno zaznati 

infrardečih ali UV-žarkov. Spekter, ki ga naše oko zazna, sega od elektromagnetnega valovanja 

z valovno dolžino 360 nanometrov, ki ga zaznamo kot vijolično, do valovne dolžine 780 

nanometrov, kar vidimo kot rdečo barvo. Kadar s pomočjo trirobe steklene prizme razpršimo 

svetlobni žarek z belo svetlobo, lahko vidimo ves vidni barvni spekter, ki se kaže kot trak 

različnih barvnih svetlob, ki prehajajo druga v drugo (Butina, 2000). Ko taka svetloba pade na 

nek objekt, je odvisno od različnih materialov, ki absorbirajo, odbijajo in lomijo sončno 

svetlobo v naše oko, kakšno barvo bomo zaznali (Pečjak, 2006). 

 

 

Slika 1: Vidni barvni spekter (unguentarium … 2016). 
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2.1.1 Oko 

Naše vidno polje je veliko skoraj 180° v vse smeri. To nam omogoča ukrivljena oblika roženice 

in leče, skozi katero svetloba vstopa v naše oko tudi pod večjimi koti (Slika 2). Zenica, ki 

uravnava količino svetlobe, ki bo vstopila v naše oko, se zmanjša, kadar je svetloba močna, in 

razširi ob šibki svetlobi. Na ta način oko regulira globinsko polje ostrine. Obstaja pa še tretji 

razlog za spreminjanje širine zenice, ki je povezan s čustveno naklonjenostjo do opazovanega 

predmeta. Kadar nam je nek predmet všeč, se naše zenice razširijo. Svetloba nato pade na lečo, 

ki izriše obrnjeno sliko na zadnjo steno očesa – na mrežnico. Da je ta slika ostra, se morajo 

svetlobni žarki primerno lomiti. Najprej se hitrost svetlobe na roženici zmanjša za 25 % in se 

močno prelomi proti sredini. Oko je napolnjeno s steklovino oziroma želatinasto tekočino, ki 

skrbi za trdnost očesa. V njej imamo prosto plavajoče mikrobske celice, ki jih običajno ne 

opazimo (Slika 3). Zaznamo jih lahko, kadar zremo v svetlo ozadje in nimamo ostrega vida. 

Leča ima sposobnost, da kot svetlobnih žarkov prilagaja glede na to, kako daleč je predmet, ki 

ga opazujemo. Če je razdalja med zenico in mrežnico 24 mm, je slika na mrežnici ostra, v 

nasprotnem primeru pa lahko posameznik občuti daljnovidno ali kratkovidno slabše videnje 

(Muller, Rudolph, 1970). Resolucija slike se zmanjšuje tudi z manjšanjem perifernega vida. 

Najostrejša bo slika na rumeni pegi, bolj kot se oddaljujemo od nje, bolj so fotoreceptorji med 

seboj povezani v skupine, manjša bo jasnost slike. Za mrežnico leži še zadnja plast, imenovana 

žilnica. Ta očesu zagotavlja vir krvi in melanina, hkrati pa pomaga regulirati svetlobo, ki se 

odbije od mrežnice. Ker žilnica absorbira svetlobo s krajšo valovno dolžino, se odbije rdeča 

svetloba, kar lahko vidimo pri fotografijah z bliskavico. Če bi se vsa svetloba odbila nazaj ven 

iz očesa, bi imeli občutek, da oči svetijo, tako kot pri živalih, ki jih ponoči obsveti avtomobilski 

žaromet (MacEvoy, 2016). 

 

Slika 2: Zgradba očesa (educa.fmf … 2016). 

 

 

Slika 3: Kako zaznavamo prosto plavajoče mikrobske delce v steklovini (faculty.virginia … 2016). 
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2.1.2 Mrežnica 

Mrežnica je zelo kompleksen del očesa, od katere je odvisna barvna zaznava. Debela je 1 mm, 

vendar jo sestavljajo različne vrste celic, med katerimi ima vsaka svojo nalogo (Slika 4). Barvna 

zaznava je odvisna od fotoreceptorjev. Kljub temu se ti nahajajo na zadnji strani mrežnice, saj 

je njihovo delovanje in regeneracija odvisna od vitamina A, ki ga dobijo iz pigmentnega epitela, 

ki se nahaja na zadnji strani očesa. Svetloba mora potovati skozi več plasti sekundarnih celic, 

med njimi ganglijske, bipolarne in horizontalne celice, da doseže fotoreceptorje. Celice na 

mrežnico pretvarjajo svetlobo v kemične in električne impulze, ki nato potujejo po optičnem 

živcu do možganov (Duduc, 2002). 

Ganglijska plast je plast celic, ki prejme informacijo iz bipolarnih celic, jo spremeni v električni 

dražljaj in jo po optičnem živcu pošlje v možgane. Celice so najbolj občutljive na spremembe 

v svetlosti, ko na del celic pade močna svetloba, ostale celice pa ne zaznajo svetlobe. Ganglijske 

celice zaradi svoje narave zaznavanja razlik v svetlosti zaznavajo relativni svetlostni kontrast 

(Duduc, 2002). 

Bipolarne celice združujejo informacije, ki prihajajo iz nekaj neposrednih povezav iz 

fotoreceptorjev, in nekaj, ki jih pride skozi horizontalne celice. Njihova naloga je, da združujejo 

informacije iz fokusnega zornega kota našega pogleda ter perifernega predela. V rumeni pegi, 

kjer je največje število čepkov in zato najbolj ostra slika, je vsak fotoreceptor povezan direktno 

z bipolarno celico (Duduc, 2002). 

Horizontalne celice prejmejo informacijo iz več čepkov in paličic hkrati. Informacije prihajajo 

iz vzdraženih in nevzdraženih fotoreceptorjev. Naloga horizontalnih celic je, da minimalizira 

vpliv učinkovanja sosednjih fotoreceptorjev in širjenje svetlobe na neaktivirane fotoreceptorje 

in poskrbijo, da samo informacije osvetljenih fotoreceptorjev pridejo do ganglijskih celic 

(Duduc, 2002). 

 

 

Slika 4: Zgradba mrežnice (biology.stackex … 2016). 
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2.1.3 Fotoreceptorji 

Na mrežnici se nahaja približno 125 milijonov fotoreceptorjev. Ko pade na njih svetloba, se 

zgodi kemična reakcija, ki jo sproži snov v fotoreceptorjih. Pride do razgradnje vidnega 

pigmenta – beljakovinske snovi, ki pa se s pomočjo vitamin A, nato regenerira v prvotno stanje. 

Tako se v naših očeh svetloba spremeni v za nas razumljivo informacijo. Imamo dve vrsti 

fotoreceptorjev. Tri vrste barvnih čepkov, ki so občutljivi na rdečo, zeleno in modro valovno 

dolžino, ter paličice, ki reagirajo na akromatične barve. Paličice, ki so številnejše, zaznavajo 

širok svetlobni spekter, ki ga pretvorijo v signal z informacijo o količini svetlobe. Snov, ki 

deluje v njih, se imenuje rodopsin. Ta nam omogoča večjo ostrino v prostorih z malo svetlobe. 

Čepki, v katerih je skoncentriran pigment fotopsin, pa, kadar je malo svetlobe, skoraj ne 

delujejo, je pa zato vid, ki ga prenašajo, ostrejši. Glede na količino aktiviranih barvnih čepkov 

po principu barvnega mešanja v naše možgane pride informacija o barvi. Kadar čepki za 

določeno barvno ne delujejo pravilno, posameznik občuti to kot delno ali redkeje popolno 

barvno slepoto. Pri zdravem očesu je razmerje med čepki 12 : 6 : 1 = modra : zelena : rdeča, 

kar igra pomembno vlogo pri nasprotni teoriji barv (Slika 5). Skoncentrirani so okoli rumene 

pege na sredini mrežnice, medtem ko število paličic z oddaljenostjo od rumene pege narašča. 

To pomeni, da je ponoči naše oko bolj občutljivo na samem robu, kar pomeni, da vidimo bolje, 

če ne gledamo direktno. Prostorska razporeditev fotoreceptorjev po mrežnici vključuje tudi 

horizontalne in amakrine celice, ki povzročijo barvne učinke, kot so adaptacija in indukcija. 

Informacije iz čepkov in paličic po živčnih vlaknih v obliki živčnih impulzov potujejo v naše 

možgane. Na mrežnici pa leži tudi slepa pega, ki se nahaja tam, kjer je oko spojeno z očesnim 

živcem. Tam ni ne paličic ne čepkov, zato imamo v vidu črno piko (Duduc, 2002), ki pa je 

zaradi prilagoditve na osnovi informacij iz sosednjih fotoreceptorjev ne zaznamo. 

 

 

Slika 5: Prikaz razmerja med tremi vrstami barvnih čepkov na mrežnici (aguirao … 2016).  
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2.1.4 Možgani 

Zaznavanje pomeni prenašanje dražljajev v možgane, kjer se oblikuje podoba sveta. Da barva 

ni produkt očesa, temveč možganov, dokazuje onemogočeno zaznavanje barve pri normalno 

delajočih očeh in poškodovanih možganih. V očesu nastane slika, ki pa sama po sebi za nas 

nima vrednosti. Šele ko se ta pretvori v signale, ki gredo po živcih do naših možganov, dobimo 

občutek barve (Muller, Rudolph, 1970). Informacije iz obeh očes ali vidnih polj se v križišču 

obeh vidnih živcev združijo tako, da polovica možganov zazna le levi del slike, druga polovica 

pa le desnega (Slika 6). Informacije iz križišča vidnih živcev potujejo v lateralno genikulatno 

jedro (LGN), kjer se projicirajo v eno izmed 30 vidnih središč v primarni vidni skorji. Ta se 

nahaja na zadnji strani možganov. Končna rekonstrukcija slike in občutek za barve se izoblikuje 

v povezavi z drugimi področji v možganih. Veliko vlogo igra tudi naš vidni spomin (baza 

podatkov vsega, kar smo videli), ki na koncu določa našo zaznavo (Duduc, 2002). 

 

 

Slika 6: Informacije o barvi potujejo po optičnem živcu do predela v možganski skorji (ysamelbourne … 2016). 
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2.2 Zgodovina razvoja zaznavanja barve 

Različni načini javljanja barve so ljudi pritegnili že v antiki. Grški filozof Aristotel je barvo 

razlagal kot interakcijo med svetlobo in materialom. Umetniki so se zavedali moči javljanja 

svetlobe in barve, kar so izkoristili v svojih umetniških delih. Vendar pa prve trditve o razlogih 

za zaznavo barve najdemo precej kasneje, v 13. stoletju. Takrat je R. Grosseteste trdil, da je 

barvni prostor tridimenzionalen (ne dvodimenzionalen, kot ga je opisal Aristotel) in neskončen 

ter da je to spoznanje bistveno za zaznavo barve. Ugotovil je, da je najpomembnejša pri zaznavi  

barve interakcija med svetlobo in materiali (Smitson, 2015). To so temelji pri razumevanju 

barvne zaznave, ki držijo še danes. Kasneje v 17. stoletju se je z obnašanjem svetlobe ukvarjal 

I. Newton, ki je odkril barvni spekter in s tem razložil fizikalno naravo barve. Zavedal pa se je 

tudi pomembnosti delovanja očesa in je v svojem delu Optika ali razprava o zrcaljenju, lomu, 

uklonu in barvnih svetlobah leta 1704 opozoril tudi na moč vidnega aparata pri zaznavanju 

barve (Muller, Rudolph, 1970). 

V 18. in 19. stoletju se je pojavila praktična potreba po reprodukciji barvnega tiska, za kar je 

bilo potrebno določiti tri primarne barve. Takrat se razišče trikromatična narava barve. 

Predvsem psihologe in fiziologe pa je bolj kot fizično mešanje barv zanimalo, kako pride do 

zaznave barve v našem očesu. T. Young je bil angleški zdravnik in fizik, ki ga je zanimalo, 

kako lahko fotoreceptorji zaznajo toliko različnih tonov barve. Leta 1801 je dokazal povezanost 

med tridimenzionalnostjo človeškega vida ter tremi fotoreceptorji, občutljivimi na določeno 

svetlobo. Trdil je, da imamo tri vrste fotoreceptorjev, ki reagirajo na rdečo, zeleno in vijolično 

barvo. Njegovo teorijo je nadgradil fizik in fiziolog H. Helmholtz, ki je razložil, da se ob 

svetlobi vzburijo vsi čepki, vendar različno močno, glede na barvo svetlobe. Z raziskovanjem 

doživljanja barv se je na začetku prejšnjega stoletje ukvarjal tudi nemški psiholog in fiziolog E. 

Hering. Trdil je, da deluje človekov barvni čut na osnovi štirih čistih barv in jih povezal v 

dvojice: rumeno-modro in zeleno-rdečo. Zametke med nasprotujočimi barvami, vključno s črno 

in belo, lahko najdemo že pri nemškem romantiku J. W. von Goethe. Te štiri komplementarne 

barve še danes veljajo za osnovne barve zaznave, saj jih zaznamo kot čiste, ne mešane barve. 

Na podlagi barvnih dvojic je razvil teorijo protibarv, ki razlaga tudi pojav paslike. Fiziološka 

zaznava barve je bila podrobneje raziskana leta 1964, ko so združili tako Yung-Helmgoltzovo 

teorijo o treh vrstah barvnih čepkov, občutljivih na svetlobo, in Heringovo teorijo protibarv 

(Slika 7). Glede na to, v kolikšni meri se vzdražijo barvne celice na rdeče-zeleni in modro-

rumeni ravni, takšno barvo bomo zaznali (Muller, Rudolph, 1970). 



8 
 

 

Slika 7: Povezanost tri- in štiribarvne teorije (handprint … 2016). 

 

Štirikromatičnost (teorija protibarv) pojasnuje, zakaj poznamo modrikasto rdečo in rumenkasto 

rdečo barvo, ne pa tudi zelenkasto rdeče, kako zaznavamo pasliko in zakaj kot čiste barve 

zaznamo štiri barve in ne tri. Trikromatičnost je posledica delovanja očesa oziroma 

fotoreceptorjev, zaznava štirikromatičnosti pa je povezana tudi z delovanjem živcev v LGN in 

primarni vidni skorji (MacEvoy, 2016). 

E. Hering je opredelil trditve o barvi, pomembne tudi iz psihološkega vidika zaznavanja barve. 

Iz njegovih del je izhajal nemški psiholog D. Katz. Slednji je v obširni knjigi z naslovom Die 

Erscheinungsweisen der Farben Und Ihre Beeinflussung Durch Die Individuelle Erfahrung 

(Način javljanja barv in vpliv barve skozi individualno izkušnjo), leta 1911, podrobno opisal 

načine javljanja barv v prostoru. Raziskal je osem načinov javljanja barve, ki jih je združil v 

pare: ploskovna barva in površinska barva, prostorninska barva in transparentna barva, sijaj (ali 

blesk) in zrcaljenje, svetilnost in sijoča barva (Martin, 1922). D. Katz opisuje načine javljanja 

barve in fenomene, ne pa tudi razloge za njihovo zaznavo. Podobno je leta 1937 ugotovil tudi 

ameriški psiholog F. Birren, ki je svojo barvno teorijo povezal z oblikami barvnih harmonij, ki 

naj bi najbolje kazale učinek barve. Barve poveže z učinkom sijaja, prelivanja, barvne 

osvetlitve, transparentnosti in svetilnosti. Vse te načine javljanja barve poimenuje nova 

percepcija (Feisner, 2014). 

V povezavi z barvno fenomenologijo je razvoj šel nelinearno. Na specifične barvne pojave so 

opozarjali različni strokovnjaki skozi vso zgodovino. Tako na primer med opazovanjem zvezd  

G. Galilei v 16. stoletju opazi barvno iradiacijo. Tudi slikarji so se zavedali različnih barvnih 

situacij in sovplivanja barv, vendar so ga v svoja dela vključevali intuitivno. Prvo obširno delo 

na področju simultanega kontrasta dobimo šele v 19. stoletju. Napisal ga je francoski kemik 

M.-E. Chevreu za potrebe tekstilne industrije, kjer so imeli težave s kombinacijo črne in modre 

barve. Chevreul razišče učinkovanje barv ter v svojem delu De la loi du contraste simultané des 

couleurs et de l'assortiment des objets colorés, considérés d'après cette loi dans ses rapports 

avec la peinture, les tapisseries (Načela barvne harmonije in kontrastov in njuna aplikacija na 

umetnost), leta 1839, opiše pojav zaporednega kontrasta in navideznega barvnega mešanja v 

smeri komplementarnosti (MacEvoy, 2016). Kontrasti, ki se pojavijo, kadar barve stojijo druga 
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ob drugi, vplivajo na optično, konstruktivno in ekspresivno vrednost barve. Nemški pedagog J. 

Itten je na sredini prejšnjega stoletja podrobneje opisal sedem kontrastov, ki vsak na drugačen 

način vplivajo na zaznavo barve in so zato pomemben del pri razumevanju javljanja barve (Itten 

1999). Vizualne zaznave in optične iluzije je v prejšnjem stoletju raziskovala veja psihologije 

ali gestalt psihologija. V širokem polju zaznavnih elementov proučuje fenomenologije oziroma 

znanost pojavov, povezanih s subjektivno zaznavo. Del tega je tudi zaznava barve in barvne 

iluzije (Albertazzi, 2014).  

Znanost o količinskem merjenju barve ali kolometrija obravnava barvno ujemanje dveh ali več 

odtenkov, razlike v vrednosti barve in predvideno zaznavo barve. Commission Internationale 

de l Eclairage (Mednarodna komisija za svetlobo) oziroma CIE leta 1931 razišče povezanost 

med svetlostno informacijo in barvno senzacijo. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja 

oblikujejo sistem barvnega javljanja, ki zajema tudi prilagoditvene mehanizme našega očesa, 

različne vire razsvetljave in okoliške relacije. Razlike med objektivno informacijo svetlobnega 

valovanja in našim senzoričnim občutkom lahko razložimo z delovanjem fotoreceptorjev, ki se 

aktivirajo glede na jakost svetlobnega valovanja. Barvni model CIE LMS želi vse te načine 

javljanja barve oziroma barvne zaznave razvrstiti v pregleden sistem. Črke S (short), M 

(medium) in L (long) so kratice, ki opisujejo kratke, srednje in dolge valovne dolžine, ki 

aktivirajo vidne celice in ustrezajo rdeči, zeleni in modri barvi. S temi parametri bi lahko v 

principu opisali vsako barvno senzacijo (Wikipedia, CIE 1931 color space, 2016). Tudi CIE 

XYZ-sistem naj bi zajemal vse barvne zaznave, ki jih povprečni človek lahko izkusi. 

Tridimenzionalni prostor, kjer Y stoji za svetlostne vrednosti barve, X in Z pa določata njeno 

kromatičnost, predvideva različne dejavnike za zaznavanje barve, kot je delovanje ozadja na 

opazovano barvo in moč svetlobe. Vendar pa tak sistem deluje le pri skrbno nadzorovanih 

okoliških pogojih. Dva odtenka bomo zaznali vedno enako le, če bo vedno enak zorni kot, 

osvetljenost, fokusna točka, razdalja, ozadje, velikost in oblika barvne ploskve in tekstura. 

Barvni model upošteva tudi nekatere barvne fenomene, povezane z razliko v meritvi 

svetlobnega valovanja in realno barvno zaznavo. Barvne učinke razlaga glede na 6 dimenzij 

barve: nasičenost (saturation), barvnost (hue), svetlost (lightness), sijavost (brightness), 

barvitost (colorfulness) in kromatičnost (croma) (Choundhury, 2015). 

Pri nas je načine javljanja barv raziskoval psiholog A. Trstenjak. A. Trstenjak vse vrste 

konkretnega javljanja barve razvrsti v tri skupine, in sicer na tiste, odvisne od barvne snovi, 

odvisne od razsvetljave in tiste, ki so subjektivno pogojene. Prva dva načina javljanja barve 

povzame po D. Katzu, subjektivno pogojene barvne pojave pa tako kot K. Bühler razvrsti med 

mehke in trde, vsiljive in skromne ter sveže in uvele barve. Slednja razvrstitev javljanja barv ni 

odvisna od predmetnega sveta, ampak ima svoje bistvo v subjektivni interpretaciji. Gre za 

občutene barve, ki so duševno pogojene (Trstenjak, 1978). 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Commission_on_Illumination
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Commission_on_Illumination
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3 KVALITETE BARVE 

Katere kvalitete barve bomo zaznali, je odvisno od različnih vplivov iz okolja, kot so barvni 

kontrasti, svetlobni pogoji, prostorska organiziranost predmeta in materiala. Kako bomo barvo 

doživeli, pa je odvisno tudi od našega zavedanja, vedenja in čustvene naravnanosti do 

opazovanega. Sklop različnih dejavnikov javljanja barve vpliva na našo zaznavo in doživljanje 

videnega. Barvo lahko opazujemo laboratorijsko, kjer ima barva le bistvene dimenzije barve, 

ali v naravnem okolju, kjer se kvalitete barve razlikujejo glede na kontekst, v katerem se javlja, 

saj določuje, kako bomo zaznali svetlobo in površino. 

3.1 Nepovezane barve 

Nepovezana barva je barva, izolirana od vseh drugih kontrastnih vplivov. Gre za barvo, ki jo 

vidimo takšno, kot je, in je najbliže naši predstavi o barvi. Takemu opazovanju barve so 

namenjeni sistemi vzorcev barvnih odtenkov. Vendar lahko ugotovimo, da barvni odtenki 

variirajo, na primer glede na svetlobo, ki jo imamo, ali na neposredno bližino naslednjega 

odtenka (MacEvoy, 2016). Zato si mnogo sistemov danes pri določitvi barve pomaga z 

inštrumenti, kjer s pomočjo fotometrije in kolometrije izmerijo vrsto in moč svetlobe in na tak 

način določijo odtenek barve. Obširen barvni prostor CIE pa barvne odtenke ločuje tudi brez 

pomoči inštrumentov. Pri tem upošteva, da se barvni odtenki pri opazovanju s prostim očesom 

lahko razlikujejo tudi zaradi drugih dejavnikov iz okolja. Dva enaka odtenka bosta izgledala 

enako le pod zagotovljenimi točno določenimi pogoji, zato ta barvni sistem določa tudi pogoje 

opazovanja. Okolje, v katerem bomo videli določen barvni odtenek takšen, kot je, torej vedno 

enak glede na vedno enake bistvene dimenzije, mora upoštevati vedno enak zorni kot 

opazovanja, enako vrsto in moč osvetlitve, enako fokusno točko dražljaja, ki pade na mrežnico, 

enako teksturo in velikost vzorca, enako razdaljo opazovalca, enako podlago vzorca in 

povprečne fizične sposobnosti opazovalca (Choundhury, 2015). 

Ugotovimo, da barvni atlasi, ki naj bi bili prikaz nepovezanih barv, niso povsem točni, saj se 

nehote javljajo v kontekstu. Pogoje za opazovanje nepovezane barve pa najlažje zagotovimo, 

kadar barvo opazujemo skozi okular oziroma odprtino v nevtralno škatlo z ukrivljenimi 

stenami. To, kar vidimo, se imenuje redukcijski zaslon. Gre za projekcijo barve na nevtralnem 

sivem ozadju pod zmerno osvetlitvijo, ki prihaja od zadaj. Imamo občutek, da je barva 

nematerialen, lebdeč, zmerno osvetljen okrogel barvni vzorec. Tako, iz okolja vzeto barvo, 

opazovano na določeni razdalji, smeri in vrsti osvetlitve, velikosti, obliki, ozadju in brez 

teksture, imenujemo izolirana oziroma nepovezana barva. Šele na tak način lahko vidimo vse 

kvalitete bistvenih barvnih dimenzij takšne, kot so (MacEvoy, 2016). 

Vendar pa je barva, ki stoji poleg druge barve, vedno v interakciji z njo. Tako je tudi pri 

izoliranih barvah kontrast med opazovano barvo in nevtralno sivo prisoten. Je pa zreduciran na 

minimum in zato zanemarljiv. Logična rešitev v izogib kontrastu bi bila, da bi celotno vidno 

polje zapolnili z opazovano barvo, vendar bi v tem primeru naše oko po krajšem času izgubilo 

občutek za barvo (MacEvoy, 2016). 
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3.2 Bistvene barvne dimenzije 

Ko barvam odvzamemo vse konkretne lastnosti, dobimo tri bistvene dimenzije: svetlost, 

nasičenost in barvnost. Ob odsotnosti že ene izmed njih določena barva ne obstaja več. Če 

želimo kar najbolje prikazati bistveno barvno dimenzijo, jo prikažemo kot ploskovno barvo. 

Takšne barve, razporejene le s pomočjo vida ali s pomočjo inštrumentov, so prikazane v 

različnih barvnih krogih in telesih. Barve so urejene glede na svoje atribute, bolj kot so si 

podobne, bližje se nahajajo. V nepregledni množici različnih barvnih zaznav je bilo nujno 

klasificirati poplavo barvnih odtenkov in s tem opredeliti barvne dimenzije. Že grški filozof 

Aristotel je 300 let pr. n. št. skušal ustvariti čim bolj smiseln barvni sistem. Od takrat je bilo 

ustvarjenih več kot 400 različnih barvnih sistemov, ki so jih ustvarili tako znanstveniki kot 

umetniki. Večinoma temeljijo oziroma služijo prikazovanju bistvenih barvnih dimenzij 

(Choundhury, 2015). 

3.2.1 Barvnost  

Bistven indikator barve je barvnost sama. Z barvnostjo odgovorimo na vprašanje »katera barva 

je to?« (Slika 8). Barvnosti rečemo tudi barvni ton in je odvisen od valovne dolžine vidne 

svetlobe. Kljub temu, da v zaznavnem smislu ne poznamo primarnih barv, saj je vsako doživetje 

barve unikatno, pa je jasno, da nekatere barve zaznamo kot bolj temeljne (rdečo, rumeno, 

modro) in jih poznamo kot primarne barve, druge barve pa kot mešanico teh (oranžno, zeleno, 

vijolično) in jim zato rečemo sekundarne barve. Vse te barve najdemo v barvnem spektru in jih 

lahko združimo v barvni krog. Akromatične barve so brez barvnosti (Pečjak, 2006). 

 

Slika 8: Barvnost z enako svetlostjo in nasičenostjo (handprint … 2016). 

 

3.2.2 Svetlost 

Po navpični osi se v barvnih modelih največkrat vrstijo akromatične barve, različne po svetlosti 

od bele do črne, na sredi pa je nevtralno siva. Pri kromatičnih barvah pa po svetlosti ločimo na 

primer svetlo modro od temno modre (Slika 9). Gre za kvaliteto barve, ki je določena z močjo 

svetlobne energije oziroma amplitude svetlobnih valov. Pri enaki svetlosti je pri kromatičnih 

barvah rumena najsvetlejša, modra in redeča pa sta najtemnejši (Pečjak, 2006). 

 

Slika 9: Svetlost barve se razteza med belo in črno barvo (elegantthemes … 2016). 
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3.2.3 Nasičenost 

Tretja barvna dimenzije  je nasičenost ali polnost barve in je v barvnem modelu prikazana od 

sredine pa do roba telesa. Barve, bližje plašču modela, so manj zasivljene oziroma vse bolj 

čiste. Ta dimenzija je odvisna od čistosti svetlobnega valovanja (Butina, 2000). V mavrici 

najdemo barve, ki so zelo nasičene, slabo nasičene barve pa najdemo povsod, kjer toni 

vsebujejo veliko barvnih odtenkov (Pečjak, 2006). Nasičenost je barvna dimenzija, ki ima 

morda večjo ekspresivno vrednost kot ostali dve, saj je razlika med pastelnimi in močnimi 

barvami zelo dramatična (Slika10). 

 

 

Slika 10: Nasičenost prikazuje moč barve in se razteza med sivo in barvo z največjo barvnostjo (help.adobe … 2016). 

 

Barvne sisteme, med katerimi lahko omenimo nekaj njihovih avtorjev, kot so J. W. Goethe, J.  

Itten, O. Runge, J. C. Maxwell in A. H. Munsell, uporabljamo z več nameni: kot samostojna 

paleta barv za inspiracijo in nove ideje umetnikom in oblikovalcem, hitro posredovanje 

določnega odtenka na daljavo, večje zagotavljanje standardov, osnovo pri določevanju barv, 

možnost primerjanja odtenkov (Choundhury, 2015) … Pri klasifikaciji barv se danes sistemi 

opirajo na tridimenzionalno naravo barv, ki jo najlažje prikažemo v tridimenzionalnem 

prostoru. Zaradi praktičnih razlogov pa se pri delu največkrat uporablja dvodimenzionalni atlas 

s fizičnimi barvnimi vzorci. Ko opazujemo takšne barve, pa lahko posameznik hitro ugotovi, 

da bo kljub podrobnemu prikazu bistvenih barvnih dimenzij lahko nek odtenek v različnih 

pogojih deloval različno. To pomeni, da so barvni vzorci z bistvenimi barvnimi dimenzijami 

vzeti iz okolja, namenjeni zgolj prezentaciji in sistematiziranju (Trstenjak, 1978). 

  



13 
 

3.3 Nebistvene dimenzije barv 

V realnem svetu nikoli ne naletimo na pogoje, opisane zgoraj. Barva se vedno javlja v nekem 

okolju in je v interakciji z njim. Gre za povezane barve oziroma za barve, ki jih dojemamo v 

povezavi z okoljem. To pomeni, da barve kljub enaki svetlostni vrednosti, nasičenosti in 

barvnosti ne izgledajo vedno enako. To se zgodi zato, ker se barve v naravnem okolju javljajo 

na različne načine. Takšne barve imajo poleg bistvenih tudi nebistvene dimenzije. To so vse 

ostale lastnosti barve, brez katerih barva še vedno obstaja. Neka barvna lastnost lahko povsem 

izgine, barva sama pa je še vedno vidna. Govorimo o barvi, ki se javlja kot površinska, 

prostorninska ali kot ploskovna barva (Pečjak, 2006). Torej vedno v nekem okolju, ki vpliva na 

različno javljanje barve. Zato bi lahko termin nebistvene dimenzije barv zamenjali z načini 

javljanja barv, v literaturi pa najdemo tudi termin povezane barve ali konkretne oblike barv.  

Vizualni dražljaj je v naravi vedno sestavljen iz svetlob, odbitih od več različnih objektov 

hkrati. Tri bistvene dimenzije pa so povsem premalo, da bi definirali videno povezano barvo. 

(Shevell, 2003). Na to vpliva veliko dejavnikov: 

- Velik vpliv na naše zaznavanje barve ima način javljanja opazovane barve. Enaka 

barva bo izgledala drugače, če bo na površini nekega objekta, kot če jo opazujemo v 

mavrici. Torej je zelo pomembno, na katerem mediju se barva kaže. Govorimo o zelo 

širokem spektru javljanja, saj mednje spadajo tako svetloba na eni strani pa na primer 

kovina na drugi.  

- V naravi imajo objekti, ki jih vidimo poleg barve, še druge atribute, kot so velikost, 

oblika in lokacija. Torej bo na našo zaznavo barve vplivalo součinkovanje drugih 

lastnosti okolja. Barva v naravnem okolju je z njim v nekem kontrastu (MacEvoy, 

2016). 

- Dejstvo, da je naravno človeško tribarvno gledanje povezano s spektralno svetlobo, ki 

ustreza trem bistvenim barvnim dimenzijam, včasih ne razloži razlike med senzoričnimi 

podatki, prebranimi v kolometriji in našo zaznavo barve (Smithson, 2015). Take pojave 

imenujemo barvne iluzije. Barvne iluzije so lahko posledica specifičnosti delovanja 

našega očesa, psiholoških zaznavnih mehanizmov ali mešanica obojega.  

- Opazovanje barv je vedno pogojeno s psihološkim doživljanjem barve. Beseda 

doživljanje je v neposredni povezanosti z občutjem, ta pa se nanaša na občutek: »kar se 

čutno dojame kot lastnosti predmetnega sveta« in občutje: »ugodno ali neugodno 

duševno stanje kot posledica celotnega čustvenega doživljanja« (SSKJ, 2015). Torej gre 

pri zaznavi barv vedno za subjektivno doživljanje. Barva kot pojav je najprej senzorno 

izkustvo, le redko pojasnjeno razmerje med objektivnostjo in subjektivnostjo. Barva 

najprej nagovarja čute, šele potem razum. Naša čutila pa se različno odzovejo ne samo 

na barvo, pač pa predvsem na kontekst, v katerem se barva nahaja. Barva ima 

ekspresivno, prostorsko, psihološko in simbolno funkcijo. Za zaznavo barv so torej 

pomembnejši konkretni atributi barve, torej nebistvene dimenzije (Trstenjak, 1978). 
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4 NAČINI JAVLJANJA BARVE 

Od tega, kje se barve nahajajo je odvisno, kako zaznavamo in doživljamo barve. Medij, na 

katerem barvo zaznavamo, lahko nek svetlobni žarek odbije ali pa vsaj delno prepušča. Od tega 

je odvisno, na kakšen način se nam bo neka barva javljala. Na primer, nek svetlobni žarek bomo 

zaznali rjave barve, kadar se bo ta v naše oči odbil od površine. Če pa se bo ta isti svetlobni 

žarek javljal kot svetlobni vir, ga bomo zaznali v oranžni barvi. Barva medija je sicer v neki 

meri določena skozi kemično sestavo objekta, saj je od molekularne zgradbe odvisno, katera 

svetloba se bo odbila in katera se bo absorbirala. Poleg tega so pomembne tudi druge lastnosti 

medija, na primer agregatno stanje (Kuriki, 2015). Snov oziroma medij, na katerem barvo 

zaznamo, določa, v kakšni razsežnosti se bo ta barva javljala. Barve so v realnem okolju vedno 

neločljivo povezane z nekim medijem. Ločimo ploskovno, površinsko ali prostorninsko 

organizirano barvo. 

4.1 Ploskovna barva 

Ploskovna barva je termin, ki ga uporablja nemški psiholog D. Katz, in sicer kot Flächenfarben. 

Gre za čisto ploskovno barvo, videno v nekem realnem okolju. Vsako drugo obliko javljanja 

barve lahko skrčimo na ploskovno barvo, zato jo D. Katz obravnava kot osnovno obliko barve. 

Vse ostale barve naj bi izhajale iz takšne oblike barve. Ploskovne barve lahko opazujemo skozi 

redukcijski zaslon, z namenom dobiti realen barvni vtis brez fenomenološke vrednosti. Najbolje 

ponazarja ploskovno barvo pogled skozi spektroskop (Slika 11) (Katz, 1935). Na tem mestu se 

lahko vprašamo, ali gre potem še za realno okolje barve, če ima ta pri zaznavi okrnjen prostor. 

Na ta način namreč dobimo čist barvni vtis brez vpliva barvne konstance in svetlobnega 

učinkovanja.  

 

Slika 11: Pogled skozi redukcijski zaslon (coateswild … 2016). 

 

Lastnosti filmske barve so, da nima natančno določene lokacije. Okvirno lokacijo sicer lahko 

določimo, je pa odvisna od načina opazovanja takšne barve. Ko na primer opazujemo nevtralno 

sivo nebo, ne moremo natančno odločiti, kje se barva nahaja. Ploskovna barva ima lahko tudi 

teksturo, vendar ima prav tako begajočo lastnost. Namreč nakazuje globino, v katero bi skoraj 
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lahko prodrli. Daje občutek tridimenzionalnega prostora, vendar je tako kot tekstura na 

površinski barvi dvodimenzionalna, saj zakriva prostor za barvo. Orientacija ploskovne barve 

je vedno frontalno paralelna z našim pogledom. Konfiguracija oziroma oblika površine je pri 

ploskovni barvi torej vedno ravna in gladka. To pa ne pomeni, da je estetska vrednost ploskovne 

barve zanemarljiva, ima namreč nekaj prijetnega, delikatnega (Katz, 1935). 

 

Slika 12: 2 primera pogleda skozi redukcijski zaslon, brez poznavanja objekta, ki mu barva pripada (lastna zbirka). 

 

Gre torej za nepovezane barve, opazovane direktno iz predmetov, vendar pogled ne zajema 

informacij, ki bi lahko kakorkoli sugerirale realen prostor (Slika 12). Dobimo barvni vtis, ki ni 

povezan z barvno realnostjo, je pa najboljši približek naše mentalne ideje o barvi. S 

spreminjanjem svetlobe, materiala in drugih za zaznavo pomembnih dejavnikov pri opazovanju 

ploskovne barve dobimo le novo ploskovno barvo. Katerokoli barvo lahko reduciramo na 

ploskovno barvo (Slika 13) (Martin, 1922). 

 

 

Slika 13: Ploskovni barvi iz Slike 12 pripadata barvi sivke (levo) in avtomobilskemu platišču (desno) (lastna zbirka). 
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4.2 Površinska barva 

Gre za barvo površine predmeta in ji zato lahko rečemo tudi barva objekta. Površinska barva 

potrjuje modalnost predmeta, hkrati pa je tudi njegova lastnost ne glede na svetlobne pogoje. 

To pomeni, da je s predmetom omejena in predstavljena. Zaznamo jo tudi, kadar so informacije 

o razsvetljavi omejene. Najbolj tipičen primer površinske barve je list papirja (Martin, 1922). 

Pri zaznavanju objektov nam bistvene barvne dimenzije ne dajo veliko informacij. Bolj so 

pomembni drugi atributi barve, vezani na lastnosti površine, kot so tekstura, oblika in velikost. 

Pri umetniškem izražanju je od teh kvalitet odvisno, kakšen vtis bomo dobili (Slika 14) (Evans, 

1954).   

 

 

Slika 14: Neobičajna površina na umetniškem delu avantgardne umetnice Meret Oppenheim, Krznena skodelica, krožnik in 

žlica (khanacademy … 2016). 

 

Vsaki površinski barvi lahko določimo barvo. Pri zaznavanju in vrednotenju te barve lahko v 

likovnem smislu to barvo enačimo s teksturo, saj njena relativna reliefnost ne spremeni načina 

javljanja barve, torej ploskovitosti površine. Tekstura je tipna kvaliteta površine ali njena koža, 

ki jo lahko čutno zaznamo kot vizualno otipavanje. Glede na to, kakšna je tekstura ploskve, 

zaznavamo tudi barvo (Slika 15). Zato rečemo, da ima na primer nek predmet mehko, gladko, 

ostro, trdo, hrapavo barvo. Kvalitete barv in teksture si v tem smislu lahko sposojamo in s tem 

poudarjamo njihove lastnosti. Teksture povzročijo, da sicer enako barvo neke površine 

zaznamo drugače (Butina, 2000).  

 

Slika 15: Enaka barva na površinah z različno teksturo deluje različno. Zaznamo jo kot nežno, spolzko ali toplo zeleno barvo. 

(fineart …, jonesand …, crypton … 2016).       
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Lastnost površinske barve je, da je njena lokacija točno določena. Na vsakem objektu ali 

podlagi je določena tekstura, skozi katero se ne da prodreti, meje pa so dokaj jasno določene. 

Konfiguracija se popolnoma prilagaja konfiguraciji objekta, ki mu pripada (Slika 16). 

Površinska barva vedno stoji na predmetu (Katz, 1935). Znotraj teh določil lahko najdemo dva 

posebna načina javljanja barve. 

 

 

Slika 16: Površinska barva na umetniškem delu kiparja Tonya Cragga (inhabitat … 2016). 

 

4.2.1 Lesk ali sijaj 

Nerazdružljiv od površine je učinek sijaja. Ima več jakosti, skozenj pa lahko vidimo teksturo 

predmeta, na katerem se nahaja. Nima absolutne svetlosti. Njegov obstoj je odvisen od 

materiala, na katerem se nahaja in je tudi imensko združen z njim. Lahko govorimo o metalnem 

sijaju, saj ga največkrat srečamo na kovini. Ni pa nujno, da se vedno pojavlja le na kovinskih 

površinah. Kljub temu, da se nahaja na površini predmeta, ga lahko zaznamo kot nadgradnjo 

ali kot barvo, ki stoji nad objektom in ne kot del objekta (Slika 17). D. Katz sijaj obravnava kot 

samostojen način javljanja, saj smatra, da je po svetlosti močnejši od barve objekta, na kateri 

se nahaja in ga zato ne zaznamo kot površinsko barvo. Na primer sijaj reke ne zaznamo kot del 

vode, temveč kot samostojno barvo (Katz, 1935).  

 

Slika 17: Sijaj na različnih materialih: zlatu, lesu in kamnu (telegraph …, pinterest …, wholesale … 2016). 
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Sijaj na površini pa je tudi zelo pomemben del objekta, saj je lasten materialu površine in zato 

bistven atribut za prepoznavanje objekta. Bistvena za nastanek leska na objektu je svetloba. 

Glede na lastnosti površine je lahko lesk posledica svetlobe, odbite direktno od vira svetlobe, 

lahko pa predmet odbija svetlobo, ki je nanj padla s predmeta v neposredni bližini in ima 

odbojne lastnosti (Slika 18). Sijaj je zelo pomemben pri zaznavi barvnosti neke površine, saj se 

lahko ta glede na obliko površine tudi spreminja (Smithson, 2015). 

 

 

Slika 18: Lesk na svili (fondosde … 2016) 

 

4.2.2 Zrcaljenje 

Kadar je površina dovolj gladka, da odbija svetlobo tako, da je odsev na površini tak, da lahko 

prepoznamo objekt, rečemo, da ima površina lastnost ogledala (Slika 19). Vsakdanji primer 

površine, ki s svojo teksturo ne posega v videz barve zrcaljenega objekta, je ogledalo. Lahko 

pa površina povzroči, da to, kar vidimo, ni podobno realni sliki (barvno ogledalo), takrat se nam 

zdi, da zaznavamo delno transparentno površino, ki se nahaja za opazovanim predmetom (Katz, 

1935). 

 

 

Slika 19: Kiparsko delo Anish Kapur, Vrata kot oblak (pinterest … 2016). 
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4.3 Prostorninska barva 

Ko opazujemo prostorninske barve, delujejo, kot da se razprostirajo v globino prostora (Slika 

20). Zdi se, da so tridimenzionalne. Njihov obstoj je odvisen od transparentnosti objekta. Primer 

prostorninske barve je pogled pod vodo, siva megla, kadar so objekti še vidni skoznjo, ali barva 

neba. Gre za pojave, kjer imamo občutek, da bi lahko bolj ali manj globoko prodrli v barvo 

(Fry, 1931). 

 

 

Slika 20: Prostorninske barve v frnikoli (talk …, blaze …, pinterest … 2016).  

 

4.3.1 Transparentnost 

Da dobimo občutek transparentnosti, mora biti barva prozorna ali prosojna (Slika 21). Meja 

med prozornostjo in prosojnostjo ni jasno določena, vendar naj bi bil največji učinek 

prostorninske barve dosežen, ko sta prosojnost in prozornost prisotni v enakih količinah. 

Prosojnost je kvaliteta barve, ki nastane, ko ploskovna barva postopno izginja in predmet 

prepušča vsaj malo svetlobe. Primer mejne prosojnosti je na primer alabaster. Tanko brezbarvno 

steklo pa je primer popolne prozornosti. Pri prozornih predmetih se predmeti v ozadju 

prepoznajo (Trstenjak, 1996). Transparentne površine lahko zaznavamo kot dva različna vtisa, 

in sicer kot prepuščanje svetlobe ali obratno, kot motno površino (Katz, 1935). 

 

 

Slika 21: Transparentna površina (etsy … 2016). 
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Transparentnost in zaradi tega prostorsko dimenzijo barve lahko dosežemo tako, da pogledamo 

skozi transparenten predmet, vendar samo dokler smo zmožni pogled usmeriti skozenj oziroma 

naprej v prostor (Slika 22). Površina, na kateri se naš pogled ustavi, tako izgine in ne nudi očesu 

nikakršne opore. Prostor za predmetom se nam prikaže v barvi transparentnega predmeta. 

Takoj, ko se pogled usmeri na površino predmeta, skozi katerega gledamo, ima barva 

površinske lastnosti (Trstenjak, 1987). 

 

 

Slika 22: Pogled skozi očala z roza stekli (alanfried … 2016). 

 

Glede na fokus našega pogleda pa lahko občutek globinske barve dobimo še tako, da se zazremo 

v nek predmet v prostoru, drugega, ki mora biti manjši od prvega, pa pridržimo pred očmi. Če 

je naš pogled še vedno usmerjen v prostor, se nam bo manjši predmet, na primer svinčnik, zdel 

prozoren, saj bomo imeli občutek, da vidimo skozenj. Meje svinčnika bodo zamegljene, barva 

pa nejasna. Na ta način se nam povsem površinska barva svinčnika spremeni v prostorninsko 

(Trstenjak, 1987).  

4.3.2 Svetilnost ali sijoča barva 

Svetlenje je karakter prostornine, saj se nam vedno prikazuje bolj ali manj prozorno, odvisno 

od moči razsvetljave (Slika 23). Svojo največjo moč svetlenje doseže pri povsem transparentih 

objektih, kjer predmeta sploh ne dojamemo več, temveč samo še svetlenje samo. Čim večja je 

razsvetljava, tem bolj prozoren je prostor (Trstenjak, 1987). Predmeti, ki imajo kvaliteto 

svetilnosti, morajo po svetlosti presegati svoje okolje, kar pomeni, da more po sijavosti 

presegati belo barvo, ki ima sicer najvišjo svetlost v enakih svetlostnih pogojih. Površino 

predmetov takrat dojamemo mehko, zamegljeno in zabrisano. Kadar je svetloba organizirana 

tako, da se nahaja za predmeti, ki jih opazujemo, občutimo svetlobo, kot da bi prihajala skozi 

te predmete (Katz, 1935). 
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Slika 23: Barva predmeta zaradi organiziranosti svetlobe postane mehka in zabrisana (artproject … 2016). 

 

Podoben učinek ima na našo zaznavo tudi ogenj, ki ima prisoten nek sijaj, odvisen od svetilnosti 

(Slika 24). Tudi predmeti, ki imajo sicer površinske lastnosti barve pod določenimi pogoji, 

lahko izgledajo prostorninsko organizirani. Pri opazovanju žarečega jekla se nam namreč zdi, 

da lahko naš pogled poseže v njegovo notranjost (Katz, 1935).  

 

 

Slika 24: Žareče jeklo (shutter … 2016). 

 

Pri segrevanju predmetov opazujemo pojav inkandescence ali belega žarenja. Sevanje svetlobe 

in občutek prostorninskosti sicer površinske barve pa dajejo tudi predmeti, ki niso nujno močno 

segreti. Luminiscenca je fizikalni pojav povezan z elektromagnetnim valovanjem svetlobe in 

kemično sestavo objekta. Snov luminiscira, kar pomeni, da oddaja določeno barvo svetlobe. 

Glede na to, kako povzročimo pojav, ločimo več vrst luminiscence. Elektroluminiscenco 

uporabljamo pri osvetlitvi zaslonov (ročna ura ali instrumentna plošča v avtomobilu). 
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Fotoluminiscena je pojav, ki ga zaznamo, ko snov obsevamo s kratkovalovno svetlobo, gama, 

ultravijoličnimi ali rentgenskimi žarki (flourescenca ali fosforescenca). Take primere zaznamo, 

ko na primer alkohol obsevamo z belo svetlobo in ga zaznamo modrikaste barve ali ko oblačila 

obiskovalcev v diskoteki svetijo modrikasto, saj iluminiscira detergent, ki po pranju ostane v 

oblačilih. Barva luminiscence je odvisna od vrste snovi, ki jo obsevamo, in vrste vpadnega 

sevanja (Slika 25). Kemoluminiscenco (bioluminiscenco) lahko opazujemo, ko neka snov sama 

od sebe oddaja svetlobo. To se zgodi na primer pri nekaterih globokomorskih ribah, kresnicah, 

planktonu ali bakterijah, ki imajo organsko snov luciferin, ki sveti modrikasto, kadar pride do 

oksidacije encima luciferaza (Kladnik, 1991). 

 

 

Slika 25: Fluorescenca (sl.wiki … 2016). 
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5 ZAZNAVANJE POVEZANIH BARV 

Zaznavo barve razumemo kot stvarno dojemanje konkretnih oblik barve. Pri končni razlagi 

barvne zaznave je potrebno upoštevati strukturirano dopolnitev in integracijo različnih  

elementov, ki tvorijo integriran viden občutek (Trstenjak, 1978). Kvaliteta barve je odvisna od 

bistvenih barvnih dimenzij: nasičenosti, barvnosti in svetlosti. Enako pomembno vlogo pa pri 

vizualni zaznavi igra tudi barvitost (ang. colorfulness), atribut vizualne zaznave, kjer neka barva 

izgleda bolj ali manj kromatična. Kromatičnost (ang. croma) je še ena pomembna kvaliteta 

barve, ki določa barvnost glede na ostale barve v vidnem polju s podobno svetlostjo. Sijavost 

(ang. brightnes) – atribut vizualne zaznave, ki določa, koliko svetlobe se zdi, da oddaja neka 

barva. Gre za absolutno svetlost naše zaznave. Teh 6 dimenzij barvnega videza se lahko pojavi 

pri vseh načinih javljanja barve, najpogosteje pa jih srečamo na površinskih barvah (Fairchild, 

2005). 

Javljanje barve je odvisno od njihovega konteksta oziroma od okoliščin, v katerih jih zaznamo. 

Barvo zaznavamo na različne načine zaradi njihove fizikalne narave, fiziološkega delovanja 

našega očesa in psihološke obdelave informacije. Naš zaznavni sistem lahko deluje korekcijsko. 

Takrat je prisotna le fiziološka ali psihološka zaznavna funkcija ali kombinacija obeh, posledica 

pa je zaznava barvnih fenomenov in iluzij. Pri procesu zaznavanja barv več faktorjev povzroči 

barvno senzacijo (MacEvoy, 2016). V nadaljevanju bom izpostavila tiste barvne zaznave, kjer 

se informacija o barvi v naših možganih razlikuje od fizikalne meritve svetlobnega valovanja. 

Glede na to, ali se barve javljajo: 

- druga ob drugi, kar povzroči relativni barvni kontrast (barvna indukcija, simultani 

kontrast, kontrast na robovih in barvna asimilacija); 

- pod različnimi vrstami osvetljave in pod učinkom jakosti osvetljave na vidno polje 

(aditivno barvno mešanje, fotopično, mezopično in skotopično gledanje, svetlobna 

adaptacija); 

- v nekem okolju, kjer interpretiramo tridimenzionalni prostor (prostorska zaznava barve, 

celotna zaznava in barvna konstanca). 

5.1 Barvni kontrasti 

Barvni kontrasti so razlike med kvalitetami barv. Naša interpretacija ali evalvacija videnega 

deluje s pomočjo primerjanja. Le tako do izraza pridejo razlike. Definicija kontrasta so razlike 

in neenakosti pri primerjavi stvari, njihova nasprotja in bistvene razlike (SSKJ, 2015). Tudi 

barve najlažje opišemo s primerjanjem ene z drugo. Pri načinih javljanja barve lahko kot zelo 

pomemben barvni atribut določimo kontrast (MacEvoy, 2016). 

Barve, postavljene v neposredno bližino, lahko povzročijo navidezno spreminjanja barvnih 

tonov. Naša zaznava barve ni enaka kot njena dejanskost. Razliko med informacijo spektralne 

svetlobe, ki se od predmeta odbije v naše oko in barvno senzacijo, ki jo občutimo, lahko 

razložimo z nasprotnim delovanjem celic na mrežnici.  To je posledica informacij, ki jih v naše 

možgane pošljejo fotoreceptorji in so drugačne od informacij, ki jih dobimo od sekundarnih 

celic. Ta pojav je torej fiziološke narave in ga zaznamo zaradi specifičnosti delovanja 
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fotoreceptorjev (Beau, 2000). Svetloba vzdraži fotoreceptorje, občutljive na določeno barvo, na 

primer na rdečo. Ta informacija potuje v naše možgane. Hkrati pa horizontalne celice, ki 

povezujejo vzdražene in nevzdražene fotoreceptorje povzročijo, da se delno aktivirajo tudi 

mirujoči fotoreceptorji. Ker je protein v fotoreceptorjih, občutljivih na rdečo barvo, razpadel, 

bomo na mestih, kjer je na mrežnico padla bela svetloba, zaznali ciano modro (Slika 26). Ciano 

modra in rdeča barvna svetloba dasta belo svetlobo (Douma, 2006). 

 

Slika 26: Simultani kontrast (webexhibits … 2016). 

 

5.1.1 Barvna indukcija 

Barvna indukcija ali simultani barvni kontrast povečuje barvni kontrast. Kadar je poudarek na 

različnosti, barvna indukcija povzroči, da je razlika med njimi še večja. Barva, ki jo opazujemo, 

se zaradi podlage, ki jo obdaja po svoji kromatičnosti, pomakne k komplementarni barvi ozadja 

(Wu, 2007). 

Barve lahko zaznamo drugače po svoji barvnosti, nasičenosti in svetlosti. Največkrat navidezne 

spremembe barvnih kvalitet povzročijo vse barvne kvalitete in njihove navidezne spremembe, 

le redko lahko opazujemo izolirano. Kljub temu v premišljeni barvni kompoziciji svetlost in 

nasičenost lahko delujeta posamično, pri barvnosti pa zaznamo spremembe tudi ostalih dveh 

dimenzij (MacEvoy, 2016). 

Zaznavna razlika svetlosti: 

Enaka nasičenost in barvnost dveh barvnih tonov, ki se razlikujeta le po svoji svetlosti, prikažeta 

svetlostni simultani barvni kontrast. Barvno enak manjši kvadrat na različnih ozadjih se 

navidezno spremeni v nasprotni svetlostni vrednosti (Slika 27). Hkrati tudi belo ozadje deluje 

na večja kvadrata, kar pomeni, da jih zaznamo temnejša, kot v resnici sta (MacEvoy, 2016). 

 

 

Slika 27: Svetlostni simultani barvni kontrast (handprint … 2016). 

 

Zaznavna razlika nasičenosti:  
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Vpliv barve okolja na zmerno nenasičeno barvo lahko opazujemo, kadar menjamo ozadje z 

različno nasičenostjo, vendar enake barvnosti in svetlosti. Manjši kvadrat na zasivljeni površini 

zaznamo svetleje in intenzivneje kot tistega na desni, kjer ozadje povzroči, da deluje mirno in 

temneje (Slika 28) (MacEvoy, 2016). 

 

Slika 28: Simultani barvni kontrast nasičenosti (handprint ... 2016). 

 

Kontrast barvne nasičenosti je zelo močan, kadar manjše kvadrate zamenjamo z nevtralno sivo 

barvo. Razlika med kromatično in nekromatično barvo povzroči tudi razliko v zaznavi svetlosti. 

Levi, manjši kvadrat, zaznamo svetleje kot tistega na desni (Slika 29) (MacEvoy, 2016). 

 

Slika 29: Svetlostni in simultani barvni kontrast nasičenosti (handprint ... 2016). 

 

Zaznavna razlika barvnosti: 

Zaznavno razliko, ki je posledica simultanega kontrasta, povezanega z barvnostjo, lahko 

opazujemo, kadar imamo barve enake po svetlosti in nasičenosti, spremenimo pa barvnost 

ozadja (Slika 30). Vendar lahko hitro ugotovimo, da zaznavamo tudi rahle spremembe v 

svetlosti in nasičenosti. Manjša kvadrata se obarvata v komplementarni barvi ozadja (MacEvoy, 

2016). 

 

Slika 30: Simultani barvni kontrast barvnosti (handprint ... 2016). 

 

Najmočnejše simultane kontraste povzročijo kombinacije bistvenih dimenzij. V povezavi s 

preostalimi 6 barvnimi kontrasti, ki jih je J. Itten opisal v knjigi Umetnost barve, ponazorim 

različne učinke barv na našo zaznavo.  
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5.1.2 Kontrast barve v odnosu do barve  

Čiste, nemešane barve ali primarne barve druga ob drugi ustvarjajo največji kontrast. Predmete 

takšnih barv drugega ob drugem zaznamo še bolj živo in barvito. Tak učinek pa lahko še 

povečamo, kadar stojijo barve poleg črne ali bele barve (Slika 31) (Itten, 1999).  

 

 

Slika 31: Kontrast čistih barv na sliki Pieta Mondriana (france-amerique … 2019). 

 

5.1.3 Komplementarni barvni kontrast 

Gre za dve barvi, ki pri mešanju dasta nevtralno sivo barvo, kot rdeča – zelena, modra –oranžna 

in vijolična – rumena. Kadar stojita druga ob drugi, njuno barvnost zaznamo še močneje. Kadar 

je v bližini neke barve nevtralna siva barva, jo zaznamo obarvano z njeno komplementarno 

barvo (Itten, 1999).  Učinkovanje komplementarnih barvnih kontrastov je različno (Slika 32). 

Največjo napetost med barvama zaznamo tik preden dosežemo njuno popolno 

komplementarnost (MacEvoy, 2016). 

 

 

Slika 32: Komplementarni barvni kontrast med zeleno in rdečo barvo na sliki Vizija po pridigi Paula Gauguina (studyblue … 

2016). 
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5.1.4 Toplo-hladni kontrast  

Največji toplo-hladni kontrast ali polarni kontrast zaznamo med rdečeoranžno barvo, ki  deluje 

najtopleje, ter modrozeleno, ki velja za najhladnejšo barvo. Vse ostale barve lahko delujejo 

toplo ali hladno, odvisno od barv, ki jih obdajajo (Itten, 1999). Pri doživljanju toplo-hladnega 

barvnega kontrasta igra veliko vlogo naše fiziološko delovanje. Tople barve zaradi svoje 

valovne dolžine povzročijo na primer hitro bitje srca in pospešeno dihanje, zato nas aktivirajo, 

nasprotno pa nas hladne barve pomirijo. V prostorih, kjer so stene pobarvane s toplimi barvami, 

se nam prostor zdi za nekaj stopinj toplejši, kot tisti s stenami hladnih barv. Tople barve 

zaznamo večje in bolj pomembne, zato so na primer prometni znaki za nevarnost rdeče barve 

(Butina 2000). To pa tudi pomeni, da s toplimi in hladnimi barvami lahko gradimo iluzijo 

prostora (Slika 33).  

 

 

Slika 33: Toplo-hladni barvni kontrast na sliki Vinceta van Gogha Olive in oranžno nebo (pinterest ... 2016). 

 

5.1.5 Svetlo-temni kontrast 

Črna in bela tvorita polarni kontrast, vendar lahko svetlo-temen kontrast zaznamo tudi pri 

kromatičnih barvah. Kadar je kontrast velik, se zdi, da je še posebno poudarjena barvna 

svetlostna kvaliteta. Svetlostne odtenke lahko razdelimo v svetlostne ključe, kar s pridom 

izkoriščajo slikarji, saj tako lahko dosežejo določeno vzdušje na sliki. Tako na primer večje 

kontraste ali durske svetlostne ključe zaznamo bolj razgibano, vedro, jasno in dramatično, 

molske svetlostne ključe pa umirjeno, nežno ali pri temnejših tonih melanholično in mračno. 

Barve, ki so svetlejše, zaznamo, kot da se nam približujejo, temnejše pa oddaljujejo. Tudi 

svetlo-temni kontrast ima torej veliko prostorsko vlogo. Zaznavanje svetlo-temnih kontrastov 

je v veliki meri odvisno tudi od pogojev razsvetljave. Tople barve so pri šibki svetlobi videti 

temnejše, hladne pa svetlejše in obratno pri močni svetlobi (Butina, 2000). 

5.1.6 Kontrasta barvne kvantitete in kvalitete 

Količina in moč barve v vidnem polju lahko tvorita zelo pomemben zaznavni kontrast in se 

navezujeta na vse omenjene kontraste (Slika 34). Obravnavata odnos med velikostjo barvnih 

površin in stopnjo nasičenosti barv. Barve s svojo močjo sevajo, zato jih lahko z različnimi 
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količinskimi odnosi postavimo v kontrastne situacije in s tem dosežemo določene poudarke, 

emocije ali razpoloženje (Butina, 2000). 

 

Slika 34: Kontrast barvne kvantitete na sliki Modra II Joana Miroja (schirn ... 2016) in 

 kontrast barvne kvalitete na sliki Večer Paula Kleeja (paul-klee … 2016). 

 

5.1.7 Barvna adaptacija 

Fenomenologija zaznave, vezane na součinkovanje barv v neposredni bližini, vključuje še en 

zanimiv pojav, ki je ravno obraten od simultanega kontrasta. Barvna adaptacija (asimilacija) je 

specifična barvna zaznava, do katere pride, kadar objekte dojamemo kot homogeno površino. 

Kadar se barve zaradi svojih oblik prilagodijo okolici, jih zaznamo, kot da so si barve med seboj 

bolj podobne oziroma se nam zdi, da so se zlile z okolico. Barvna adaptacija je torej vezana na 

barvo, še bolj pa na obliko. Naše oko je sposobno zaznavati barve pod zelo različnimi 

svetlostnimi pogoji. Ta sposobnost pa je specifična, saj se barva nekega objekta pri posnetku s 

kamero ne spreminja glede na dejavnike okolja. Da naš vidni aparat ne zazna spremembe v 

barvi je zaslužnih več zaznavnih mehanizmov. Barve bi morali zaradi fiziologije zaznati po 

principu simultanega kontrasta, vendar se to zaradi psiholoških zaznavnih načinov ne zgodi 

(MacEvoy, 2016). Zaznavno razliko med barvno asimilacijo in barvno indukcijo lahko 

opazujemo na Koffkinem testu z obročem (Slika 35). Na levi strani imamo povezano obliko, ki 

jo dojamemo kot enako sivo. Na desni strani pa je prisoten simultani kontrast. 

 

Slika 35: Razlika med barvno asimilacijo in barvno indukcijo (pry.rit … 2016). 
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Naše oko se je sposobno prilagoditi povprečni barvni in svetlostni vrednosti. Pri barvni 

adaptaciji gre za prilagoditev očesa na povprečno kromatičnost. Navpične črte, ki izrišejo obraz, 

so enake rdeče barve, vendar jih zaradi okolja zaznamo vijolično na levi in oranžno na desni 

strani (Slika 36) (Wade, 2011). 

 

Slika 36: Barvna adaptacija (neuroport … 2016). 

 

Svetlostna adaptacija je prilagoditev očesa na povprečno svetlost. Tako se levo sivo ozadje za 

črnimi črtami zdi temnejše kot enako sivo ozadje za belimi črtami (Slika 37) (MacEvoy, 2016). 

 

Slika 37: Svetlostna adapatacija (psy.rit … 2016). 
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5.1.8 Kontrast na robovih 

Delovanje kontrasta je najmočnejše na robovih barvnih ploskev. Kadar so barvne ploskve 

velike in je robov malo, lahko opazujemo barvno indukcijo. Kadar pa je barvnih ploskev veliko 

in so manjših dimenzij, pa pride do barvne asimilacije, saj zaznamo barve kot vzorec ene 

teksture. Moč kontrasta na robovih je odvisna tudi od komplementarnih barv (Slika 38). 

Najmočnejši kontrast je med zeleno in rdečo barvo, saj sta valovni dolžini teh dveh svetlob 

nasprotni. Manj prisoten pa je med modro in rumeno, saj imata svetlobi podobno valovno 

dolžino (MacEvoy, 2016). 

 

 

Slika 38: Kontrast na robovih (handprint … 2016). 

 

Kadar so barvne ploskve res majhne in tesno druga ob drugi, pride do optičnega mešanja barve. 

Ko naše oko ne razloči več posameznih barvnih pik, zaznamo novo barvno površino, ki je po 

barvnosti in moči povprečne vrednosti obeh realnih barv. Učinek optičnega mešanja je večji, 

kadar sta si barvi podobni, in manj izrazit pri različnih barvnih pikah (Slika 39) (Wolfrom, 

2009). 

 

 

Slika 39: Umetniška smer pointilizem je optično mešaje izkoriščala za prikazovanje migetanja svetlobe, kar lahko opazujemo 

na delu Večer v Avignonu Paula Signaca (masterart … 2016). 
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5.1.9 Barvna vibracija 

Barvna vibracija je specifična barvna zaznava, ki nastane zaradi kombinacije sukcesivnega ter 

simultanega barvnega kontrasta in barvne indukcije. Učinek barvnega migetanja, ki ga povzroči 

interakcija barvnih kontrastov na robovih, daje občutek dinamičnosti na sicer statični ploskvi, 

ki nastane zaradi prilagajanja fotocelic na mrežnici različnim barvnim svetlobam hkrati (Slika 

40) (Collins, 2016). 

 

 

Slika 40: Barvna vibracija na sliki Viktorja Vasareliya, umetnika op arta (mrvan … 2016). 

 

5.2 Zaznave, povezane z razsvetljavo 

Da bi razumeli zaznavne procese, povezane z razsvetljavo, moramo razumeti razliko med 

svetlobo, ki pade na predmet, in med svetlobo, ki se potem odbije od objekta v naše oči. Jakost 

osvetljenosti, torej svetlobe, ki pade na predmet, se meri v lumnih (lux), merski enoti, ki nam 

pove, koliko svetlobnega toka pade na površino. Svetlobo, ki se od predmeta odbije v naše oči, 

pa je zelo težko izmeriti, saj je odvisna od oblike objekta. Nek objekt ima pod enakimi pogoji 

osvetljave vedno več svetlostnih vrednosti. Takrat za zaznavo uporabimo več različnih 

zaznavnih mehanizmov: svetlobno adaptacijo in svetlostno indukcijo ter barvno adaptacijo in 

barvno indukcijo (simultani kontrast) ter barvno konstanco (MacEvoy, 2016). 

5.2.1 Bela svetloba 

Kadar na barve delujejo različni pogoji osvetljave, jih lahko zaznamo drugačne, kot so v resnici. 

Naše oko zazna svetlobo z močjo od 105 lux, kar ustreza pogledu direktno v sonce, do 10-3 lux, 

kar je enako pogledu v oblačno nočno nebo. Da lahko zaznamo tako široko območje, so zaslužni 

fotoreceptorji, tako čepki kot paličice na naši mrežnici. Kadar delujejo paličice, ki se aktivirajo 

pri nizki razsvetljavi, imamo skotopičen vid, kadar pa nas obkroža močna svetloba, delujejo 

predvsem čepki, takrat uporabljamo fotopičen vid. Pri določeni jakosti svetlobe delujeta v enaki 

meri obe vrsti fotoreceptorjev, takrat rečemo, da imamo mezopičen vid. Razlike v zaznavanju 
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barve, ki so posledica različne svetlobe, na primer jutranje, poldnevne ali večerne, so zelo 

pomembne, saj je od njih odvisno, kako bi oblekli otroka v mraku ali opremili vrt za večerne 

dogodke (Shin, 2004). 17 najbolj nasičenih in 7 zemeljskih barv lahko opazujemo pred sončnim 

zahodom na sliki A (200 lux) in potem vsakič 15 minut kasneje do slike E, kjer uporabljamo 

povsem fotopičen vid, brez barvnih vrednosti (manjše od 0,001 lux) (Slika 41). Vidimo lahko, 

kako se zdijo magenta, rdeča in oranžna barva pri sliki B bolj nasičene in svetle, medtem ko 

vijoličnomodre barve potemnijo, rumene izgubijo svoj sij, zelene pa, kot da bi jim primešal 

belo. Z manjšanjem jakosti svetlobe vse težje razločimo barvo, čeprav so te na sliki C še 

razvidne. Zelene med seboj izgledajo bolj podobne, rumene se zdijo oker, temno vijolično pa 

zaznamo skoraj črno. Barve postopno izgubljajo svojo kromatično moč, imajo pa še vedno 

relativno veliko nasičenost. Pri sliki D lahko barve razvrstimo samo še med barvo kože, rdeče, 

rjave in sive. Svetlostni kontrast je le še bežen, tudi belo ozadje postane modrorjave barve. Pri 

nočnem vidu barv več ne moremo zaznati, lahko pa kar dobro sklepamo, katere barve so na 

sliki E, kar je verjetno posledica spomina (MacEvoy, 2016). 

 

 

Slika 41: Zaznavanje barve glede na jakost osvetljave (handprint ... 2016). 

 

Svetlobna adaptacija je prilagoditev spremembam v jakosti razsvetljave. Razlikujemo med 

adaptacijo svetlobe našega očesa v temnem prostoru in med adaptacijo očesa na svetlostne 

razlike. 

Temna adaptacija je prilagoditev očesa na majhne svetlostne razlike. Kadar je vir svetlobe 

majhen, se naše oko navadi na nove svetlostne razmere in po določenem času lahko zaznava 

tudi manjše svetlostne razlike. Ta postopek traja kar nekaj časa. Najprej se mora sprostiti 

napetost v čepkih, kar traja manj kot 5 minut, nato pa se povečuje delovanje paličic, ki najvišjo 

stopnjo zaznave dosežejo šele po pol ure (MacEvoy, 2016). 

Svetla adaptacija je prilagoditev očesa na močne razlike v razsvetljavi, ko iz temnega prostora 

stopimo v svetlega. Takrat občutimo začasno zaslepljenost. Najprej se na spremembo svetlobe 

prilagodi zenica, kar traja manj kot 2 sekundi, odzivanje fotoreceptorjev in celična prilagoditev 

na nove razmere se zgodi v 1 minuti in se stabilizira v 10 minutah (MacEvoy, 2016). 

5.2.2 Monokromatična svetloba 

Monokromatična svetloba je svetloba, ki jo sestavlja valovanje ene valovne dolžine. Kadar 

imamo razsvetljavo z določeno barvo, je vse, kar vidimo, pod njenim vplivom. Vrsta svetlobe  

lahko zelo vpliva na zaznavo barv in posledično predmetov, zato se je najpogosteje ne uporablja 
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v interjerjih. Rdeča luč v kuhinji in jedilnici bi na primer povzročila, da bi špinača izgledala 

črno, meso premalo kuhano, krompir pa bi bil rdeče barve. Hrana bi izgledala še manj privlačno, 

če bi imeli modro luč. Zdelo bi se, da meso gnije, krompir pa je plesniv. V trenutku bi izgubili 

apetit (Slika 42) (Itten, 2003). Spremeni se zaznavna barva predmetov, njihova simbolična 

vrednost in prepoznavnost pa izgineta. Rože v dnevni sobi pod rdečo svetlobo postanejo črne, 

naša koža pod modro svetlobo pa postane bledo modra, kot da bi bili bolni (Miller, 1997). 

 

 

Slika 42: Limona, kivi in melona pod različnimi monokromatičnimi svetlobami (lastna zbirka). 

 

Barvne sence so pojav, ki nastane, kadar imamo opravka z barvnimi lučmi. Navajeni smo, da 

so sence sive ali črne barve, vendar pa jih lahko pod določeno osvetlitvijo zaznamo tudi v barvi. 

Gre za logiko aditivnega barvnega mešanja ali mešanja barvnih svetlob. Optično mešanje barve 

povzroči, da, kadar na isto mesto padejo zelena, oranžnordeča in vijoličnomodra svetloba, 

vidimo belo svetlobo. Predmet, ki povzroči senco, blokira svetlobni vir (Slika 43). Tako na 

primer senco predmeta, ki je bil osvetljen z rdečo svetlobo, vidimo zelene barve, rumena 

svetloba povzroči vijolično senco, modra svetloba pa oranžno senco. Vsaka svetloba izzove 

senco v njeni komplementarni barvi (Itten, 2003). 

 

Slika 43: Komplementarna barva sence modre svetlobe (levo) in rdeče (desno) (guidetooilpainting ... 2019). 

 

5.3 Zaznavanje barv v prostoru 

Pri zaznavanju realnega prostora pravzaprav ne zaznavamo prostora kot takega, ampak ga 

interpretiramo skozi objekte v njem. V povezavi z osvetljavo dojemamo vržene in nasebne 

sence, ki naši zaznavi dajejo informacije o objektih in okolju. Svetlobi, ki se od teles odbije v 
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naše oči, rečemo ambientna svetloba. Od te svetlobe je odvisno, kaj in kakšne barve bomo 

videli. Ko se nahajamo v nekem prostoru ali okolju, se ta svetloba giblje v skladu z oblikami in 

svetlobnim virom prostora. Informacije, ki jih pridobivamo, so v medsebojnih prostorskih 

odnosih. Na mestih največjega svetlobnega kontrasta so naši fotoreceptorji najprej vzdraženi, 

kar povzroči obrobni kontrast. Konfiguracija vidnega polja te robove pretvori v ploskve 

(Butina, 2000).  

 

 

Slika 44: Fiziološki pojav robnega kontrasta in psihološki pojav zlivanja teh robov  v ploskve (Butina, 2000). 

 

Zaznavanje barve v prostoru je zelo kompleksen. Nanj poleg barvnih kontrastov vpliva eden ali 

več svetlobnih virov, njihova intenziteta, odbojnost ambiente svetlobe, razdalja opazovanja in 

smer vrženih in nasebnih senc (MacEvoy, 2016). 

5.3.1 Sence in barvna konstanca 

V realnem življenju je zaznavanje barv le redko zreducirano le na barve in svetlobo. Vizualno 

dojemanje sveta je povezano tudi z našim mišljenjem, ki poteka od čutnega organa do dogajanja 

v možganski skorji, in teče po človeku lastni logiki. V okolju ali stvarnem prostoru pri 

zaznavanju barve, pridobivamo tudi informacije o obliki. Hkrati pa se v možganih zbirajo tudi 

podatki, ki smo jih pridobili iz drugih čutnih organov. Pri interpretaciji videnega sodeluje tudi 

naš spomin vsega, kar smo videli. Tako naše spoznanje o prostoru ni le produkt vizualne 

zaznave, temveč tudi mišljenja in imaginacije ter integracije informacij (Butina, 2000).  

Vsak objekt, na katerega pade svetloba, ustvarja senco, hkrati pa ima materialu specifično 

odbojnost svetlobe. Kadar senca pade na neko barvo, lahko zelo spremeni ton predmeta. 

Občutek imamo, da je predmet delno prikrit z nekim motnim ali prosojnim slojem. Naša 

zaznava to senco ali odbojnost na objektu zazna kot moteč dejavnik oziroma ga pri zaznavi 



35 
 

poskušamo nekako izničiti in videti realne barve objektov. Barve ploskve tako zaznamo kot 

homogene barvne površine. To je zelo kompleksen proces zaznavanja, kjer ima veliko vlogo 

naše zavedanje o svetu, kot na primer obnašanje svetlobe, spreminjanje barv v različnih delih 

dneva, spomin barve vsakdanjih predmetov … Barva je v svojem okolju nerazdružljiva z neko 

formo ali svetlobo. Ker vemo kakšne barve je trava, se naša percepcija o travi in barvi ne bo 

spremenila, tudi ko bo nanjo posijalo rdeče zahajajoče sonce (MacEvoy, 2016).  

Gre za zaznavanje barvne konstance, kar pomeni enako zaznavanje barvnosti objektov ne glede 

na razsvetljavo, ki pada na njih (Slika 45). To pomeni, da je zaznava barvne konstance možna 

le v nekem prostoru ali okolju, saj je nujno, da zaznavamo prostor kot celoto. Če bi bil človek 

zmožen absolutne barvne konstance, ne bi zaznal nobene spremembe v moči svetlobe. Ker pa 

se svetloba odbije od več predmetov hkrati, smo sposobni zaznati barve ne glede na vrsto 

razsvetljave (Shevell, 2003). 

 

 

Slika 45: Barvna konstanca povzroči, da polji A in B zaznamo različno, čeprav gre v resnici za enaka odtenka (en.wiki … 

2016). 

 

Barvna konstanca je odvisna od časa opazovanja predmeta. Če predmet le bežno pogledamo, je 

čas za presojanje okoliščin razsvetljave omejen in je konstanca manjša. Pomemben je tudi zorni 

kot opazovanja in razdalja. Največja zaznava barvne konstance je pri čelnem pogledu iz 

razdalje, kadar z obema očesoma še zajamemo celoten objekt (Trstenjak, 1987). 

Z razumevanjem obnašanja svetlobe in barv v prostoru lahko ustvarimo tudi iluzijo prostora. 

Kadar so barvne ploskev razporejene naključno, nam ne dajejo nikakršni informacij o prostoru, 

če pa druga ob drugi stojijo v skladu s pogoji osvetlitve, jih dojamemo kot objekte in njihove 

sence (Slika 46). Dojemanje barv kot del prostorske ureditve povzroči, da barve enake po 

barvnosti dojamemo podobno in različno, kadar so ploskve naključno razporejene (MacEvoy, 

2016). 
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Slika 46: Zaznavanje barve kot del prostorske ureditve (handprint … 2016). 

 

Razlika med barvno konstanco in kontrastom:  

Pojav barvnega kontrasta je v nasprotju z barvno konstanco. Bistvena razlika je, da kontrast s 

ponovnim in bolj doslednim opazovanjem ne zbledi, tako kot to lahko opazimo pri barvni 

konstanci. Slednja izgubi svoj značaj pri kritičnem opazovanju. Pri barvnem kontrastu neka 

barva svojo pravo barvo bolj ali manj opušča, medtem ko pri barvni konstanci neka barva ne 

glede na okoliške vplive svojo barvo ohranja. Do teh razlik pride zaradi različnih mehanizmov 

zaznavanja barve. Barvne kontraste zaznavamo zaradi specifičnosti fiziološkega delovanja 

očesa, barvno konstanco pa občutimo kot posledico delovanja centralnega živčevja in 

psiholoških dejavnikov. Kljub očitnim razlikam barvnega kontrasta in konstance pa oba 

delujeta v enakem okolju. Nastaneta samo, kadar sta v interakciji z drugimi objekti v prostoru. 

Običajno delujeta istočasno, od našega fokusa pa bo odvisno, katerega bomo zaznali kot 

prevladujočega (Trstenjak, 1996).  

Sloj, ki leži na neki barvi, naša zaznava brez naše vednosti po navadi brez problema dojame kot 

posledico osvetljave. Mehkoba robov senc se namreč ne ujema z robovi med barvami objekta, 

oblika sence je drugačna od barvnih oblik in objektov, na katerih leži, svetlost in kromatičnost 

se spremeni le nekaterim barvam na objektu, hkrati pa delujejo še drugi zaznavni mehanizmi, 

kot je spominska barva. Kljub temu pa včasih pride do optičnega barvnega mešanja, ko senco 

zaznamo kot del predmeta. To se zgodi, ko naša zaznava ne uspe ločiti sence od predmeta, saj 

sta objekt in senca homogena glede na oblikovne značilnosti ali pa ne moremo razbrati 

informacij o osvetljavi (MacEvoy, 2016). 

5.3.2 Zračna perspektiva in barvna perspektiva 

Vloga razdalje ali oddaljenosti od predmeta pri opazovanju barv je predvsem v atmosferični 

oziroma zračni perspektivi. Barve z oddaljenostjo postanejo podobne ozadju. Zrak, ki je med 

nami in objektom, je v večini dnevnih pogojev rahlo modro obarvan, kar povzroči, da barve z 

oddaljenostjo postanejo bolj modrikaste, manj nasičene (Slika 47). Z razdaljo se zmanjša tudi 

kontrast barvne nasičenosti, poveča pa se svetlostni kontrast (Ketchek, 2015). 
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Slika 47: Zračna perspektiva (wetcan … 2016). 

 

Prostor pa predvsem v likovnem svetu lahko gradimo tudi z barvno perspektivo. Tople barve 

zaznavamo bliže in močneje, hladne pa se nam navidezno oddaljujejo, saj so mirnejše in manj 

opazne. Z zavedanjem učinkovanja barv na našo zaznavo lahko ustvarimo globino prostora 

(Slika 48). 

 

 

Slika 48: Barvna perspektiva na sliki vasi L'Estaque slikarja Paula Cezanna (paul-cezanne … 2019). 
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6 ILUZIJE 

Besede, ki najbolje opišejo iluzijo, so utvara, samoprevara ali slepilo. Naša zaznava je vedno 

odvisna od več dejavnikov, kar pa lahko povzroči, da zaznamo tudi stvari, ki jih v resnici ni. 

Vemo, da barva ni lastnost predmeta in da kot taka ne obstaja. Občutek barve nastane šele v 

naših možganih. Če gledamo na barvo na takšen način, bi lahko rekli, da je barva kot taka že 

iluzija (Sarcone, 2006). 

Optične iluzije so pojavi, povezani z vizualnim čutom. Nastanejo pod vplivi izkušnje in 

organske zaznave, ki povzročijo, da dražljaje, ki padejo na mrežnico, interpretiramo napačno. 

Mednje spadajo geometrične optične iluzije, ki so vezane na učinek, povzročen zaradi 

specifične oblike in barvne, kot posledica specifičnosti zaznavanja barv. Velikokrat je iluzija 

posledica delovanja tako oblike kot barve (Beau, 2000). Barvne iluzije so najpogosteje 

posledica součinkovanja sosednjih barv, ki povzročijo, da naše oko napačno interpretira barvne 

kvalitete. Kljub temu, da so kvalitete barv pri nepovezanih barvah zmanjšane na minimum z 

namenom dobiti čim bolj objektivno sliko barvne zaznave, pa fizioloških vplivov ali možganske 

dejavnosti ne moremo ukiniti. Tako imajo tudi nepovezane barve dve optični barvni iluziji 

(MacEvoy, 2016). 

6.1 Iluzije nepovezanih barv 

Paslika je pojav, ki ga poznamo tudi pod imenom zaporedni ali sukcesivni barvni kontrast. 

Negativna paslika nastane zaradi delovanja fotoreceptorjev in vizualne zaznave v LGN in 

možganski skorji. Ob gledanju nekega predmeta se v našem očesu vzdražijo določene paličice 

in čepki. Naše oko se adaptira na barvo, ki jo gledamo. Celice na mrežnici ostanejo vzdražene 

tudi nekaj časa po tem, ko smo prenehali gledati predmet. Ko takoj za tem pogledamo na 

nevtralno sivo površino, lahko opazimo komplementarno barvno sliko (Slika 49). Aktivirane 

celice so se prilagodile na določeno barvo oziroma svetlost in ker te barve na nevtralnem sivem 

ozadju ni, dobimo občutek barve in svetlosti, na katero oko ni prilagojeno. Pasliko bomo lahko 

občudovali približno toliko časa, kolikor bomo prej opazovali neko sliko. Bolj kot bo ta 

kompleksna, manj bo paslika razločna (Pečjak, 2006). Kadar po zrenju v določeno barvo 

zamižimo, prav tako dobimo občutek komplementarne barve, kar dokazuje, da za pasliko ne 

potrebujemo ozadja, kjer bi do izraza prišlo delovanje fotoreceptorjev, temveč da pri zaznavi 

sodelujejo tudi višji zaznavni procesi. Nekateri ljudje pasliko zaznajo tako, da si le zamislijo 

neko barvo, ko pogledajo na nevtralno površino, pa vidijo nasprotno barvo. Pri pozitivnih 

paslikah vidimo po intenzivni svetlobi temne predmete. Svetloba sproži kemično reakcijo v 

fotoreceptorjih, ki povzroči razgradnjo fotobarvila. Dokler se ta ne regenerira, bomo na mestu 

prej možne razsvetljave zdaj zaznali temne obrise (MacEvoy, 2016). 
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Slika 49: Negativno pasliko lahko opazujemo, ko nekaj trenutkov zremo v kvadrat na levi, potem pa pogled prenesemo na 

črno piko (handprint ... 2016). 

 

Metamerizem je pojav, ki ga lahko ugotovimo s kolometrijo, kjer lahko izmerimo dve svetlobi, 

ki ju zaznamo enako, kot dve različni spektralni energiji. To se zgodi pod določenimi 

svetlobnimi pogoji, v razmerah, ko dva predmeta vidimo enako (Slika 50). Ob spremenjenih 

svetlobnih razmerah pa ju bomo zaznali različno (Smithson, 2015). Navadna bela svetloba 

vsebuje več elektromagnetnih valovanj, ki sprožijo naše vidne celice. Ko na primer enostavna 

svetloba povzroči enak stimul kot več sestavljenih svetlob, to občutimo kot enako barvo. To 

pomeni, da je naša barvna zaznava v primerjavi z delovanjem objektivnih optičnih dražljajev 

zelo omejena, saj ne moremo razločiti, na kakšen način smo dobili nek barvni vtis (Trstenjak, 

1978). 

 

 

Slika 50: Različno zaznavanje barve glede na svetlobne pogoje (eclat-digital … 2019). 

 

6.2 Iluzije povezanih barv 

Barve se vedno javljajo v nekem kontekstu z drugimi objekti v vidnem polju. V naše oko pride 

svetloba, odbita od več objektov hkrati. Tako na našo zaznavo vplivajo vsi trije dejavniki 

(relativni kontrasti, osvetljava in celostna zaznava). Nastanek iluzije največkrat ni mogoče 

pojasniti kot posledico enega dejavnika, ampak gre za sodelovanje vseh treh dejavnikov. Pri 

file:///C:/Users/tomsicbe/Downloads/eclat-digital
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takšnem zaznavanju so v našo percepcijo vključeni še drugi čuti (Trstenjak, 1978). Razlog, da 

vidimo izkrivljeno sliko barve, pri veliko primerih še ni povsem pojasnjen. 

6.2.1 Iluzije akromatičnih barv 

Stopničasti simultani kontrast (ang. Chevreul effect) je izkrivljena zaznava sicer homogenih 

sivih polj. V bližini temnejšega polja se zdi siva obarvana svetleje in obratno na drugem robu, 

kjer meji z svetlejšim poljem (Slika 51) (Trstenjak, 1978). 

 

 

Slika 51: Stopničasti simultani kontrast (psy.rit … 2016). 

 

Indukcija stopnjevanja (ang. grating induction) je pojav, ko homogeno sivo linijo v sredini 

stopnjevanega sivega ozadja zaznamo obarvano kot stopnjevano sivo v obratni svetlosti ozadja 

(Slika 52) (Kitaoka, 2008). 

 

 

Slika 52: Indukcija stopnjevanja (psy.rit … 2016). 
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Bartleson-Brenemanov učinek (ang. Bartleson-Breneman effect) vidimo, ko je neka barva 

zaznavno drugačna glede na svetlo ali temno ozadje. Temno ozadje povzroči, da vse svetlostne 

vrednosti zaznamo svetlejše (levi rob), kar pa je bolj razvidno pri temnejših tonih. Obratno so 

toni na svetlem ozadju videti temnejši (desni rob) (Slika 53) (MacEvoy, 2016). 

 

 

Slika 53: Bartleson-Brenemanov učinek (handprint … 2016). 

 

Sprememba izraznosti (ang. crispening effect) ponazarja, kako je naša zaznava odvisna od 

ozadja. Zelo majhno svetlostno nasprotje med dvema barvama se najbolje razloči, ko jih obdaja 

ton s svetlostno vrednostjo med njima (Slika 54). Navidezna sprememba svetlosti je podoben 

pojav kot simultani kontrast, saj nastane zaradi relacije med barvami (MacEvoy, 2016). 

 

 

Slika 54: Sprememba izraznosti (slideplayer ... 2016). 

 

 

Svetlostno sevanje ali iradiacija barve je barvna iluzija, kjer svetle barve zaznamo večje od 

temnejših. Učinek je večji, kadar je večji tudi kontrast med svetlimi in temnimi barvami (Slika 
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55). Zdi se, kot da bi svetli toni razširili svojo svetlobo v temne predele in se zato zdijo večji. 

Tega učinka se ljudje zavedajo že zelo dolgo, o njem je pisal že Galileo, vendar razlog za takšno 

zaznavo še ni znan. Znanstveniki predvidevajo, da se fotoreceptorji na kontrast svetle barve v 

temnem okolju odzivajo močneje, kar pa nam ponoči omogoča lažje prepoznavanje objektov 

(Lewis, 2014). 

 

 

Slika 55: Iradiacija barve (faulty … 2016). 

 

Nevidne črte (ang. mach band) so iluzija, kadar zaznamo črte v sicer homogeno naraščajočem 

sivem spektru. Obe liniji D imata enako svetlost kot območje pred navidezno črto, obe liniji L 

pa sta enake svetlosti kot območje za njima (Slika 56). Svetlost med njima narašča 

(Logvinenko, 2002). 

 

Slika 56: Nevidne črte (psy.rit ... 2016). 

6.2.2 Iluzije kromatičnih barv 

Helmholtz-Kohlrauschov učinek (ang. Helmholtz-Kohlrausch effect) je posledica zaznave 

tako svetlosti barve kot njene moči. Barvnost dojamemo kot svetlost, oziroma, ko jih 

primerjamo z belo, ki ima absolutno vrednost, barve zaznamo enako. To pomeni, da nam 
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barve izgledajo različno svetle glede na njihovo barvnost, ko pa jim izničimo barvnost in jih 

položimo v njim enako svetlo sivino, vidimo, da gre za enako svetle odtenke (Slika 57) 

(MacEvoy, 2016). 

 

 

Slika 57: Helmholtz-Kohlrauschov učinek (uploud.wiki … 2016). 

 

Samoosvetljene barve vidimo, kadar se barva nahaja v določenem okolju, ki povzroči, da jo 

zaznamo, kot da bi bila samoosvetljena oziroma bi sijala. Razpon moči samoosvetljene barve 

sega od zelo slabo vidne pa do zaslepljenosti. Gre za absolutno kvaliteto zaznave, ki je odvisna 

od svetlostnega kontrasta. Razlike v svetlosti površine od bele do črne so relativne, kar pomeni, 

da je zaznava odvisna od moči svetlobe. Ta občutek je najmočnejši, kadar  majhna površina 

temne barve leži na veliko svetlejšem ozadju (Slika 58). Takšno sijavost zaznamo v povezavi s 

svetlostnim kontrastom. Na spodnji sliki opazujemo svetlostni kontrast in iluzijo 

samoosvetlitve. Vse tri temno modre pike so povsem enake barve. Zgornja stran kocke je 

najbolj osvetljena, zato modra pika na svetlem ozadju izgleda še temnejša. Gre za svetlostni 

kontrast. Desna stran kocke je zasenčena, kar povzroči, da rumene pike izgubijo svetlost,  temno 

modro piko pa zaznamo kot samoosvetljeno (MacEvoy, 2016). 

 

 

Slika 58: Iluzija samoosvetlejnosti in kontrast svetlosti (handprint ... 2016). 

Troxlerjev učinek (ang. Troxler`s fading effect) lahko opazujemo z zrenjem v črn križec (Slika 

59). Opazimo, da barvne pike okrog njega izginjajo. Učinek je večji, kadar so barvni kontrasti 

na sliki majhni, barve pa zamegljene. Do takega učinka najpogosteje pride v perifernem vidu, 
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ni pa nujno, saj pojav ni povezan le z adaptacijo očesa, temveč tudi z delovanjem možganov 

(Bachy, Quasim, 2014). 

 

 

Slika 59: Toxlerjev učinek (psy.rit … 2016). 

 

Andersonovi in Winawerjevi črni in beli krogi (ang. Anderson and Winawer’s black and 

white disks) so primer iluzije transparentnosti v povezavi s svetlostnimi fenomeni. Ker ne 

prepoznamo prostorskih okoliščin, je zaznava transparentnosti še močnejša. Naša zaznava ne 

zmore določiti vira razsvetljave, zato se zdi, da sence v okolju prehajajo skozi stopnjevane plasti 

meglic okoli trdnega objekta. To povzroči, da kroge, v levem in desnem kvadratu, ki so sicer 

enakih svetlosti, dojamemo različno, ravno nasprotnih svetlosti (Slika 60). Hkrati naša zaznava 

še vedno poskuša izničiti učinek zameglitve in dojeti oblike brez meglic (Albert, 2007). 

 

 

Slika 60: Andersonovi in Winawerjevi črni in beli krogi (ars.els … 2016). 

Iluzija neonske barve (ang. neon spreading effect) je zaznava, ki jo strokovnjaki razlagajo z 

več različnimi teorijami. Povezana naj bi bila z delovanjem naših možganov, da zaznavamo po 

zakonu skupne usode in tako vidimo nevidno konturo modrega lika (Slika 61). Ta lik hkrati 

zaradi barvne asimilacije zaznamo v podobni barvnosti in svetlosti. Takšno zaznavanje kontur 
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naj bi povzročilo, da modro mrežo zaznamo, kot da je črne barve ter transparentna, saj prepušča 

modro neonsko svetlobo (Sohmiya, 2004). 

 

.  

Slika 61: Iluzija neonske barve (nature … 2016). 

 

6.2.3 Iluzije, vezane na svetlobo 

Svetlostna indukcija (ang. Gelb staircase effect)  je pojav, ki ga zaznamo kot spremembo 

svetlostne vrednosti, zaradi dejavnikov okolja. Je v nasprotju z barvno konstanco, saj ta 

narekuje, da predmet zaznamo enake barve ne glede na okolje. Pri svetlostni indukciji se 

razsvetljava zmanjša do meje, kjer površine nimajo več lastne sijavosti, mi pa jih zaznamo kot 

sive (Logvinenko, 2002). Gre za iluzijo samoosvetlitve, ko z močno svetlobo posvetimo na 

predmet, kadar je okolje popolnoma črno. Na primer, kadar v temnem prostoru osvetlimo črn 

papir, se bo ta zdel bel, če poleg njega postavimo sivega, se nam bo slednji zdel bel, črn pa siv 

(Slika 62). Če dodamo še svetlejši papir, pa bomo zadnjega zaznali kot belega, ostale dva pa 

primerno temnejša. Črn papir nikoli ne bo izgledal temnejši kot srednje siv. Do takega učinka 

pride, ker dodajanje osvetljenih površin zaseda manjši del našega vidnega polja (MacEvoy, 

2016). 

 

 

Slika 62: Svetlostna indukcija (handprint... 2016). 

Bezold-Bruckov učinek (ang. Bezold-Brucke effect) je zaznavna sprememba v barvnem 

odtenku zaradi spremembe osvetlitve. S povečanjem napetosti svetlobe se spremeni zaznava 

barvnosti. Do takih barvnih razlik pride zaradi različnih zmogljivosti prilagoditve na 
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spremembo osvetljave barvnih čepkov (MacEvoy, 2016). Povečana svetloba povzroči, da 

valovne dolžine pod 500 nm zaznamo modro obarvano in obratno, valovne dolžine nad 500 nm 

rumenkasto (Slika 63). Fenomen je veliko bolj viden pri nepovezanih barvah, vendar je prisoten 

tudi v našem vsakdanjem življenju. Vsak predmet ima na senčni strani drugačno barvnost kot 

tisti del, ki je močno osvetljen (Periodicals, 2004). 

 

Slika 63: Bezold-Bruckov učinek spremembe barve pod zgoraj večjo osvetljavo in spodaj šibkejšo osvetljavo (handprint ... 

2016). 

 

Purkinjev učinek (ang. Purkinje effect) obravnava zaznavo barv v mezopičnem vidu, kjer 

zaradi nizke moči razsvetljave (gledanje v mraku) barve zaznamo bližje modri. Modra barva se 

v mezotopičnem gledanju zdi svetlejša, zato jo tudi prej opazimo kot, na primer, rumeno (Slike 

64). Rdeče pa se bodo zdele skoraj črne (Trstenjak, 1978). 

 

Slika 64: Purkinjev učinek povzroči, da so modre barve pri šibki osvetljavi relativno svetle, rdeče pa skoraj črne (yteach … 

2016). 
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Abneyev učinek (ang. Abney effect) govori o spremembi barvnosti, kadar bela svetloba pade 

na neko barvo. Pri mešanju monokromatične svetlobe z belo svetlobo ne pride do konstantne 

zaznave neke barve, temveč se ta spremeni (Slika 56). Tako na primer modro barvo z 

dodajanjem bele svetlobe zaznamo vijoličasto, zelena pa se spremeni v rumeno (Fairchild, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 65: Abneyev učinek prikazuje spremembo barvnosti monokromatične svetlobe, ko nanjo pade bela svetloba (en.wiki … 

2016). 

 

Huntov pojav (ang. Hunt effect) zaznamo, kadar z večanjem moči razsvetljave povečamo 

kontrast barvitosti. Oko se adaptira na različne pogoje razsvetljave. Pri poskusu, ko enako 

barvno sliko opazujemo v okolju z močno in nizko močjo svetlobe, lahko opazimo, da imajo 

barve večjo moč pri večji svetlobi (Slika 66). Moč barvitosti se torej povečuje z močjo svetlobe  

(Fairchild, 2005). 

 

Slika 66: Huntov pojav pokaže, da je moč barve večja pri večji osvetljavi (Fairchild, 2005). 
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Stevensov pojav (ang. Stevens effect) govori o povezanosti večanja moči razsvetljave in 

večanja kontrasta svetlosti. Svetlostni kontrast nam ob normalni dnevni svetlobi pomaga 

zaznavati različne ostrine tonov. Kadar povečamo moč razsvetljave, te razlike še povečamo 

(Slika 67). Kadar je kontrast pri normalni razsvetljavi zelo majhen, tak ostane tudi po povečani 

razsvetljavi, v nasprotnem primeru pa se temni toni zdijo še temnejši od ozadja, svetli pa še 

svetlejši (MacEvoy, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 67: Stevensov učinek zaznave kontrasta svetlosti, ki je večji spodaj pri močnejši osvetlitvi (handprint … 2016). 

 

Pojav Helson-Judda (ang. Helson-Judd effect) opisuje adaptacijo očesa na pogoje osvetljave, 

kar povzroči, da lahko še vedno razločimo barve. Vendar ne gre za barvno konstanco, saj pri  

pojavu Helson-Judda zaznamo spremembo barvnosti glede na monokromatično osvetljavo. Ta 

bi morala povzročiti, da bi vse barve videli v barvi svetila, vendar pa lahko opazimo, da odtenke, 

temnejše od ozadja, zaznamo v komplementarni barvi monokromatične svetlobe (Slika 68) 

(Fairchild, 2005). 

 

 

Slika 68: Pojav Helson-Judda lahko opazujem pod rdečo svetlobo, ki povzroči, da na primer modre kvadrate zaznamo zelene 

barve (vision.riec … 2016). 
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7 SUBJEKTIVNA ZAZNAVA BARVE 

Barva je področje, ki ga preiskuje tudi psihologija, saj  barvo, ki jo zaznamo v zunanjem svetu 

doživimo po nekih notranjih zakonitostih. Kakor nam dokazuje tudi likovni svet, imajo barve 

simbolno, doživljajsko, kulturno, zgodovinsko in ekspresivno vrednost. Kako bomo neko barvo 

zaznali, je na koncu odvisno tudi od našega subjektivnega pojmovnega sistema. Od tega, ali 

poznamo kontekst, v katerem se neka barva javlja, je odvisno, kako bomo barvo razumeli in 

doživeli. Enako barva tako v različnih situacijah lahko zaznavamo na zelo različne načine. Neka 

barva nam je lahko simpatična, če se javlja na steni v sobi, ne pa tudi kot oblačilo (Trstenjak, 

1987). 

 

 

Slika 69: Pantone 448 C, je barva, ki je bila izbrana za najgršo barvo v avstralski raziskavi (hyperalll … 2016). Cigaretne 

škatlice v tej barvi naj bi odbijale kadilce (edition … 2016). Lahko pa to barvo opišemo tudi kot zelo bogato, polno, naravno, 

zemeljsko barvo na sliki Diega Velasqueza Mlada ženska šiva (ibiblio … 2016). 

     

Če bi želeli zelo na grobo opredeliti zaznavanje barve z vidika subjektivnega doživljanja, bi 

lahko rekli, da so ljudje, ki imajo radi tople barve, odprti, energični in topli, tisti, ki imajo raje 

hladne barve, pa so bolj pasivni in mirni. To je skladno tudi z učinkom, ki ga imajo tople in 

hladne ali svetle in temne barve na naš organizem oziroma avtonomni živčni sistem. V povezavi 

s tem zunanjim učinkom je očitna tudi povezanost med zvokom in barvo, kjer rdeča odgovarja 

hitri glasbi, modra pa počasni. Pri zaznavi barve sodelujejo tudi druga čutila, kot so vonj, okus 

in dotik ter povezanost z obliko, jezikom in karakterjem. Najlepše naj bi dišale roza, vijolična 

in zelena, najgrše pa siva, rjava in črna. Najbolj okusna barva je rdeča, najmanj pa modra. Pri 

dotikanju barve povezujemo s toplino in hladnostjo ter s suhostjo in mokroto. Vse te relacije 

čutil z barvo pa so v tesni povezanosti z objektom, na kateri se barva običajno nahaja. Pri 

zaznavi barve asociativno povežemo z objekti. Tople in prijetne, kot so ogenj in sonce, so 

rumena oranžna in rdeča. Rdeča barva je dobrega okusa, ker nas spomni na češnje in tako 

naprej. V posameznikovi percepciji naj bi bili povezani tudi samoglasniki in barve ter številke 

in barve. Povezanost med emocijami in barvami je raziskovalo ogromno raziskovalcev, ki so 

našli določeno povezanost med barvami in doživljanjem, ki je skupna večini ljudi. Čustva 

žalosti naj bi bila vijolične, sive in modre barve, veselje pa rdeče, oranžne in rumene barve. 
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Vendar dejstvo, da imajo barve lahko nasprotujoče atribute, ostaja. Človeške emocije niso nekaj 

stabilnega, pa tudi fizično zaznavanje barv variira od človeka do človeka. Vsak posameznik 

lahko barvo zaznava drugače. Na to lahko vplivajo objektivni, zunanji dejavniki, in subjektivni 

ali notranji. Zelena lahko deluje pomirjujoče, kadar se javlja kot površinska barva, kadar je 

prisotna kot prostorninska, pa deluje grozeče. Simbolna vrednost barve, ki jo je barva pridobila 

skozi zgodovino, religijo, vraževerje in tradicijo, narekuje naše doživljanje barve (Birren, 

1961). Vendar je to, kako bomo določeno barvo razumeli, odvisno od našega poznavanja 

konteksta. 
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8 EMPIRIČNI DEL 

Nebistvene barvne dimenzije so ves čas prisotne v našem življenju in vplivajo na naše 

doživljanje in kvaliteto bivanja, vendar se tega ne zavedamo. Pri ukvarjanju z likovno 

umetnostjo lahko namerno uporabimo določeno barvno kvaliteto in na ta način povzročimo 

določeno barvno učinkovanje. Znanje in zavedanje barvnega učinkovanja je tako koristno na 

vseh področjih umetnosti. 

V raziskavi smo želeli ugotoviti, kako učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Likovno snovanje 

2 razumejo nebistvene barvne dimenzije in njihovo doživljanje. Po sistematičnem pregledu 

nebistvenih barvnih dimenzij s pomočjo didaktičnega pripomočka, ki smo ga ustvarili z 

namenom boljšega razumevanja učinkovanja nebistvenih barvnih dimenzij med učenci, pa smo 

ponovno preverili njihovo razumevanje in doživljanje barvnega učinkovanja. 

8.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli in izbirnem predmetu Likovno snovanje 1, 2 in 3 je 

področje barvnega učinkovanja obravnavano le na delovanju kontrastov, učinkovanja 

nebistvenih dimenzij pa se učni načrt le redko dotakne (Učni načrt, 2011). Bolj sistematičen 

pregled nebistvenih barvnih dimenzij med učenci bi lahko izboljšal razumevanje in zavedanje 

moči barvnega učinkovanja. Takšno znanje bi bilo dobrodošlo pri likovnem ustvarjanju tako na 

področju slikarstva, kjer je prisotno močno delovanje kontrastov, kiparstva, ki je povezano z 

različnimi materiali, ter tudi arhitekture, ki je v močni povezanosti s svetlobnimi učinki. 

Izboljšalo bi se splošno doseganje ciljev, določenih pri predmetu Likovno snovanje 2. 

8.2 Cilji raziskave: 

- raziskati razumevanje in predznanje nebistvenih barvnih dimenzij na doživljanje med 

učenci, 

- s pomočjo učnega pripomočka razširiti znanje učencev na področju barvnega 

zaznavanja, 

- ugotoviti, kako učenci razumejo učinkovanje nebistvenih barvnih dimenzij po uporabi 

didaktičnega pripomočka in kako to znanje uporabijo v likovnem delu. 

 

8.3 Raziskovalna vprašanja: 

- kakšno znanje imajo učenci o nebistvenih barvnih dimenzijah in kako se zavedajo 

njihovega delovanja na doživljanje barv, 

- kako didaktični pripomoček razširi znanje o nebistvenih barvnih dimenzijah med 

učenci, 

- ali novo pridobljeno znanje smiselno uporabijo v likovni nalogi. 
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8.4 Metoda in raziskovalni pristop 

Izvedli smo kvalitativno, evalvacijsko raziskavo, v kateri nas je zanimalo razumevanje 

nebistvenih barvnih dimenzij med učenci izbirnega predmeta Likovno snovanje 2. Raziskavo 

smo izvedli v dveh delih. Najprej nas je zanimalo predznanje o učinkovanju nebistvenih barvnih 

dimenzij na doživljanje, kar smo preverili z anketnim vprašalnikom.  V drugem delu smo s 

pomočjo didaktičnega pripomočka podali informacije o nebistvenih barvnih dimenzijah, nato 

pa z analizo likovnih del, ki so jih ustvarili učenci, ponovno preverili, kako učenci razumejo 

vplivanje nebistvenih barvnih dimenzij na našo zaznavo. Zanimalo nas je, ali učenci znajo 

različne atribute nebistvenih barvnih dimenzij uporabiti tako, da ustvarijo določeno vzdušje, 

oziroma, kako z izbiro nebistvenih barvnih dimenzij povzročijo določeno doživljanje prostora. 

Kriterije za analizo in oceno njihovih del smo v naprej pripravili. Po vpogledu v razumevanje 

nebistvenih barvnih dimenzij med učenci pred in po uporabi didaktičnega pripomočka, bomo 

na koncu podali vrednostno sodbo o smiselnosti didaktičnega pripomočka in uporabi novo 

pridobljenega znanja v likovnih delih. 

8.4.1 Vzorec 

V raziskavi smo uporabili neslučajnostni, namenski vzorec. Izvedli smo jo na osnovni šoli na 

Gorenjskem med učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Likovno snovanje 2. V raziskavi je 

sodelovalo 17 učencev, od tega 13 deklet in 4 dečki. 

8.5 Postopek zbiranja podatkov 

Podatke smo zbrali v dveh ločenih urah izbirnega predmeta Likovno snovanje 2, in sicer 6. 3. 

in 13. 3. 2019 med 7:30 in 8:15. Raziskava je potekala v dveh delih. 

- Učenci so najprej rešili anketni vprašalnik, ki smo ga sestavili za to priložnost in je 

vseboval 10 vprašanj. Za reševanje so porabili 5 minut. Na ta način smo pridobili 

vpogled v razumevanje nebistvenih barvnih dimenzij.  

- Drugi del podatkov smo zbrali z analizo likovnih del učencev z likovno nalogo: 

oblikovanje makete z upoštevanjem učinkovanja nebistvenih barvnih dimenzij. Učenci 

so imeli na voljo eno šolsko uro. 

8.6 Postopek obdelave podatkov 

Podatke, ki smo jih zbral z anketnim vprašalnikom, smo deskriptivno obdelali in podali poročilo 

o obstoječem stanju. Drugi del raziskave, torej analizo likovnih del, smo opravili z vnaprej 

izdelanimi kriteriji, ki smo jih izdelali z namenom vpogleda v doživljanje nebistvenih barvnih 

dimenzij. Po analizi del smo pripravili poročilo o stanju glede razumevanja nebistvenih barvnih 

dimenzij po uporabi didaktičnega pripomočka. Ugotovitve glede razumevanja nebistvenih 

barvnih dimenzij bomo med seboj primerjali z deskriptivno, kvalitativno analizo podatkov. 

Ugotovitve bodo veljale le za proučevane primere.  
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8.7 Pričakovani rezultati 

Namen raziskave je ugotoviti, kako učenci razumejo nebistvene barvne dimenzije in ali se 

razumevanje tematike spremeni po uporabi didaktičnega pripomočka oziroma podajanja znanja 

o vplivu barve na doživljanje. Končno poročilo bo vpogled v stanje doživljanja nebistvenih 

barvnih dimenzij med učenci Likovnega snovanja 2 in bo kot doprinos k razvoju prakse nudil 

izhodišče za nadaljnje raziskovanje nebistvenih barvnih dimenzij na področju pedagoške 

prakse. Pričakujemo namreč, da bo boljše poznavanje in zavedanje nebistvenih barvnih 

dimenzij pripomoglo k izdelavi likovne naloge z dobro doseženimi cilji. Potem lahko sklepamo, 

da bi poznavanje nebistvenih barvnih dimenzij lahko koristilo učencem na vseh likovnih 

področjih. 

8.8 Rezultati anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik je vseboval 2 vprašanji odprtega tipa in 8 vprašanj zaprtega tipa, kjer je bilo 

pri 7 možnih več odgovorov. Učence smo prosili, naj odgovarjajo iskreno, saj je vprašalnik 

anonimen. Opozorili smo jih tudi, da je pri večini vprašanj možnih več (pravilnih) odgovorov. 

1. Ali ste že slišali za pojem NEBISTVENE BARVNE DIMENZIJE? 

 

- DA             -  NE 

 

Z NE je odgovorila večina učencev, kar 16 (94,12 %), 1 učenec (5,88 %) pa je odgovoril, da je 

že slišal za nebistvene barvne dimenzije. 

 

2.  Kaj meniš, kaj od naštetega so nebistvene barvne dimenzije? 

- Cena barve - Tekstura 

 

- Barvnost - Barvne kombinacije 

 

- Prosojnost barve - Barvne luči 

 

- Jakost razsvetljave 

 

- Kje je bila barva proizvedena 

- Svetlost barve 

 

- ___________________ 

 

Pri drugem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. 4 učenci (23,53 %) so med možnimi 

odgovori izbrali le pravilne odgovore, 1 učenec (5,88 %) pa je odgovoril le z napačnimi 

odgovori. 12 učencev (70,59 %) je imelo med odgovori vsaj en napačen in vsaj en pravilen 

odgovor. Vseh odgovorov je bilo 41, od tega je bilo pravilnih (prosojnost barve, jakost 

razsvetljave, tekstura, barvne kombinacije ali barvne luči) 19 (27,05 %), napačnih pa 22 (26,45 

%). Med napačnimi odgovori je bilo 12 odgovorov, ki se vežejo na bistvene barvne dimenzije 

(barvnost in svetlost), 6 odgovorov je bilo, da je nebistvena barvna dimenzija cena barve, 4 pa 

kraj proizvajanja  barve. 
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3. Ali se ti zdi izbira barv v prostoru pomembna (kakšne barve so stene, pohištvo, 

dekoracija, luči …) in zakaj? 

 

___________________________________________________________________________ 

Na vprašanje, ali se ti zdi izbira barv v prostoru pomembna, so vsi učenci odgovorili pritrdilno 

(100 %). Kot razlog, zakaj, jih je 12 (70,59 %) navedlo počutje oziroma razpoloženje, zaradi 

estetskih razlogov je odgovorilo 5 učencev (29,41 % ). 

4. Ali lahko z barvo vplivamo na naše razpoloženje? 

- Da, določene barve nas naredijo živahnejše, druge nas umirijo. 

- Ne, barve so del našega okolja, vendar ne vplivajo na nas. 

- Da, barve, ki so nam všeč, nam polepšajo dan. 

- Ne, barve so pomembne samo, kadar kaj sporočajo (zelena luč na semaforju, rdeč stop 

prometni znak …). 

Na 4. vprašanje je vseh 17 učencev (100%) odgovorilo s prvo možnostjo, torej z Da, določene 

barve nas naredijo živahnejše, druge nas umirijo. 3 učenci (17,65 %) so odgovorili tudi s tretjo 

možnostjo, torej z Da, barve, ki so nam všeč, nam polepšajo dan. 

 

5. S kakšno barvo bi prepleskal stene v: 

spalnici?______________________________________ 

jedilnici?______________________________________ 

v prostoru za zabavo?______________________________________ 

 

Na vprašanje, s kakšno barvo bi prepleskali določene prostore, so učenci odgovorili zelo 

različno. Med odgovori se pojavijo kombinacije barv (različni odtenki oranžne in bela, siva in 

turkizna …) kot tudi pridevniki, s katerimi lahko opišemo barve (živahne, mirne …). 

Spalnico bi 7 učencev (41,1 %) prepleskalo z belo barvo. Drugi odgovori so tako s hladnega 

kot s toplega barvnega spektra, večina odgovorov omenja svetle barve (svetlo modra, nežna 

oranžna …). 

Za barvo jedilnice so 4 učenci (23,53 %) izbrali belo barvo. Med ostalimi odgovori pa najdemo 

nasprotujoče odgovore, za katere sta se odločila največ 2 učenca (živahne in nežne barve, modra 

in oranžna, siva, rumena …).  

Prostor za zabavo bi učenci pobarvali v zelo različnih barvah. Dvakrat (11,75 %) se pojavi samo 

odgovor živahnejše barve in v modri barvi. Ostale barve so še roza, rdeča, vijolična, črna, 

zelena, turkizna, siva, oranžna in rumena. 

 

6. Na kakšen stol bi se usedel, če bi bil utrujen? 

- Kovinski - Lesen 
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- Oblečen v mehko blago - Oblečen v gladko blago   

 

- Živo rdeče barve - Modre barve 

 

10 učencev (58,82 %) je na 6. vprašanje odgovorilo, da bi se, če bi bili utrujeni, najraje usedli 

na stol, oblečen v mehko blago. Le 6 učencev (35,29 %) je določilo tako barvo kot material. 4 

(23,53 %) so izbrali mehko blago, 2 (11,74 %) pa les. Vsi so izbrali stol modre barve. 1 učenec 

(5,88 %) je izbral le barvo stola, odločil se je za stol modre barve. 

 

7. Kakšno blago bi uporabil za stole v prostoru za zabave? 

 

- Svetleče - Rdeče blago 

 

- Mehko - Blago z živalskim vzorcem 

 

- Gladko  - Modro blago 

 

- Kosmato - ______________ 

 

Za stol v prostoru za zabave so učenci obkrožili vse možne odgovore, v različnih kombinacijah.  

Večkrat se pojavi le odgovor, da bi izbrali stol gladkega materiala rdeče barve, zanj so se 

odločili 4 učenci (23,53 %). Le en odgovor (5,88 %) je vseboval kombinacijo treh odgovorov: 

svetleč, kosmat in rdeč. Učenci, ki so izbirali barvo, so v večini obkrožili rdečo barvo (le 1 

učenec je izbral moder stol). Pri materialu so največkrat posegali po gladkem materialu (6 

učencev.), trikrat pa se pojavi tudi kosmat material. 

 

8. Kakšno barvo svetlobe bi uporabil, če bi opremljal sobo za počitek? 

- Luč z modro svetlobo 

- Luč z rumenkasto svetlobo 

- Luč, ki bi menjala modro, zeleno, rdečo in rumeno svetlobo 

- Luč z belo svetlobo 

 

Na vprašanje o barvi svetlobe v prostoru za počitek je 9 učencev (52,94 %) odgovorila, da bi 

izbrali luč z rumenkasto svetlobo. Nihče se ni odločil za luč, ki bi menjala modro, zeleno, rdečo 

in rumeno svetlobo. Po 4 učenci (23,53 %) so izbrali luči z modro in belo svetlobo. 

 

 

 

 

9. Kakšen material bi uporabil za jedilno mizo, za katero bi bilo prijetno jesti? 

- Steklo  
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- Les  

- Kovino  

- Plastiko  

  

Na vprašanje o materialu za jedilno mizo so se skoraj vsi učenci, to je 16, (94,12 %), odločili 

za les. 1 učenec (5,88 %) je izbral steklo. Nihče se ni odločil za kovinsko ali plastično mizo. 

 

10. Kakšen material bi uporabil za mizo v baru? 

- Steklo 

- Les 

- Kovino 

- Plastiko 

 

Pri zadnjem vprašanju smo učence spraševali po materialu, ki bi ga izbrali za mizo v baru. 

Največ, to je 6 učencev (35,29 %), je izbralo stekleno mizo. Le en učenec (5,88 %) se je odločil 

za kovinsko mizo. En učenec (5,88 %) je izbral kombinacijo stekla in lesa. Za plastiko se je 

odločilo 5 (29,41 %), za les pa 4 učenci (23,53 %). 

8.9 Analiza rezultatov anketnega vprašalnika 

Večina učencev še ni slišala za pojem nebistvene barvne dimenzije, zato je razumljivo, da med 

odgovori o tem, kaj so bistvene dimenzije, prevladujejo napačni odgovori. Kljub temu pa lahko 

najdemo tudi nekaj pravilnih ugotovitev, kaj so to nebistvene barvne dimenzije. Vsi učenci se  

zavedajo, da barve vplivajo na počutje, razpoloženje in naše doživljanje, vendar pri tem ne 

ločujejo med barvnimi dimenzijami. Ne zavedajo se, da količina določene barve lahko  

spodbudi določeno počutje, saj večina učencev prepleska prostore z nekromatično barvo.  

Pri vprašanjih 6 in 7 smo učence spraševali po nebistvenih barvnih dimenzijah, s katerimi se 

odražata počutje in razpoloženje, možno pa je bilo izbrati odgovor, ki opisuje le barvo ali le 

material. Pri vseh odgovorih je možno odgovoriti z več odgovori, kar pomeni, da lahko učenci 

določijo tako barvo kot material. Na ta način smo ugotovili, da večjo vlogo pri vplivu na 

doživljanje učenci pripisujejo materialu in ne barvi ali kombinaciji barve in materiala, saj je 

bilo 20 odgovorov (58,82 %) le z eno rešitvijo. Od tega s 85 % prevladujejo odgovori o 

lastnostih materiala. 

Odgovori, ki so vključevali barvo stola, so bili v skladu z delovanjem hladnih oz. toplih barv 

na doživljanje, saj so za počivanje izbrali moder stol, za zabave pa rdečega. Prav tako so v 

skladu s prijetnostjo materiala v večini izbrali mehko blago za počivanje in gladko v prostoru 

za zabavo. 
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Odgovori o barvi svetlobe nam pokažejo, da učenci v večini izbirajo poznano svetlobo 

rumenkaste barve. V skladu z učinkovanjem barvne svetlobe nihče ni izbral luči z več 

svetlobami.  

Zadnji dve vprašanji nam dajeta vpogled v doživljanje površine materiala neodvisno od barve. 

Zanimalo nas je, kateri material bi uporabili za mizo v jedilnici in katerega za mizo v prostoru 

za zabave. Učenci so se v skladu z učinki, ki jih imajo na nas določeni materiali, v večini odločili 

za topel, prijeten, naraven material – les za mizo v jedilnici, za mizo v prostoru za zabave pa so 

v večini posegali po hladnejšem steklu in plastiki. Razlog za smiselne odločitve lahko iščemo 

v izkušnji, ki jo učenci imajo iz vsakodnevnega življenja, v občutku za estetiko ali v odločitvi 

iz instinkta. Težko pa bi, glede na predhodne odgovore, trdili, da gre za premišljeno odločitev 

z namenom učinkovati na določeno doživljanje.   

8.10 Izvedba učne ure 

Učna ura z likovno nalogo oblikovanje makete z upoštevanjem učinkovanja nebistvenih 

barvnih dimenzij je bila izvedena med učenci izbirnega predmeta Likovno snovanje 2. Po 

reševanju anketnega vprašalnika smo se z učenci pogovarjali o barvnih dimenzijah. V ta namen 

smo ustvarili didaktični pripomoček, ki strnjeno prikazuje vse načine javljanja barve. V obliki 

plakata smo predstavili razliko v zaznavi barve, kadar se ta javlja na konkretnem materialu 

glede na to, ali jo zaznamo kot površinsko ali kot prostorninsko barvo, in načine javljanja barve 

v določenem okolju, kjer barve nikoli ne dojamemo ločeno. Nanjo vplivajo druge barve, pogoji 

razsvetljave in naše dojemanje prostora. Na plakat smo vključili tudi nekaj najbolj zanimivih 

barvnih iluzij, s čimer smo hoteli pokazati, kaj vse vpliva na našo zaznavo in doživljanje barve 

(glej Prilogo 1). Z učenci smo kvalitete barve najprej ločili na bistvene barvne dimenzije, ki so 

jih učenci že poznali, in na nebistvene barvne dimenzije. Poskušali smo jim razjasniti razliko 

med bistvenimi in nebistvenimi barvnimi dimenzijami predvsem v njihovem dojemanju. 

Bistvene so ključne za obstoj barve, nebistvene pa nam likovno lahko podajo veliko specifičnih 

informacij, ki narekujejo naše doživljanje. Učenci so imeli priložnost potipati različne teksture 

v čim bolj enakih barvah (kosmato in gladko blago, prosojen papir, bleščeče blago, brusilni 

papir, volno, gumo, plastiko, keramiko …). Na ta način so doživeli razliko med na primer 

transparentno in mat površino. Nato so učenci v neosvetljenem prostoru preizkušali učinek 

barvne svetlobe na lastni koži in različnih predmetih. Preko slikovnega gradiva smo si pogledali 

tudi učinke kontrastov, predvsem smo se pogovarjali o toplih, hladnih, komplementarnih, 

kromatičnih in nekromatičnih barvah. Sledila je napoved likovne naloge. Zaradi pomanjkanja 

časa smo za učence v naprej pripravili nosilce oziroma prostore ter pohištvo. Naloga učencev 

je bila, da najprej napišejo, kateri prostor bodo ustvarili (jedilnico, spalnico ali prostor za 

zabave) in kakšen naj bi bil ta prostor (prijeten, živahen, umirjen …). Učenci so najprej 

prepleskali stene, izbrali pohištvo in ga s suhimi barvicami pobarvali. Ko so ga umestili v 

prostor, so poleg napisali material oziroma značilnost površine pohištva. 

8.11 Interpretacija in vrednotenje likovne naloge 

Učenci so za izdelavo likovnega dela porabili 1 šolsko uro, vendar bi večina lahko porabila več 

časa. Za boljšo predstavo, kaj smo od njih želeli, smo pokazali primer prostora dnevne sobe, ki 
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smo ga izdelali za to priložnost. Ves čas izdelave likovne naloge so imeli preko projektorja 

pregled nad pohištvom, ki jim je bil na voljo, možnost pa so imeli, da pohištvo narišejo tudi 

sami. 

8.11.1 Kriteriji za vrednotenje 

V naprej izdelane kriterije, po katerih smo vrednotili likovne izdelke učencev, smo izdelali tako, 

da smo dobili vpogled v njihovo razumevanje učinka nebistvenih barvnih dimenzij na 

doživljanje. Z več različnimi nebistvenimi barvnimi dimenzijami lahko ustvarimo prostor, v 

katerem se počutimo podobno. Tako je lahko prostor za zabavo hladnih ali nekromatičnih barv 

ali v živahnih barvah z veliko kontrastov. Doživljanje prostora je odvisno od veliko 

spremenljivk, ki kot skupek učinkujejo dobro ali pa slabše. Uporabo nebistvenih barvnih 

dimenzij smo zato razdelili v le tri večje kategorije: 

- uporaba barve v prostoru (kontrasti), 

- uporaba materialov (površinska in prostorninska barva), 

- uporaba razsvetljave (jakost in barva svetlobe). 

Znotraj treh kriterijev pa smo določili, kako dobro so nebistvene barvne dimenzije uporabili 

glede na želeni učinek prostora. Ločili smo med slabo, srednje dobro in dobro uporabljenimi 

nebistvenimi barvnimi dimenzijami, pri čemer smo se osredotočili predvsem na količino, 

raznolikost in razmislek o uporabi nebistvenih barvnih dimenzij, ki so jih uporabili v likovni 

nalogi. Da bi dobili čim bolj objektivno mnenje o razumevanju učinkovanja nebistvenih barvnih 

dimenzij na doživljanje med učenci, smo izdelke vrednotili trije ocenjevalci. Z največ točkami, 

to je 3, smo ocenili dobro uporabljene možnosti, slabo izbrane nebistvene barvne dimenzije pa 

smo točkovali z 1 točko. Na koncu smo zapisali povprečje ocen vseh treh ocenjevalcev. 

8.11.2 Rezultati in analiza likovnih del 

Učenci so ustvarili 5 jedilnic, 6 spalnic in 6 prostorov za zabave.  

8.11.2.1 Likovni izdelek – jedilnica 

Jedilnico, živahen in prijeten prostor, je ustvarilo 5 učencev.  

Barve:  

Učenci so za barvo sten in tal uporabili različne rešitve. En učenec je uporabil kombinacijo živo 

oranžne in modre. Dva učenca sta uporabila nežno rumeno, svetlo zeleno in svetlo vijolično 

barvo. Dva učenca sta uporabila svetlo modro in rumeno barvo. V večini so učenci posegali po 

svetlejših, nežnejših tonih. Pohištvo, ki so ga uporabili, je pri dveh učencih živahnih barv, kar 

prostor poživi. Večina učencev pri pohištvu ni uporabila kontrastnih barvnih rešitev ali močnih 

barv. 

Materiali: 

4 sobe so bile opremljene z lesenimi mizami v naravni barvi, ena s stekleno mizo. Stoli so bili 

v eni jedilnici plastični in v štirih leseni, enkrat z usnjenim sedalom in enkrat s sedalom iz 
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mehkega blaga. Vse jedilnice so imele po vsaj eno rastlino v lončkih z različnimi teksturami  

(svetleč, mat, keramičen ali glinen). Tri jedilnice so bile opremljene s slikami z lesenimi okvirji 

in lesenimi policami. V dveh jedilnicah so učenci postavili kamin, ki je bil enkrat lesen in enkrat 

keramičen. En učenec je opisal površino stene. 

Svetloba: 

Pri uporabi svetlobe so vsi učenci uporabili naravno svetlobo, saj so v prostor umestili po vsaj 

eno okno. Posegali so po lučeh z rumenkasto in belo svetlobo. Dva učenca sta poleg stropne 

luči namestila še samostoječe luči z rumeno svetlobo. 

 

Učenec Uporaba  

barv 

Uporaba 

materialov 

Uporaba 

svetlobe 

Dobljene točke 

Ocenjevalec Ocenjevalec Ocenjevalec 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 24 

2,67 2,32 3 8 

2 3 2 2 3 3 2 1 1 2 19 

2,32 2,67 1,32 6,32 

3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 23 

2,32 3 2,32 7,67 

4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 

3 2,67 3 8,67 

5 2 3 3 3 3 2 2 1 2 21 

2,67 2,67 1,67 7 

 

 

Slika 70: Obe jedilnici nudita prijetno vzdušje, levo smo ocenili z 8,67 točkami, desno pa z 8. 
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8.11.2.2 Likovni izdelek – spalnica oz. prostor za počitek 

6 učencev je ustvarilo spalnico, ki naj bi bila umirjen in prijeten prostor. 

Barve: 

Ena spalnica je bila prepleskana s svetlo rumeno in bež barvo, štiri v različnih kombinacijah s 

svetlo modro barvo. Izstopala je spalnica z roza in vijoličnimi stenami. Trije učenci imajo vsaj 

en kos pohištva v črni barvi, trije pa v rožnatih odtenkih. V naravni barvi lesa se pohištvo pojavi 

v treh spalnicah. Kombinacije barv, po katerih je posegalo največ učencev, so si sorodne. V 

dveh spalnicah najdemo živo roza odtenke. 

Materiali: 

Materiali, ki so jih učenci uporabili v spalnici, so zelo različni, manj je naravnih materialov. 

Poleg lesa omenjajo še linolej, plastiko, kosmato blago in umetno usnje. V treh spalnicah so 

učenci postavili preprogo, ki je mehka ali kosmata. 

Svetloba: 

Le dva učenca sta v spalnico umestila okno. 5 učencev je uporabilo stropno luč, od tega imajo 

4 rumenkasto svetlobo, en učenec pa je uporabil rdečo svetlobo. 5 učencev je sobo opremilo 

tudi s samostoječo svetilko z oranžno oziroma rumeno svetlobo. 
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Učenec Uporaba  

barv 

Uporaba 

materialov 

Uporaba 

svetlobe 

Dobljene točke 

Ocenjevalec Ocenjevalec Ocenjevalec 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

6 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26 

2,67 3 3 8,67 

7 3 3 3 3 3 3 2 3 2 26 

3 3 2,32 8,67 

8 3 2 3 2 2 3 1 2 1 19 

2,67 2,32 1,32 6,32 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

3 3 3 9 

10 2 2 1 2 2 2 1 1 2 15 

1,67 2 1,32 5 

11 3 3 2 3 3 2 1 1 2 20 

2,67 2,67 1,32 6,67 

 

 

Slika 71: Tako soba v modri kot v roza barvi nudita umirjeno okolje. Leva je bila ocenjena z 9 točkami, desna pa z 8,67. 

 

8.11.2.3 Likovni izdelek – prostor za zabavo 

Prostor za zabave ali bar je izbralo 6 učencev. 

Barve: 

Barve, ki so jih učenci uporabili za stene in tla, so živahnejših barvnih kombinacij. Enkrat se 

pojavi vijolična, rumena in roza kombinacija, enkrat oranžna in vijolična, 2 učenca sta 

kombinirala svetlo in temno vijolično barvo. Prostori so še v rdeči, oranžni in oranžno-

vijoličnih barvah. Vsi učenci so posegali po različnih barvnih vzorcih, kar je prostor še dodatno 

razgibalo. Pohištvo, ki so ga uporabili, je v večini v podobnih barvah kot stene. En učenec 
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uporabi blazine v živopisnih odtenkih. Uporabili so tudi dekoracijo (blazine, kozarce, slike) v 

barvah, ki so jih prej uporabili že za stene ali pohištvo. 

Materiali: 

Materiali, po katerih so učenci posegali v prostoru za zabave ali baru, so izmed vseh prostorov 

najbolj raznoliki. 2 učenca sta uporabila plastične mize, 2  steklene in 2 kovinske. Stoli so po 

dvakrat udobni in mehki, dvakrat leseni, enkrat plastični in enkrat kovinski z blazino iz blaga. 

En učenec je uporabil tudi usnjeno in žametno sedežno garnituro. 5 učencev je uporabilo tudi 

rastline, ki so v večini v plastičnih lončkih. 

Svetloba: 

Samo en učenec je uporabil okno, torej naravno svetlobo. Vsi ostali učenci so posegali po 

umetni svetlobi. Trikrat gre za stropno luč z rumenkasto svetlobo in vsaj eno lučjo z barvno 

svetlobo. En učenec je uporabil reflektor z modro svetlobo, en z rumeno in rdečo svetlobo in 

en z oranžno in reflektorjem z vsemi barvami svetlobe. 

 

Učenec Uporaba  

barv 

Uporaba 

materialov 

Uporaba 

svetlobe 

Dobljene točke 

Ocenjevalec Ocenjevalec Ocenjevalec 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

3 3 3 9 

13 1 1 1 3 2 3 3 3 2 19 

1 2,67 2,67 6,32 

14 2 2 2 1 1 1 3 2 3 16 

2 1 2,67 5,32 

15 2 2 2 2 1 2 3 3 3 20 

2 1,67 3 6,67 

16 3 3 3 2 3 2 3 3 2 24 

3 2,32 2,67 8 

17 3 3 3 3 3 3 3 2 3 27 

3 3 2,67 9 
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Slika 72: Levi prostor nudi živahno vzdušje in je bil ocenjen z 9 točkami, desni pa je bolj umirjen in je dobil najmanj točk. 

 

Dobljene povprečne ocene vseh treh ocenjevalcev za posamezen kriterij smo vrednotili tako, 

da smo izdelke, ki so dobili oceno od 1 do 1,9, razumeli kot izdelke s slabo, od  2 do 2,9 kot s 

srednje dobro in od 2,67 do 3 kot z dobro uporabljenimi nebistvenimi barvnimi dimenzijami. 

Uporaba barv kaže, da 2 učenca (11,76 %)  slabo razumeta vpliv nebistvenih barvnih dimenzij 

na doživljanje prostora, srednje dobro so barve uporabili 4 učenci (23,53 %), dobro pa 11 

učencev (64,71 %). 

Uporaba materialov slabo predstavlja vzdušje v prostoru pri 2 učencih (11,76 %), pri 4 učencih 

(23,53 %) so materiali uporabljeni srednje dobro in pri 11 učencih (64,71 %) dobro. 

Pri uporabi svetlobe je 5 učencev (29,41 %) pokazalo slabše razumevanje vpliva nebistvenih 

barvnih dimenzij na doživljanje, srednje dobro razumevanje 2 učenca (11,76 %), dobro pa 10 

učencev (58,8 %).  

Glede na kriterije smo likovne izdelke, ki so končno povprečno oceno dobili med 1 in 3, 

interpretirali kot izdelke s slabo uporabljenimi nebistvenimi barvnimi dimenzijami. Izdelke, ki 

so ocenjeni s končno povprečno oceno med 3,1 in 6 točkami, smo vrednotili kot izdelke s  

srednje dobro uporabljenimi nebistvenimi dimenzijami. Dobro uporabljene nebistvene 

dimenzije barv v likovnih izdelkih pa so dobili izdelki s končno povprečno oceno med 6.1 in 

9 točkami.  

Vsi učenci (100 %) so pokazali srednje dobro ali dobro razumevanje vpliva nebistvenih barvnih 

dimenzij na doživljanje, saj nihče ni dosegel manj kot polovico točk. Najmanj točk, to je 5, je 

dosegel 1 učenec (5,88 %). Srednje dobro sta bila ocenjena 2 učenca  (11,76 %), dobro pa 15 

učencev (88,24 %), od tega so vse točke dosegli 3 učenci (17,65 %). 

8.12 Primerjava rezultatov anketnega vprašalnika in likovnih del učencev 

Učenci so med učno uro pokazali zanimanje za tematiko. Za opazovanje različnega slikovnega 

gradiva z nebistvenimi barvnimi dimenzijami smo porabili več časa, kot smo pričakovali. Tudi 

tipanju različnih vzorcev tekstur materialov ter poizkusom z barvnimi svetlobami bi lahko 

namenili več časa. Na ta način bi še poglobili razumevanje in širino tematike. Kljub temu so 
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izvedeli dovolj, da so likovno nalogo uspešno rešili, saj je vrednotenje likovnih del pokazalo 

dobro razumevanje nebistvenih barvnih dimenzij. 

Razumevanje barv v okolju: 

Večina učencev, vključenih v raziskavo, je prostor prepleskala z več barvami, ki so v skladu z 

učinkom, ki ga imajo barve na naše doživljanje. Nihče ni prepleskal sten z belo barvo, tako kot 

je to storila večina v anketnem vprašalniku. Tudi izbira barve pohištva nakazuje, da so učenci 

razmišljali, kako spodbuditi določeno počutje v prostoru. Več barv so učenci vnesli v prostor 

za zabave, najmanj različnih barv pa se pojavi v prostoru za počivanje. Doživljanje barve v 

določenem okolju je glede na analizo likovnih del zelo dobro. 

Razumevanje materiala: 

Pri opremi prostorov so učenci razmišljali tako o barvi, materialu in lastnosti materiala, saj 

pohištvo opišejo na več načinov (udoben, moder, kovinski stol), kar kaže na večje razumevanje 

vpliva nebistvenih barvnih dimenzij na doživljanje kot pri odgovorih v anketnem vprašalniku, 

kjer je večina odgovorila le z eno lastnostjo materiala pohištva.  

Material in teksture, ki ga ima pohištvo v prostorih učencev, kaže, da so učenci v zasebnih 

prostorih večkrat posegali po naravnih materialih, kar lahko razumemo kot dobro zavedanje 

intimnejše klime s prijetnejšimi materiali. V javnih prostorih pa se večkrat pojavijo tudi umetni 

materiali, predvsem pa je več različnih materialov, kar daje občutek razgibanosti.  

Če so v anketnem vprašalniku učenci za barvo in lastnost material stola za počivanje in zabavo 

izbrali smiselno možnost, pri analizi likovnih del te ugotovitve ne moremo v večini potrditi. V 

prostorih se pojavljajo različni kosi opreme, tako udoben kot plastičen, tako moder kot roza … 

Kljub temu končni občutek, ki ga večina ustvarjenih prostorov vzbuja, deluje učinkovito. 

Rezultati anketnega vprašalnika so skladni z ugotovitvami pri analizi likovnih del. Učenci 

razlikujejo med različnimi nebistvenimi barvnimi dimenzijami, vezanimi na material, in 

njihovim vplivom na doživljanje.  

Razumevanje svetlobe: 

Po pregledu likovnih del smo ugotovili, da je večina učencev barvo svetlobe uporabila 

smiselno. Tako kot v anketnem vprašalnikov je manjše število učencev tudi pri barvi svetlobe 

v likovnih izdelkih izbralo nenavadno možnost (rdeča in modra svetloba v spalnici). V prostorih 

za zabavo so vsi upoštevali učinek monokromatičnih luči na doživljanje prostora. Lahko 

sklepamo, da so se začeli zavedati in razmišljati o različnih vplivih svetlobe, saj so v likovnih 

izdelkih poiskali več različnih rešitev. Zaključimo, da se učenci dobro zavedajo moči, ki jo ima 

svetloba na naše doživljanje. 

8.13 Sklep 

Izvedba učne ure je dobro uspela, vsi učenci so sodelovali, likovno nalogo pa so opravili v 

zastavljenem času in več kot zadovoljivo. Informacije, ki smo jih pridobili z anketnim 

vprašalnikom, smo pravilno predvideli. Učenci ne poznajo, se ne zavedajo zaznavne moči in ne 
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ločijo med nebistvenimi barvnimi dimenzijami. Različne načine javljanja poznajo iz 

vsakdanjega življenja, vendar se ne zavedajo njihove vloge na doživljanje. 

S pomočjo učnega pripomočka smo širok nabor nebistvenih barvnih dimenzij prikazali strnjeno 

in sistematično. Učenci so pokazali zanimanje za tematiko. Med učno uro so opazovali barvo 

na različnih materialih in učinke monokromatičnih luči na različnih predmetih. Preko 

slikovnega gradiva so spoznali nekaj zaznav kontrastov in iluzij. Rezultati likovnih del so 

pokazali dobro ali odlično razumevanje vpliva nebistvenih barvnih dimenzij na doživljanje, kar 

pomeni, da so učenci novo pridobljeno znanje s pomočjo didaktičnega pripomočka znali 

prenesti v likovno ustvarjanje.  

Glede na predznanje, ki so ga učenci pokazali na začetku ure, je v likovnih delih čutiti premik 

k večjemu razmišljanju o tem, kakšno moč imajo barve in kako so te odvisne od več dejavnikov. 

Didaktični pripomoček je pripomogel k boljšemu razumevanju nebistvenih barvnih dimenzij. 

Povzamemo lahko, da bi bilo smiselno pri izvajanju likovnih ur več pozornosti nameniti tudi 

drugim barvnim kvalitetam in poudariti vsaj učinek tekstur materialov in svetlobe.  
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9 ZAKLJUČEK 
 

V magistrski nalogi sem se ukvarjala s tematiko nebistvenih barvnih dimenzij. Te na 

svojevrsten način, ki je povezan tako z delovanjem našega očesa kot okolja in subjektivnega 

okusa, narekujejo naše doživljanje. Z razumevanjem vpliva nebistvenih barvnih dimenzij lahko 

povzročimo določeno občutje ali razpoloženje. 

V teoretičnem delu sem raziskala, kako zaznavamo barvo. Barva je občutek, ki nastane v našem 

očesu,  ko se svetloba od nekega predmeta odbije v naše oko. Vendar pa lahko barve zaznavamo 

na različne načine glede na to, ali jih opazujemo kot nepovezane ali povezane. Slednje lahko 

imenujemo tudi nebistvene barvne dimenzije. Vse načine javljanja barve sem poskušala čim 

bolj sistematično urediti v sistem, ki bi služil hitremu pregledu tako široke tematike, kot so 

nebistvene barvne dimenzije. 

Široko paleto nebistvenih barvnih dimenzij sem tako ločila glede na material, na katerem se 

barva javlja (ali gre za površinsko ali prostorninsko barvo) oziroma glede na okolje, v katerem 

barve zaznavamo (kako barve delujejo, ko so v kontrastu s sosednjo barvo, pod različnimi 

razsvetljavami in v prostoru, kjer na barve delujejo tudi drugi dejavniki). Ne nazadnje na našo 

zaznavo vplivajo tudi barvne iluzije in subjektivna zaznava barve. 

V empiričnem delu sem raziskovala, kako razumejo nebistvene barvne dimenzije učenci, ki 

obiskujejo izbirni predmet Likovno snovanje 2. Po ugotovitvi, da učenci v večini še niso slišali 

za nebistvene barvne dimenzije, o njih ne vejo veliko in se jih ne zavedajo, so preko 

didaktičnega pripomočka podrobneje spoznali nebistvene barvne dimenzije. Novo znanje so 

učenci učinkovito uporabili pri likovni nalogi, ki smo jo analizirali in ugotovili, da je raziskava 

pokazala pozitiven napredek k večjemu razumevanju nebistvenih barvnih dimenzij med učenci. 
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10 PRILOGE 

10.1 Priloga 1: plakat barvnih dimenzij 
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10.2 Priloga 2: soglasje staršev  

15. 12. 2018 

Spoštovani! 

Sem študentka likovne pedagogike, Tina Opalk Knavs, in pri mentorju dr. Juriju Selanu pišem 

magistrsko nalogo z naslovom Razumevanje nebistvenih barvnih dimenzij med učenci 

izbirnega predmeta Likovno snovanje. V okviru zaključne naloge me zanima tudi kakšno je 

razumevanje nebistvenih barvnih dimenzij med učenci pred in po učni uri s to tematiko. V ta 

namen bi izvedla raziskavo, ki bi trajala dve šolski uri in bi vključevala krajši vprašalnik in 

učno uro z likovno nalogo na temo uporabe in doživljanja nebistvenih barvnih dimenzij. 

Izdelke učencev bi kasneje primerjala z anketnimi vprašalniki. Cilj takšne raziskave bi bil 

ugotoviti, ali bodo s pomočjo novo pridobljenega znanja, učenci bolje razumeli nebistvene 

barvne dimenzije in njihovo vlogo pri doživljanju barv. 

Sodelovanje vašega otroka je anonimno in v korist likovni pedagoški praksi.  

Prosim vas, da s podpisom potrdite, da soglašate z vključenostjo vašega otroka v raziskavo in 

ste seznanjeni z njenim potekom. 

 

Lep pozdrav! 

Tina Opalk Knavs 

 

 

Spodaj podpisani/-a _____________________________ soglašam, da je lahko učenec/-ka 

______________________ vključen/-a v raziskavo, ki bo potekala pri predmetu Likovno 

snovaje. 

 

_________________________ 

(podpis starša oz. skrbnika) 
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10.3 Priloga 3: anketni vprašalnik 

 

 Anketni vprašalnik 

Obkroži odgovor, ki se ti zdi pravilen. Prosim, odgovarjaj iskreno. Možnih je lahko tudi več 

pravilnih odgovorov. Kjer je črta, napiši odgovor. 

 

Ali ste že slišali za pojem NEBISTVENE BARVNE DIMENZIJE? 

- DA             -  NE 

 

Kaj meniš, kaj od naštetega so nebistvene barvne dimenzije? 

- Cena barve - Tekstura 

 

- Barvnost - Barvne kombinacije 

 

- Prosojnost barve - Barvne luči 

 

- Jakost razsvetljave 

 

- Kje je bila barva proizvedena 

- Svetlost barve 

 

- ___________________ 

 

Ali se ti zdi izbira barv v prostoru pomembna (kakšne barve so stene, pohištvo, dekoracija, 

luči …) in zakaj? 

___________________________________________________________________________ 

 

Ali lahko z barvo vplivamo na naše razpoloženje? 

- Da, določene barve nas naredijo živahnejše, druge nas umirijo. 

- Ne, barve so del našega okolja, vendar ne vplivajo na nas. 

- Da, barve, ki so nam všeč, nam polepšajo dan. 

- Ne, barve so pomembne samo takrat, kadar kaj sporočajo (zelena luč na semaforju, 

rdeč stop prometni znak …). 

S kakšno barvo bi prepleskal stene v: 

spalnici?______________________________________ 

jedilnici?______________________________________ 

v prostoru za zabavo?______________________________________ 

Na kakšen stol bi se usedel, če bi bil utrujen? 
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- Kovinski - Lesen 

 

- Oblečen v mehko blago - Oblečen v gladko blago   

 

- Živo rdeče barve - Modre barve 

 

Kakšno blago bi uporabil za stole v prostoru za zabave? 

- Svetleče - Rdeče blago 

 

- Mehko - Blago z živalskim vzorcem 

 

- Gladko  - Modro blago 

 

- Kosmato - ______________ 

 

 

Kakšno barvo svetlobe bi uporabil, če bi opremljal sobo za počitek? 

- Luč z modro svetlobo 

 

- Luč z rumenkasto svetlobo 

 

- Luč, ki bi menjala modro, zeleno, rdečo in rumeno svetlobo 

 

- Luč z belo svetlobo 

 

 

Kakšen material bi uporabil za jedilno mizo,         Kakšen material bi uporabil za mizo v baru? 

za katero bi bilo prijetno jesti? 

 

- Steklo 

 

- Les 

 

- Steklo 

 

- Les 

 

- Kovino 

 

- Kovino 

 

- Plastiko 

 

- Plastiko 

 

  

 

Hvala za sodelovanje  
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10.4 Priloga 4: učna priprava 

 

GLAVA PRIPRAVE 

Predmet: Likovno snovanje 2 

Število ur: 2 

Oblikovalno področje: prostorsko oblikovanje 

Likovna naloga: oblikovanje makete z upoštevanjem učinkovanja nebistvenih barvnih 

dimenzij 

Likovna tehnika: sestavljanje, kolaž, suhe barvice 

Materiali, orodja, podlage: pripravljeno pohištvo iz papirja, podlaga – osnova za izdelavo 

makete, suhe barvice, lepilo, škarje, barvni papir 

Likovni motiv: oblikovanje prostora 

Metode dela: razlaga, razgovor 

Oblike dela: frontalni, skupinski, individualni pouk 

Učna sredstva in pripomočki: projektor, tabla, plakat, različni materiali in pripomočki (luči, 

zeleni materiali, barvne prosojnice) 

Vrsta učne ure: kombinirana učna ura 

Medpredmetna povezava: fizika 

Viri in literatura: iz magistrske naloge 

Cilji: 

- učenci obnovijo likovne pojme, povezane z bistvenimi barvnimi dimenzijami 

- učenci osvojijo in uporabljajo nove likovne pojme, vezane na nebistvene barvne dimenzije 

- učenci razumejo razliko med nepovezanimi in povezanimi barvami 

- učenci se seznanijo z učinki različnega javljanja nebistvenih dimenzij 

- učenci razvijajo sposobnost prostorske predstavljivosti in vizualizacije 

- učenci načrtujejo prostor s specifičnimi lastnostmi 

- učenci razvijajo občutek za estetiko oblikovanja prostora 

- učenci raziščejo različno učinkovanje nebistvenih barvnih dimenzij 

- učenci razvijajo smisel za uporabe barve v prostoru 
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UČITELJ DIJAKI UČNE METODE, 

SREDSTVA, 

PRIPOMOČKI 

UVODNI DEL 

Pozdravim učence in se predstavim.   

Povem, da zaključujem študij likovne 

pedagogike in da v zaključni nalogi 

raziskujem doživljanje nebistvenih 

barvnih dimenzij. Razložim, da 

potrebujem njihovo pomoč in se jim 

zahvalim, ker bodo sodelovali pri 

anketnem vprašalniku oz. raziskovalnem 

delu moje naloge. 

 

Razdelim anketne vprašalnike, ki so 

anonimni, in jih prosim, naj odgovarjajo 

iskreno. 

Poberem anketne vprašalnike. 

 

Anketni vprašalnik se nanaša na barve.  

Kaj menite, kaj je barva?  

Zamislite si točno določeno rdečo barvo. 

Kako bi nekomu opisali to barvo (če ne 

smete uporabljati primerjav). 

 

Povem, da so za opis porabili nekaj 

lastnosti, ki jim rečemo bistvene 

dimenzije. To pomeni, da so to lastnosti 

barve, brez katerih barva kot taka ne 

obstaja. 

Ponovimo, kaj je to barvnost, nasičenost 

in svetlost. 

Za lažjo predstavljivost uporabimo sliko 

barvnega kroga in barvnega telesa. 

 

Rdečo barvo ste opisali še z drugimi 

besedami. To so lastnosti barve, ki jim 

rečemo nebistvene dimenzije barve.  

Gre za lastnosti, ki vašo barvo naredijo 

drugačno od barve, ki si jo je zamislil vaš 

sosed, čeprav sta si na primer oba 

zamislila temno rdečo barvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci rešijo anketne 

vprašalnike. 

 

 

 

Primerjava rdeče barve s 

stvarmi, močna, žareča, 

temna, prosojna, 

svetleča … 

 

 

Učenci povejo, da so 

barvnost, nasičenost in 

svetlost bistvene barvne 

dimenzije.  

Barvnost je določena 

barva. 

Svetlost je razpon barve 

od bele do črne. 

Nasičenost opiše razpon 

barve od sive do 

intenzivne barve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketni vprašalniki. 

Pogovor, prikaz 

računalniške 

predstavitve 

fotografij. 

 

 

 

Zamislite si rdečo barvo. 
Kako bi jo opisali?

svetleča, močna , žareča, temna, prosojna

 
 

 

 

 

Bistvene barvne dimenzije
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Nebistvene dimenzije barv so zelo 

pomembne za doživljanje barve. Katere 

dimenzije bolje opišejo barvo? 

Lahko bi si nekdo zamislil tudi rdečo 

svetlobo ali rdeč prah, rdečo želatino na 

vrhu torte … Vse to bi bila lahko rdeča z 

istimi bistvenimi barvnimi dimenzijami 

(enako močna in svetla oz. temna), 

vendar bi zaradi svojih nebistvenih 

barvnih dimenzij izgledala povsem 

drugače. Povsem drugače bi jo tudi 

doživeli.  

 

Danes pa se bomo osredotočili na 

nebistvene dimenzije barv, ki glede na 

material in svoje okolje lahko vplivajo na  

naše doživljanje sveta. Glede na način 

javljanja barve lahko zaznamo enake 

barve zelo različno.  

 

 

 

Po telefonu bi lažje 

opisali bravo, če bi 

uporabili nebistvene 

barvne dimenzije. 

 

Razlaga, diskusija. 

OSREDNJI DEL 

Začnem odkrivati didaktični pripomoček, 

plakat nebistvenih barvnih dimenzij. 

Razložim najprej različno učinkovanje 

barve glede na material (površinsko in 

prostorninsko barvo). 

 

Primer 1: doživljanje barve glede na 

material, oziroma površino, na kateri se 

barva nahaja. To smo videli na primeru 

rdeče. V škatli pa imam različne 

materiale zelene barve, primite jih v roke, 

primerjajte jih med seboj, kateri material 

deluje prijetneje in katerega se raje sploh 

ne bi dotaknili. Ali se vam zdi bolj 

pomemben material ali barva?  

Enaka barva na različnih materialih 

povzroči določeno vzdušje. Pri tem 

sodelujeta material in barva. Kakšen je 

material na sliki in kakšen občutek 

vzbuja? 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci si po klopeh 

podajajo zelene 

predmete in jih 

poskušajo doživeti. 

Ugotovijo, da so barve 

nujne za opis določene 

barve. 

Učenci opisujejo barvo 

na materialih (bleščeča, 

mehka, sijaj, lesk, topla, 

žareča …) 

 

 

 

Dimenzije barv

Bistvene barvne dimenzije Nebistvene barvne dimenzije

- Svetlost

- Nasičenost

- Barvnost

Nebistvene barvne dimenzije 
opazujemo v realnem okolju. Barve se 
javljajo na različne načine, zaradi 
katerih lahko enako barvo zaznamo 
povsem drugače. 

Glede na okoljeGlede na material

 
Škatla z zelenimi 

stvarmi (blago, filc, 

volna, brusilni 

papir, papir, 

plastika, guma, 

keramika …)  
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Na kater stol bi se najraje usedli? 

 

Ponovim, kaj vse vpliva na doživljanje 

barve, ko govorimo o materialu. 

 

Barve pa različno dojamemo tudi glede 

na okolje, v katerem se nahajajo. Na 

doživljanje barve vpliva tudi svetloba v 

okolju. 

 

 

 

 

Primer 2: učinkovanje barvne svetlobe. 

Pod rdečo žarnico, pod modro in pod 

rumeno žarnico bodo opazovali hrano, 

svojo roko in naključen premet. 

 

Pogovor o lučeh v restavraciji, ali bi kdo 

jedel hrano pod modro lučjo? Kje pa bi 

bila primerna rdeča luč ali neonska luč? 

Kakšna pa bi izgledala naša polt pod 

modro svetlobo?  

Kakšno svetlobo imamo v bivalnih 

prostorih? Kaj pa, če spremenimo samo 

jakost svetlobe? Koliko barv še 

prepoznamo, če ugasnemo luči? 

Razložim, da pri barvni svetlobi pride do 

optičnega mešanja barv. Barve se 

zmešajo v naših očeh in jih zato doživimo 

drugače. 

Primer 3: učinek kontrastnih barv. 

Razložim, da vsaka barva na nas vpliva 

drugače. Nekateri vplivi so družbeno 

pogojeni, kot na primer, da črno barvo 

povezujemo z žalujočo barvo. Barve pa 

na nas vplivajo tudi zaradi naših telesnih 

značilnosti oziroma zaradi določenega 

fiziološkega vpliva. Tako na primer tople 

barve (katere so to) povzročijo, da naše 

srce deluje hitreje, smo živahnejši in nam 

je topleje. Hladne (katere so to) pa nas 

umirijo, srčni utrip se upočasni, 

postanemo zaspani. Na slikovnem 

Učenci ugotovijo,  da 

naravni materiali 

delujejo topleje kot 

umetni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci preizkušajo 

različne barve luči na 

različnih predmetih. 

Rdeča hrana pod modro 

lučjo izgleda plesnivo, 

pokvarjeno, koža pa 

bleda in bolna. 

V bivalnih prostorih 

imamo belo ali 

rumenkasto svetlobo. 

V mraku prepoznamo 

vse manj barv. Barve se 

vse bolj spreminjajo v 

rjave, nato pa v sive 

odtenke. 

 

Ponovijo lastnosti barv v 

barvnem krogu. 

Poimenujejo tople in 

hladne barve. Barve, ki 

so si blizu v barvnem 

krogu, so harmonične. 

 

 

 
Glede na material

Prostorninska barvaPovršinska barva

 
 

Luči in barvne 

folije, lesena hrana. 
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gradivu si ogledajo različne barvne 

dvojice: svetlo–temni kontrast, 

komplementarni kontrast in toplo–hladni 

kontrast. 

Ugotovimo, da na naše doživljanje vpliva 

količina barve in bližina druge barve. 

Določena barva na sivi podlagi izgleda še 

močnejša. 

Lahko pa naši možgani zaradi okolja 

neko barvo dojamejo bolj podobno 

ozadju.  

 

 
 

 

Vse te barvne zaznave torej močno 

vplivajo na to, kako bomo zaznali svet 

okoli sebe. V vsakem okolju oziroma 

prostoru se torej nahajajo barve, ki se 

nam kažejo v različnih oblikah.  

Pri naši zaznavi torej sodeluje več 

dejavnikov (material, okolje), zaradi 

specifičnosti zgradbe našega očesa, 

potovanja informacij do možganov in 

interpretacije videnega pa lahko zaznamo 

tudi barvne iluzije. 

 

Pokažem nekaj barvno zanimivih 

prostorov. Ob slikah opozorim na 

materiale, količine, kontraste, svetlobo … 

 

 

Kakšne prostore še poznamo? 

Preko pogovora pridemo do naslednjih 

prostorov: 

- spalnica, 

- jedilnica, 

- prostor za zabave. 

V vseh teh prostorih so določeni 

arhitekturni elementi. Ali veste, kaj so 

arhitekturni elementi? 

Kaj pa še najdemo v prostorih, predvsem 

bivalnih? 

 

Vse je lahko v različnih materialih in 

barvah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo, da notranje 

in zunanje, javne in 

zasebne. Naštevajo: 

spalnica, dnevna soba, 

jedilnica, bolnica, park, 

terasa, bar, kino, šola, 

kuhinja, učilnica, 

telovadnica … 

Arhitekturni elementi so 

deli stavbe, ki skupaj 

tvorijo prostor in njegov 

slog. Naštejejo nekaj 

arhitekturnih elementov: 

vrata, okno, stebri, stene, 

osvetlitev, streha, ograja 

… In nekaj pohištva: 

sedežna, stoli, mize, 

postelje … 

 

 
 

 

 

 

 

Prostori:
- spalnica, prostor za počitek: UMIRJEN, PRIJETEN PROSTOR

- jedilnica, restavracija: ŽIVAHEN, PRIJETEN PROSTOR

- bar, prostor za zabavo: ENERGIČEN, DINAMIČEN PROSTOR

 
 

 

NAPOVED LIKOVNE NALOGE   
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Danes bomo izdelali preprost prostor 

oziroma maketo. Za obliko boste 

uporabili že pripravljene osnove za 

izdelavo - papirnat kvadratni prostor, ki 

ga boste opremili tako, da boste s 

smiselno uporabo nebistvenih barvnih 

kvalitet dosegli kar najboljši učinek. 

Izbrali si boste enega od naštetih 

prostorov (jedilnica, prostor za počitek, 

prostor za zabave) in vanj umestili 

arhitekturne elemente in pohištvo. Vse je 

že izrezano, vi samo še pobarvate, 

napišite, kakšen material ste izbrali in 

nalepite v prostor. Stene lahko pobarvate 

z barvnim papirjem. 

Razdelim pripravljene osnove za izdelavo 

makete, ostali material dam na voljo, da 

si ga izberejo. 

Še enkrat poudarim, naj bodo pozorni 

predvsem na nebistvene barvne 

dimenzije, torej, kakšne barve bodo stene, 

iz kakšnih materialov bo pohištvo, 

kakšne luči boste uporabili in kakšne 

barvne kombinacije bodo uporabljali. 

Zanima nas predvsem smiselna uporaba 

nebistvenih barvnih dimenzij, da bi z 

njimi dosegli določen učinek oziroma 

vzdušje.  

Med delom opazujem dogajanje v 

razredu, se sprehodim med učenci, če kdo 

potrebuje kak nasvet, mu pomagam in ga 

usmerjam.  

Poslušajo napoved 

likovne naloge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci začnejo z delom. 

 

 

 

 

Učenci samostojno 

delajo. 

Pripravljeni 

papirnati prostori. 

Izrezano pohištvo in 

arhitekturni 

elementi. 

Barvni papir. 

ZAKLJUČNI DEL 

Prosim učence, da pospravijo stvari, ki so 

jih potrebovali in zaključijo z delom. 

 

Nekaj najbolj zanimivih likovnih 

izdelkov izpostavim in jih povprašam 

kako bi se v takem prostoru počutili.  

 

Povem, kakšni so kriteriji za vrednotenje 

likovnih izdelkov: 

Po končanem delu 

pospravijo učilnico. 

Prinesejo svoja dela.  

Z izražanje svojega 

utemeljenega mnenja 

skušajo ugotoviti, ali je  

prostor, ki ga 

opazujemo, smiseln, 

oziroma, kako bi takšen 

prostor učinkoval.  
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- več različnih materialov skupaj odraža 

želeno razpoloženje, 

- kombinacije barv narekujejo vzdušje 

(barve so kontrastne, harmonične, aktivne 

…), 

- razsvetljava je predvidena v barvi in 

moči, ki odgovarja funkciji prostora. 

 

Zahvalim se za sodelovanje in jih lepo 

pozdravim. 

 

 

 

 

 

 

Pozdravijo in zapustijo 

razred. 
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Izjava o avtorstvu magistrskega dela 

 

Spodaj podpisana Tina Opalk Knavs, študentka druge stopnje likovne pedagogike, izjavljam, 

da je magistrsko delo z naslovom Razumevanje nebistvenih barvnih dimenzij med učenci 

izbirnega predmeta Likovno snovanje 2 moje avtorsko delo. 

S svojim podpisom zagotavljam, da je predloženo delo rezultat mojega samostojnega 

raziskovalnega dela. Poskrbela sem, da so misli, razmišljanja in rezultati raziskav drugih 

avtorjev primerno navedena oziroma citirana. Vse navedbe del drugih avtorjev so v skladu s 

Fakultetnimi navodili in so navedena v seznamu virov, ki je del predložene naloge. Pridobila 

sem soglasja staršev učencev o sodelovanje v raziskovalnem delu in objavo avtorskih likovnih 

del, ki so v originalnem stanju predstavljena v predloženem delu. Zavedam se, da je 

plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v obliki skoraj dobesednega 

parafraziranja bodisi v grafični obliki s katerim so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje 

lastne – kaznive po zakonu (Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Ur. list RS, št 21/95). 

Vsaka kršitev je lahko resen prekršek in se sankcionira v skladu s Pravilnikom o disciplinski 

odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani. Razumem posledice za moje magistrsko delo in 

zame, ki bi nastopile ob dokazanem plagiatorstvu. Zagotavljam, da sta elektronska in tiskana 

oblika magistrskega dela identični. 
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