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POVZETEK 

 V diplomskem delu se osredotočam na močno prepletena pojma svetloba in barva. 

Predvsem barva je ključni element slikarstva, medtem ko je svetloba ključna za zaznavo in 

videnje barve. Skozi analizo del različnih avtorjev poskušam razčleniti uporabo barve za prikaz 

svetlobe v slikarstvu in ugotoviti, na katere načine so svetlobo prikazovali umetniki v različnih 

zgodovinskih obdobjih.  

 Izrazne možnosti barve za namen prikazovanja svetlobe raziskujem v svojih delih, ki 

jih v diplomskem delu tudi razčlenim. V svojih delih se osredotočam predvsem na svetlejši 

spekter barv in bolj subtilne svetlobne učinke oziroma na ustvarjanje svetlobe in iluzije globine 

z minimalnimi svetlostnimi razlikami. 

 

KLJUČNE BESEDE: svetloba, barva, svetlostne razlike, barvni kontrasti, svetlostni 

kontrast, nanos barve, slikarstvo. 

  



 
 

ABSTRACT 

In my final thesis I focus on the concepts of light an colour which are strongly 

intertwined. Colour is a key element of painting and light is key for the perception of colour. I 

break down the use of colour to depict light in paintings through the analysis of works of 

different artists and try to determine how artists depicted light in various historical art periods.  

 I explore the expressive possibilities of colour for displaying light through an analysis 

of my own paintings. My artworks are focused mostly on brighter colours and use of subtler 

light effects essentially creating light and illusion of depth with minimal differences in 

brightness.  

 

KEY WORDS: light, colour, brightness differences, colour contrasts, brightness contrast, 

colour application, painting. 
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1 UVOD 

Z vsakim umetniškim delom raziskujemo določen problem, ki je, na primer, likovno 

teoretičen, konceptualen, družben ali kateri koli drug problem, ki ga poskušamo osmisliti skozi 

umetniško delo. Vsak umetnik pristopa k problemom drugače in jih drugače tudi razrešuje, kar 

vodi do različnih rešitev enakega problema.  

V svojem diplomskem delu se bom osredotočila na problem prikazovanja svetlobe v 

slikarstvu, in sicer prikazovanja svetlobe z barvo. Kaj je svetloba? Kaj je barva in kako jo lahko 

uporabimo za prikazovanje svetlobe v slikarskih delih? Umetniki so skozi čas različno 

pristopali k temu problemu, kar tudi ponuja različne rešitve tega problema. Z analizo del 

umetnikov iz različnih umetnostnozgodovinskih obdobij bom preučila različne načine 

prikazovanja svetlobe z barvo in katere učinke so z njimi dosegli.  

Tudi sama se v svojih delih osredotočam predvsem na problem svetlobe v slikarstvu 

oziroma kako lahko le z različnimi barvnimi površinami prikažemo svetlobo in različne učinke, 

ki jih ustvarja prikazana svetloba. Zato bom v praktičnem delu diplomskega dela razčlenila 

svoja dela in predstavila svojo interpretacijo ustvarjanja svetlobe s pomočjo barv. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 SVETLOBA 

Po definiciji iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika je svetloba tisto, kar omogoča, da 

so predmeti vidni (Slovar slovenskega knjižnega jezika, b. d.). Svetloba je predpogoj za 

delovanje vida in nam omogoča vidno zaznavanje sveta okoli nas. To izhaja iz fizikalne 

lastnosti svetlobe oziroma elektromagnetnega valovanja svetlobe. Celotnega področja 

elektromagnetnega valovanja ne moremo zaznati. Naše oko lahko zazna le majhen spekter 

elektromagnetnega valovanja (valovne dolžine med 380 in 720 nm), ki ga imenujemo vidna 

svetloba. Svetloba se razprši po prostoru, kjer se odbija ali lomi, ko doseže predmete oziroma 

mejo dveh sredstev različne gostote. Lomljenje svetlobnih žarkov nam omogoča zaznavanje 

svetlobe in predmetov, ki jih svetloba osvetli. Nekdaj so tako poimenovali le valovanja, ki jih 

lahko zaznamo, dandanes pa tako poimenujejo tudi valovanja zunaj vidnega spektra. Ta 

fenomen so raziskovali skozi celotno zgodovino, saj so se že v Stari Grčiji spraševali, kako 

potuje svetloba ter kako in zakaj jo zaznamo. Raziskovanje in poskusi so privedli do spoznanja, 

da se valovne dolžine svetlobe razlikujejo premosorazmerno s frekvenco nihanja svetlobe 

oziroma spremembo energije, ko se znotraj atomov svetlobe premikajo elektroni iz enega 

energetskega nivoja na drugega. To vidimo, če žarek svetlobe pošljemo skozi trirobo stekleno 

prizmo, kjer se lomi in se izstopajoča svetloba razprši v različne barvne svetlobe. Vsaka barva 

ima svojo valovno dolžino, saj je od valovne dolžine, ki jo neka snov odbije, odvisen njen 

barvni videz. Največjo valovno dolžino in najmanjšo frekvenco valovanja ima rdeča svetloba, 

ki se najmanj lomi. Njeno nasprotje je vijoličasta svetloba, ki se najbolj lomi ter ima najmanjšo 

valovno dolžino in največjo frekvenco valovanja. Od kratkovalovnega do dolgovalovnega 

konca spektra si sledijo vijoličasta, indigo modra, modra, zelena, rumena, oranžna in rdeča 

barva. Vidimo le tisto svetlobo, ki jo okolica oziroma stvari v našem prostoru odbijejo. 

Svetlobe, ki jo oddajajo sonce in druga svetila, naše oko ne zazna, saj se njena valovna dolžina 

ne nahaja znotraj vidnega spektra svetlobe. Spekter vidne svetlobe se na vijoličasti strani 

nadaljuje z ultravijolično svetlobo, rentgensko svetlobo ter gama žarki, na rdeči strani pa se 

nadaljujejo z infrardečo svetlobo, mikrovalovi in radijskimi valovi (Butina, 2000; Muhovič, 

2015). 
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Slika 1: Shema spektra poenostavljenega elektromagnetnega valovanja 

 

2.1.1 SVETLOBA V LIKOVNI UMETNOSTI 

 Naš vidni aparat fizikalne dogodke elektromagnetnega valovanja pretvori v psihične 

zaznave svetlobe. Tako likovno ni bistvena svetloba svetil za vsakdanje gledanje, temveč 

ambientna svetloba oziroma svetloba, ki se odbija od stvari ter nam s tem poda dodatne 

informacije o okolju in predmetih. Zato tudi za umetnike ni toliko pomembna valovna dolžina 

svetlobe, ki je le opis lastnosti vira energije, temveč so mnogo bolj pomembne lastnosti snovi, 

od katerih se je svetloba odbila, saj le te tvorijo umetniško delo (Butina, 2000; Muhovič, 2015). 

 Besedo oziroma izraz svetloba pogosto uporabljamo bolj ekspresivno. Ta vidik besede 

se pogosto izraža v umetnosti kot simbolika in motivika hrepenenja po svetlobi oziroma 

spoznanju, jasnosti (Slovar slovenskega knjižnega jezika, b. d.). Tudi v tem primeru za 

umetnika ni bistvena valovna dolžina svetlobe, pomemben je vtis, ki ga lahko prikaz svetlobe 

ustvari. 

 

2.2 BARVA  

Barva nam je samoumevna in se nam zdi razumljiva, saj jo vsak dan vidimo vsepovsod. 

Ko jo začnemo raziskovati, ugotovimo, da razumevanje, kaj je barva, ni tako preprosto. V 

fizikalnem smislu so namreč barve sestavljene iz bele svetlobe. Barve kot takšne pravzaprav 

ne obstajajo, temveč so elektromagnetno valovanje, ki ga zazna naš vidni aparat. Barva je 

fizikalna lastnost nekega predmeta, ker je njegova struktura takšna, da vpija določene valovne 
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dolžine svetlobe in odbija druge, kar mu določa barvo. Kar vidimo rdeče, modro ali katere 

druge barve, pravzaprav ni fizično dejstvo, ampak le občutek, ki ga ustvarijo naši možgani. Ko 

človek zazna barvo, se v njegovem organizmu sprožijo določeni fiziološki procesi, ki 

povzročijo psihološko reakcijo na zaznavo barve, kar pomeni, da barvi pripisujemo občutke, 

subjektivne pomene oziroma simbolno vrednost. Zaznamo informacijo o določeni lastnosti 

neke snovi. Zato z besedo barva označujemo več pomenov. Tako lahko z barvo poimenujemo 

barvno svetlobo, barvno snov ali barvni pigment, občutek barve, barvno zaznavo, informacijo 

o določeni lastnosti snovi, likovno izrazno sredstvo ali likovni element ter likovni pojem 

(Muhovič, 2015; Rački, 2014). 

 V likovnem ustvarjanju barva ni le samoumevna fizikalna lastnost snovi, ampak je 

pogosto določena oziroma je odvisna tudi od drugih elementov na sliki in elementov, ki jo 

določajo. Tako je predvsem v realističnem slikarstvu, pri bolj ekspresivnem upodabljanju 

motiva in abstraktnem slikarstvu pa se barva osvobodi predmeta. Umetnik jo bolj prosto 

uporablja, da zaživi na novo in dobi svoje življenje. S takšno uporabo barva dobi dodatno 

ekspresivno vlogo v likovnem delu ali učinek na gledalca, saj so barve psihični fenomen. Zato 

lahko umetnik z nerealistično ali nenavadno uporabo barve oziroma upodobitvijo motiva v 

gledalcu vzbudi nemir ali katera druga čustva. Z ekspresivno značilnostjo barve se razvije tudi 

njena simbolika, ki je odvisna od povezovanja z vsakdanjimi izkušnjami posameznika z 

določeno barvo in stvarmi te barve (Muhovič, 2015; Rački, 2014). 

 

2.2.1 LASTNOSTI BARVE 

 Svetlobo zaznamo z razlikami v barvi. Naše oko zazna 2 do 4 nm razlike v valovni 

dolžini, kar nam teoretično omogoča, da prepoznamo od 150 do 200 različnih barv in 50 tisoč 

svetlostnih stopenj. To pomeni, da lahko posameznik razlikuje približno od 7 do 10 milijonov 

različnih barvnih odtenkov. Razlike v barvnih odtenkih se pojavijo s spremembami barvnih 

dimenzij oziroma spremembami barvne pestrosti, barvne čistoče in barvne svetlosti. Barvna 

pestrost oziroma tudi barvnost ali barvni ton so bistvene lastnosti; te so tiste barvne kvalitete, 

po katerih se barve razlikujejo. Barvnost je določena z valovno dolžino vidne svetlobe, ki jo 

zazna naš vidni aparat. Barvnost, barvna pestrost oziroma barvni ton so preprosto razlike med 

rumeno, oranžno, rdečo, modro in drugimi barvami. Stopnjo barvnosti določa barvna čistost 

oziroma nasičenost barve. Najbolj čiste barve so spektralne barve. To so barve svetlobe 

zveznega spektra, ki jih vidimo v naravnem pojavu mavrice ali pri razkolu bele svetlobe skozi 
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optično prizmo. Od osnovnih barv so najbolj čiste primarne barve, saj skoraj ne vsebujejo 

nekromatičnih primesi. Najmanjšo nasičenost pa imajo bela, siva in črna (akromatične barve), 

ki nimajo barvnosti. Barvno svetlost določa količina svetlobe oziroma moč svetlobnega toka, 

ki pada na predmet, saj vidimo kratkovalovne barvne vrednosti bolj temno, ker manjša valovna 

dolžina s seboj prinese več črne komponente, in dolgovalovne barvne vrednosti kot svetle, ker 

prinesejo s seboj več bele. Barvno svetlost lahko spreminjamo z dodajanjem ali odvzemanjem 

svetlobnega vira. Svetlost barve je odvisna tudi od količine nekromatične oziroma akromatične 

komponente v barvi. Zato lahko barvo svetlimo z dodajanjem bele in jo temnimo z dodajanjem 

črne barve (Muhovič, 2015).  

 

Slika 2: Barvne dimenzije 

 

S spreminjanjem barvnih dimenzij ustvarjamo razlike in kontraste med barvami ter 

posledično ustvarimo učinke svetlobe. S svetlostnimi razlikami in različnimi učinki svetlobe 

gradimo prostor ter ustvarjamo iluzijo tridemenzionalnosti. To lahko dosežemo z različnimi 

barvnimi kontrasti ali senčenjem oblik in različnimi nanosi barve.  

 

2.3 SVETLOBA V SLIKARSKIH DELIH CARAVAGGIA 

 Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610) je bil lombardijski umetnik 

manierizma in eden od začetnikov baroka. Barok se je razvil v 17. stoletju, v času, ko se je 

začel pojavljati in razvijati pojem nacionalnosti ter v dobi novih znanstvenih odkritij Kopernika 

in Galilea o vesolju. To je tudi čas protestantske reforme in protireformacije, ki je vodila do 
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novega pojmovanja ter razumevanja Svetega pisma. Razvilo se je novo pojmovanje religiozne 

oziroma svetopisemske mitologije. Caravaggio je v času protireformacije deloval v Rimu, kjer 

so ga opazili zaradi slikanja posvetne vsebine in je tudi dobil več cerkvenih naročil. Caravaggio 

je bil seznanjen z novimi spoznanji, ki so se uveljavljala na več področjih znanja. Novi vplivi 

so se pomešali z znanjem, ki ga je pridobil med učno dobo v Lombardiji. To usvojeno znanje 

je predvsem temeljilo na renesančnih prepričanjih in je stremelo k naturalizmu. Caravaggio se 

je zanimal za notranjo naravo stvari, kar ga je vodilo proč od tradicionalne ikonografije in ga 

pripeljalo do največje umetniške revolucije po renesansi, saj je svetopisemske osebe upodabljal 

kot navadne ljudi z napakami. Slikal je zelo naturalistično. Svojih figur ni stiliziral, saj v 

motivih ne dela razlike – vse obravnava enakovredno in z enako pozornostjo. V njegovih delih 

lahko vidimo ostro svetlobo in kritične dogodke, ki so upodobljeni precej dramatično (Giorgi, 

1998; Sproccati, 1996).  

Caravaggio svetlobo prikazuje predvsem s kontrastom med svetlim in temnim, saj v 

svojih delih upodobi vir svetlobe, ki je nasprotje temnim sencam oziroma prostoru, kamor 

svetloba ne seže. Svetlo-temni kontrast v njegovih delih je izjemno izrazit, saj velikokrat 

upodobi temen prostor, v katerega sega le en močan vir svetlobe.  

Sliko Poklicanje sv. Mateja je Caravaggio naslikal v sklopu treh del iz življenja sv. 

Mateja za kapelo Contarellijev v cerkvi San Luigi dei Francesi. Upodobil je prizor, ko Bog 

pokliče cestninarja Mateja, naj se pridruži Jezusu. Ko Matej sedi za mizo in šteje denar, ki ga 

je pobral, v prostor stopi Jezus s sv. Petrom. Jezus z roko pokaže na Mateja in ga pozove, da 

mu sledi (Gash, 1988; Giorgi, 1998). Na sliki je pet sedečih figur na levi in dve stoječi na desni. 

Ta dva dela slike povezujeta Jezusova roka in pas svetlobe nad njim. Svetloba ni prikazana 

najbolj realistično, saj so figure zunaj pred hišo. Zaradi tega naravna svetloba ni tako izrazito 

usmerjena, kot je prikazana na sliki. Svetloba prihaja iz zgornjega desnega kota in osvetljuje 

figure za mizo. Deluje zelo dramatično, saj je Caravaggio naslikal izrazite razlike med svetlim 

in temnim oziroma je uporabil tehniko chiaroscúro. Chiaroscúro je način uporabe likovnega 

elementa svetlo-temno, ki doda ekspresivne značilnosti artikulaciji motiva oziroma 

oblikovanju figur, prostora in dvodimenzionalnih površin (Muhovič, 2015). Ta način uporabe 

svetlo-temnega pripomore k dramatičnemu vzdušju slike, saj je kompozicija precej preprosta 

oziroma je precej statična, saj osebe delujejo zamrznjene v trenutku. Vse osebe so v istem 

planu. Edina, nekoliko bolj dinamična elementa sta roka sv. Mateja in iztegnjena Jezusova 

roka, ki kaže nanj. Z izmenjavo temnih in svetlih površin je Caravaggio poudaril tudi glavne 

elemente slike oziroma dele, ki so ključni za upodobljeno zgodbo. Tako sta na sliki najbolj 

osvetljena dela Jezusova roka in sv. Matej. S tem je Caravaggio dal svetlobi tudi simbolno 
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vlogo. Na sliki lahko najdemo tudi drugi vir svetlobe, ki ni tako zelo izrazit, in sicer desno 

spodaj. Ta vir svetlobe je Caravaggio uporabil predvsem za pomoč pri modeliranju figur 

oziroma ga zaznamo zaradi osvetljenosti figur. Tudi pri modeliranju je uporabil dramatične 

svetlostne razlike oziroma velik svetlo-temni kontrast. Deli figur, kamor pada svetloba, so 

najsvetlejši elementi na sliki in močno izstopajo od temnega ozadja. S tem kontrastom je 

Caravaggio figure postavil v ospredje in ustvaril prostor. Deli figur, ki so v senci, pa so istih 

svetlostnih vrednosti kot prostor, zato se skrijejo v ozadje ter jih ne moremo tako preprosto 

razločiti. Zaradi tega sam prostor deluje temno in skrivnostno.   

 

Slika 3: Caravaggio, Poklicanje sv. Mateja, 1599–1600, olje na platno, 818 x 864 cm 

 

Caravaggieva slika Večerja v Emavsu predstavlja Kristusa pri večerji v trenutku 

blagoslavljanja kruha oziroma ko učenca prepoznata neznanca, ki sta ga povabila k večerji, kot 

Jezusa Kristusa (Gash, 1988; Giorgi, 1998). Tudi to delo je naslikano v tehniki chiaroscúro 

oziroma z izrazitim svetlo-temnim kontrastom. Figure so postavljene v temen prostor krčme. 

Edini vir svetlobe prihaja od levo spodaj, a ne vemo točno, kaj ga oddaja. Svetloba osvetljuje 

le figure, tako da je ozadje popolnoma temno in ne zaznamo nobenih drugih elementov. 

Osvetljeni so predvsem obrazi, na katerih je Caravaggio upodobil igro svetlobe in senc. To je 

vidno predvsem na starkinem obrazu, ki je polno gub in različnih senc. Vse elemente na sliki 

je obravnaval z enako natančnostjo oziroma enakovredno. To se odraža tudi na tem delu, saj je 

namenil enako pozornost Jezusovemu obrazu in obrazu ostalih figur. Vse figure so enako 
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osvetljene oziroma ni nobena bolj osvetljena ali poudarjena, tako da svetloba v tem delu nima 

simbolne vrednosti. Pravzaprav je obraz krčmarja bolj osvetljen od Jezusovega, ki ima 

polovico obraza v senci. Svetlo-temni kontrast je uporabljen predvsem za modulacijo figur in 

preostalih predmetov na sliki. Ker je prostor, v katerem se figure nahajajo, zelo temen in imamo 

le en vir svetlobe, so sence zelo izrazite ter delujejo dramatično. Z virom svetlobe oziroma 

diagonalno smerjo, po kateri pada svetloba, je tudi poudarjena kompozicija. 

 

Slika 4: Caravaggio, Večerja v Emavsu, 1606, olje na platno, 141 x 175 cm 

 

 V Caravaggievih delih zaznamo svetlobo predvsem zaradi izrazitih svetlostnih razlik 

oziroma svetlo-temnega kontrasta, ki ga je uporabil za modeliranje figur in predmetov, pa tudi 

za ustvarjanje dramatičnega in skrivnostnega vzdušja. Caravaggio je barve in svetlobo 

upodabljal realistično, čeprav je nekoliko povečeval svetlostne razlike. Poudarjal je igro senc 

in svetlobe na predmetih ter figurah. Svetloba v Caravaggievih delih ima tudi čustveno vlogo, 

saj ustvarja dramatično vzdušje. 

 

2.4 SVETLOBA V SLIKARSKIH DELIH MONETA 

 Claude Monet (1832–1883) je francoski predstavnik impresionizma. Impresionisti so s 

svojimi deli odstopili od akademskega načina slikanja in so razvili svoj način prikazovanja 

trenutnih motivov, ki je imel bolj sproščeno kompozicijo in potezo čopiča. Impresionisti niso 

več prikazovali zavestne realnosti narave, temveč so slikali občutja ob gledanju narave. S tem 
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so spremenili pogled na naravo in videnje te. Želeli so upodobiti predvsem trenutek narave in 

ujeti vsako spremembo v svetlobi. Sama izbira motiva ni bila več pomembna, pomemben je bil 

način, kako je umetnik videl in dojel motiv v določenem trenutku svetlobe. Pomembno je bilo 

tudi, ali mu je uspelo ujeti in prenesti na platno ozračje tega trenutka. Impresionisti so slikali 

motive iz preprostega vsakdana in krajine, saj so večinoma slikali na prostem, ker so želeli ujeti 

vtis trenutka. Upodabljali so dnevno svetlobo in nenadne barvne spremembe, ki jih je 

povzročila svetloba. Stvarnost narave oziroma podobe se nenehno spreminja, zato so lahko 

podobe na impresionističnih slikah nekoliko nejasne. To pa zaradi tega, ker se svetloba in barva 

spajata, ob tem pa se vse konture zabrišejo. Tako vidimo le barvne drobce. Za ustvarjanje 

takšnih slik so uporabljali čiste barve, ki so jih na platno nanašali neposredno iz tube. Njihove 

tone so z majhnimi potezami čopiča drobili na delce, s katerimi so ponazarjali trepetanje 

svetlobe. Opazili so tudi, da senca ne pomeni odvzem svetlobe in da ni črna, temveč je 

sestavljena iz temnih vijoličastih in modrih odtenkov. Zato za upodabljanje senc niso 

uporabljali chiaroscúro kot slikarji pred njimi, temveč jim je s toplo-hladnim kontrastom 

uspelo najti način, da so, tudi v senci, barve ostale sijoče. Impresionistični slikarji v svojih delih 

obravnavajo različne tone motiva in ne motiva samega (Sproccati, 1996; Swinglehurst, 1995). 

Monetova dela delujejo na prvi pogled površna. Predvsem prikazujejo kratkotrajne 

svetlobne učinke ob različnih delih dneva in različnih vremenskih pogojih. Monet je v svojih 

delih dajal poudarek barvi in ne risbi, saj risba zahteva jasne konture, ki omejujejo izraznost 

barve. Pomembno mu je bilo izražanje z barvo in ne sam motiv. Z iskanjem barvnih odtenkov, 

ki odražajo resničnost narave, je barvo pripeljal do njenih skrajnih meja. Moneta prepoznamo 

po hitrih potezah čopiča, saj je slikal hitro in odločno, da je ujel vtis, ki sta ga nanj naredila 

barva in gibanje v določenem trenutku. S tem je v svoja dela vnesel spontano in sveže ozračje 

(Swinglehurst, 1995). 

V jutranji, dnevni in večerni svetlobi, s soncem obsijano, v megli ter drugih 

kombinacijah dneva in vremena je Monet med drugim naslikal tudi glavno fasado katedrale v 

Rouenu. Serijo slik katedrale v Rouenu je začel slikati leta 1892 in jo dokončal 1895. Očarala 

ga je igra svetlobe na fasadi pročelja. Da je lahko nemoteno ustvarjal, je najel sobo nad neko 

trgovino. Tako je imel nemoten pogled na katedralo in je lahko delal na več platnih hkrati. 

Glede na spreminjanje vremenskih razmer oziroma svetlobe se je premikal od enega platna do 

drugega. Zbirka zajema okoli 30 slik istega motiva v različnih barvnih kombinacijah, za katere 

je naredil približno 200 študij in risb (Swinglehurst, 1995). Monet na platno ni zajel celotne 

katedrale. V osrednjo kompozicijo je umestil le del zahodne fasade, tako da je prikazal pogled 

na katedralo od blizu. Večino platna zajema katedrala, le na zgornjem delu platna je nekaj 
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prostora namenil nebu. Ker veliko večino platna zajema katedrala, je imel Monet več prostora 

za prikaz igre senc na razgibani fasadi katedrale. Posvetil se je predvsem učinku migetanja 

svetlobe, ki ga je prikazal s kratkimi potezami čopiča in debelimi nanosi barve. 

Na delu Rouen Cathedral, West Façade, Sunlight je katedrala upodobljena sredi dneva 

in obdana s sončno svetlobo. Za prikaz močne dnevne svetlobe je Monet uporabil različne 

rumene in zlate odtenke. Zaradi močne svetlobe so tudi sence precej svetle in nasičene. Ker je 

motiv naslikan ob močni dnevni svetlobi, so barve svetle in tople. Monet ni uporabil veliko 

svetlo-temnih kontrastov. Pri upodabljanju svetlobe se je osredotočil predvsem na učinek 

migetanja svetlobe, ki ga je prikazal z nanosom barve. Monet je za upodobitev motiva uporabil 

realistično paleto barv. Barvo je na platno nanesel v kratkih, debelih, prekrivajočih se nanosih. 

Uporabil je čiste barve, ki jih je nanašal neposredno na platno. Pri tem je nastala zamazana 

slika brez kontur oziroma podoba, ki ustvarja iluzijo migetajoče svetlobe. Ker se je posvetil 

predvsem upodobitvi svetlobe in njenim barvnim razlikam ter ni uporabil izrazitih barvnih ali 

svetlostnih kontrastov, slika deluje precej ploskovito, saj se na nekaterih delih sence prepletajo. 

Zaradi tega razlike v arhitekturi in detajli na fasadi niso jasno vidni. 

 

Slika 5: Claude Monet, Rouen Cathedral, West Façade, Sunlight, 1892, olje na platno, 100,1 x 65,8 cm 
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Ko sonce zahaja, je svetloba bolj zamolkla. Ker je sonce nizko na nebu, ne obsije 

celotne katedrale in meče nanjo večje sence. Posledično se spremeni tudi barvna paleta. Tako 

je Monet za delo Rouen Cathedral: Setting Sun (Symphony in Grey and Pink) uporabil 

predvsem rožnate in sive odtenke ter druge sorodne barve. Za upodobitev svetlobe ob sončnem 

zahodu je uporabil toplo-hladni kontrast. Osvetljene dele katedrale je naslikal s svetlimi, 

toplimi barvami, sence pa s hladnimi odtenki. Razlika med osvetljenimi površinami in 

površinami v senci je v sončnem zahodu manjša, tako da na sliki ni opaziti velikih svetlostnih 

razlik. Ker je svetloba ob sončnem zahodu tudi bolj zamolkla, so poteze na tej sliki manj 

določljive. Barve se bolj mešajo, zaradi česar slika deluje ploskovito in še bolj zamazano. 

 

Slika 6: Claude Monet, Rouen Cathedral: Setting Sun (Symphony in Grey and Pink), 1894, olje na platno,  

100 x 65 cm 

 

 Prav tako je sončna svetloba manj močna ob jutranjih urah, kar meče drugačne sence 

na predmete. Katedralo v jutranjih urah prikazuje delo The Portal of Rouen Cathedral in 

Morning Light. Za to delo je Monet uporabil temnejše in manj nasičene barve. V tem delu je 

svetlo-temni kontrast bolj razviden. Zgornji del katedrale je bolj osvetljen, za kar je Monet 

uporabil svetlejše tone, spodnji del katedrale pa je v senci, za kar je uporabil temnejše tone. 

Katedralo je naslikal v vijoličasto-sivih odtenkih. Za nekatere svetlostne poudarke in nebo pa 

je uporabil komplementarne rumene oziroma oranžne odtenke, ki izstopajo in privabljajo 



12 
 

pogled. Zaradi zamolkle jutranje svetlobe podrobnosti niso vidne, zato slika deluje zamegljeno 

in predvsem v spodnjem delu ploskovito.  

 

Slika 7: Claude Monet, The Portal of Rouen Cathedral in Morning Light, 1894, olje na platno,                       

100,3 x 65,1 cm 

 

 Monet se v svojih delih posveča predvsem raziskovanju svetlobe oziroma prikazovanju 

svetlobe v različnih letnih časih in delih dneva. Svetlobo prikazuje z barvnimi in svetlostnimi 

razlikami ter kontrasti. Predvsem pa svetlobne učinke ustvarja z nanosom barve na platno, saj 

s kratkimi potezami čopiča in debelimi nanosi čistih barv, ki se prekrivajo, ustvarja iluzijo 

migetanja svetlobe. 

 

2.5 SVETLOBA V SLIKARSKIH DELIH LOUISA 

 Morris Louis (1912–1962) je bil eden od skupine umetnikov, katerih slog so kritiki 

označili za postslikarsko abstrakcijo. Ta umetniška smer se je razvila iz ameriškega 

abstraktnega ekspresionizma, ki se je razvil po drugi svetovni vojni. Ključni element 

postslikarske abstrakcije je barva, ki so jo umetniki uporabljali ploskovito. Niso upodabljali 

nikakršnih motivov, temveč so barvo nanašali na podlago na različne načine, tako da so 
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zamejevali barvne ploskve in jih razporejali po platnu. Izogibali so se kakršnim kolim 

upodobitvam prostora, a ga kljub temu lahko zaznamo v njihovih delih, saj se že s samim 

nanosom barv ustvari neka iluzija prostora. Kljub temu pa ne moremo določiti, kaj je spodaj in 

kaj zgoraj (Lynton, 1994). 

 Louis je leta 1953 začel uporabljati novo vodotopno vrsto akrilne barve na plastični 

osnovi, ki jo je polival po platnu, da je prosto tekla in se vpijala v vlakna platna. Sprva je 

uporabljal nežne odtenke, ki jih je prelival med seboj oziroma jih je polival drug čez drugega 

in jih plastil. Pozneje pa je uporabljal nasičene barve, ki jih je po platnu zlival v curkih, ne da 

bi se med seboj dotikale (Lynton, 1994). 

 Tet je slika iz serije del, ki jih je Louis ustvaril s polivanjem barve na platno pod kotom 

tako, da se je barva prosto zlivala po podlagi ter se vpila v vlakna platna in ustvarila barvne 

madeže. Nanosi barve ustvarjajo preprosto abstraktno kompozicijo, ki spominja na zavese ali 

tančico, saj dobimo občutek, da lahko vidimo skozi. Z lazurnimi nanosi barve je ustvaril 

prekrivanje, ki ustvarja svetlostne in barvne razlike ter kontraste, posledično tudi subtilno 

iluzijo prostora. K občutku globine pripomorejo tudi diagonalne linije, ki tečejo iz leve in desne 

strani ter se združujejo na sredini. Uporabil je večje število svetlih barv, ki se mešajo in 

prekrivajo ter ustvarjajo temnejše površine. Minimalni svetlostni kontrast pripomore k občutku 

prostora in svetlobnih virov. Na sliki prevladujejo predvsem hladne barve, ki so v kontrastu s 

toplim ozadjem oziroma podlago. Zaradi toplega in svetlega ozadja oziroma platna in lazurnega 

nanosa barve dobimo občutek, da je za barvnimi ploskvami vir svetlobe, ki jih od zadaj 

osvetljuje prostor oziroma prepušča svetlobo skozi te barvne površine.   

 

Slika 8: Morris Louis, Tet, 1958, akril na platno, 239,1 x 386,4 cm 
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 Da je ustvaril sliko Saraband, je po platnu polil primarne in sekundarne barve, ki se 

zlivajo v terciarne. S tem je ob robovih ustvaril temne površine, ki so v kontrastu s svetlejšimi 

barvami v sredini platna. Kljub svetlostnim razlikam in kontrastom k učinku pronicanja 

svetlobe na sliki najbolj pripomoreta lazurni nanos barve in vidno prekrivanje barvnih površin. 

Na tej sliki je malo praznega prostora, zato je učinek svetlobe, ki prihaja od zadaj, manjši 

oziroma ni tako izrazit. K učinku pronicanja svetlobe skozi plasti barv pripomorejo tudi temne 

površine terciarnih barv, ki so nastale z večkratnim prekrivanjem površin primarnih in 

sekundarnih barv, saj delujejo kot sence. Izmenjavanje izrazito temnih in svetlejših površin 

ustvarja iluzijo prostora. Ker pa so svetlostne razlike med njimi kljub vsemu minimalne, je 

nastali prostor zelo ploskovit. 

 

Slika 9: Morris Louis, Saraband, 1959, akril na platno, 256,9 x 378,5 cm 

 

 Pri delu Alpha-Phi se barve ne prekrivajo in ne ustvarjajo iluzije prostora. Louis je pri 

tem delu barve po platnu polil tako, da se ne prelivajo oziroma mešajo in ne prekrivajo celotne 

površine. Vidne so le diagonalne linije čistih barv v spodnjih kotih platna. Ker je na sliki Alpha-

Phi malo platna prekritega z barvo in je veliko praznega prostora, ta igra največjo vlogo pri 

ustvarjanju svetlobe. Čeprav je slika zelo ploskovita in linije ne tvorijo prostora, dobimo 

občutek minimalnega prekrivanja, saj barvne linije prekrivajo belo površino, kar ustvarja 

kontrast. Ker na sliki prevladuje bela barva platna, slika deluje presvetljena oziroma polna 

svetlobe. Bela površina platna je glavni vir svetlobe pri tem delu. Ta tudi najbolj pritegne 

gledalčev pogled, saj so barvne linije le ob strani, naš pogled pa rad zatava proti sredini slike.  
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Slika 10: Morris Louis, Alpha-Phi, 1961, akril na platno, 259,1 x 459,7 cm 

 

 Louis v svojih delih ustvarja svetlostne učinke neposredno oziroma naključno. 

Svetlostni učinki nastanejo zaradi prekrivanja lazurnih nanosov barve in barvnih kontrastov. 

Pri ustvarjanju svetlostnih učinkov ima pri Louisovih delih svojo vlogo tudi samo platno, ki 

ima svojo barvno vrednost, saj je vidno oziroma ga v celoti ne prekrije z barvo. 

 

2.6 SVETLOBA V SLIKARSKIH DELIH TURRELLA 

James Turrell (1943–) je sodobni umetnik, ki svoja dela ustvarja s svetlobo. Svetlobne 

žarke usmeri v prostor tako, da se razpršijo v barvne ploskve. V svojih delih eksperimentira s 

svetlobo kot medijem in učinki, ki jih ta omogoča. Predvsem poskuša ustvarjati učinke 

svetlobe, pri tem pa povezuje zunanji in notranji prostor. Poleg svetlobe, ki jo umetno ustvari, 

v svoja dela skozi odprtine v zgradbah, kjer postavlja svoje instalacije, vključuje naravno 

svetlobo. Veliko vlogo v njegovih delih ima tudi barva, saj projicira barvno svetlobo in 

vključuje v instalacijo barvo neba, ki se spreminja glede na čas in vreme. Njegova dela ne 

predstavljajo nikakršnega motiva oziroma objekta, ki bi ga lahko opazovali, temveč imajo 

izkustveno vlogo opazovanja samega (Introduction, b. d.; Tomkins, 2008). 

Čeprav so umetniška dela Turrella izrazito barvna, to niso slikarska dela, temveč 

svetlobne instalacije. Je umetnik, ki ustvarja neposredno s svetlobo in se igra z iluzijo prostora. 

V vsakem njegovem delu oziroma vsaki njegovi seriji del se to odraža na drugačen način. V 

seriji Wedgeworks Turrell projicira svetlobo v prazen prostor tako, da ustvarja iluzijo pregrad 

oziroma sten. V delu Milk Run uporabi barve toplega spektra (rdečo, rumeno in rožnato), ki jih 

iz skupne točke projicira v temen prostor. Rdeča svetloba je razpršena skozi prostor, z največjo 
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koncentracijo v ozadju, kar daje iluzijo rdeče pravokotne stene. Rumeno in rožnato svetlobo 

projicira v žarkih, s čimer ustvari linije. Rumene linije so usmerjene proti zadnjemu delu 

prostora tako, da okvirjajo tisti del, kjer je prostor najbolj rdeče osvetljen. S tem pripomorejo 

k iluziji rdeče stene. Navpična rumena linija je debelejša od vodoravnih in ustvarja iluzijo 

odprtine v kotu, ki vodi v naslednji prostor. Tega zaradi nasičenosti rumene barve oziroma 

svetlobe ne vidimo. Rožnate linije, ki tvorijo pravokotnik, so usmerjene v ospredje pred rumene 

linije, kar ustvari iluzijo ovire ali prehoda, do gledalcu bolj oddaljenega dela prostora. Rumena 

svetloba je svetlejša, bolj žareča od rožnate, zato tudi bolj pritegne pogled. Ker se rdeča 

svetloba razprši, je njena nasičenost, od vira svetlobe, vse manjša, zato je barva manj izrazita 

oziroma se spoji s prostorom in ustvarja večji občutek globine kot pa v perspektivo postavljene 

rumene in rožnate linije. S postavitvijo barvnih žarkov v perspektivi in svetlostnimi razlikami 

v odtenkih barve ustvari plane, ki tvorijo iluzijo prostora znotraj realnega galerijskega prostora.  

 

Slika 11: James Turrell, Milk Run (Wedgeworks), 1996, svetlobna instalacija v prostoru 

 

 V seriji Tall Glass / Wide Glass je Turrell v odprtine umestil LED-žarnice, ki jih je 

programiral tako, da so počasi spreminjale barve, v razponu več ur (Tall Glass / Wide Glass 

Series, b. d.). Eno od del iz te serije je tudi Coconino. Turrell je pri tem uporabil sorodne barve 

iz vijoličastega spektra. Zaradi počasnega spreminjanja barve pride do mehkih prehodov med 

barvami, kar ustvarja iluzijo meglice. Ker se barve v tem primeru spreminjajo od svetlejše proti 

temnejši in nato nazaj proti svetlejši, se ustvari svetlo-temni kontrast med pasovi barv, ki 

ustvarja iluzijo tunela ali luknje. Barve se spreminjajo tudi od toplejše proti hladnejši, kar prav 

tako ustvarja iluzijo prostora. S spreminjanjem barve se spreminjajo svetlostne razlike med 
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pasovi barv. V nekem trenutku so svetlostne razlike izrazite in ustvarjajo učinek globine, v 

nekem drugem trenutku pa so razlike v barvah in svetlobi minimalne ali jih sploh ni, ob tem 

tudi ni vidne iluzije prostora.  

 

Slika 12: James Turrell, Coconino (Tall Glass / Wide Glass Series), 2007, svetlobna instalacija v prostoru 

 

Turrellovi Skyspaces so posebej zasnovani prostori z odprtino v stropu. Ti prostori so 

lahko del že postavljene arhitekture ali samostojne zgradbe. Odprtine na stropu so lahko 

okrogle, ovalne ali kvadratne (Skyspaces, b. d.). Piz Uter je eno od številnih del iz serije 

Skyspaces, ki jih je Turrell postavil po vsem svetu (Tomkins, 2008). Z deli iz serije Skyspaces 

Turrell povezuje zunanji in notranji prostor prek svetlobnih barvnih odnosov. Svetloba in barve 

se nenehno spreminjajo ter vsak trenutek ustvarjajo drugačne odnose, kontraste. Ob pravi 

svetlobi se meja med notranjim in zunanjim prostorom zabriše, saj so meje med barvnimi 

ploskvami težko razločljive ali sploh niso več vidne. Ustvari se iluzija ploskovitosti. Turrell 

tako v tridimenzionalnem prostoru ustvarja občutek dvodimenzionalnosti. Glavno vlogo pri 

ustvarjanju teh odnosov in iluzij ima naravna svetloba, ki vstopa v prostor prek odprtine v 

stropu. Glede na svetlobo, ki se spreminja čez dan, in vreme se spreminja tudi svetloba v 

notranjem prostoru, posledično tudi barva prostora, čeprav je notranji prostor osvetljen z 

barvno svetlobo. Glede na vreme in del dneva se spreminja tudi barva neba, ki ga vidimo skozi 

odprtino. Na barvo neba, zaradi simultanega barvnega kontrasta, vpliva tudi barva prostora. 
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Ker vidimo le izsek neba, ne vidimo vedno realne barve neba v danem trenutku. Skyspaces so 

predvsem vidna izkušnja gledalca, saj se svetloba nenehno spreminja. Zato vsak posameznik 

drugače zaznava svetlobo in barve. 

 

Slika 13: James Turrell, Piz Uter (Skyspaces), 2005, svetlobna instalacija v prostoru 

 

 Turrell v primerjavi z drugimi umetniki dela s svetlobo kot medijem v prostoru. S 

projiciranjem svetlobe ustvarja prostore, prekrivanja in iluzije. Igra se s svetlobo in ustvarja 

barvne odnose, ki spreminjajo prostor. S svojimi deli ustvari izkušnjo, ki spreminja gledalčevo 

dojemanje in videnje svetlobe. 

 

2.7 NAČINI PRIKAZOVANJA SVETLOBE – SPOZNANJA 

 Vsak umetnik drugače pristopi k slikanju in z drugačnimi tehnikami ustvari želene 

učinke. Največkrat umetniki svetlobo ustvarijo s pomočjo barve, saj je ta del svetlobe. Svetlobo 

namreč zaznamo z razlikami v barvi. Umetniki tako svetlobo ustvarijo s pomočjo barvnih 

kontrastov. Svetlobo oziroma svetlostne razlike najučinkoviteje prikažemo s svetlo-temnim 

barvnim kontrastom. Razlike v barvi in barvne kontraste ustvarimo s spremembami barvnih 

dimenzij. Spremembe v nasičenosti in svetlosti barve lahko dosežemo tudi z različnimi načini 
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nanosa barve na platno oziroma podlago. Isti barvni toni, ki so na podlago naneseni bolj 

lazurno, so po navadi svetlejši in manj nasičeni, toni, ki pa so naneseni bolj pastozno, so po 

navadi bolj nasičeni. Svetlobo lahko ustvarimo ali poudarimo tudi z drugimi likovnimi 

elementi. Umetnik način prikazovanja svetlobe prilagodi svoji tehniki in mediju, v katerem 

ustvarja.  

 

2.7.1 BARVNI KONTRASTI 

 Barvni kontrasti izvirajo iz razlik v psihofizioloških reakcijah na kvalitativne in 

kvantitativne razlike med barvnimi dražljaji. Te razlike so posledica fizikalnih, kemijskih, 

elektromagnetnih in psihofizioloških dejavnikov, kot so čistost barve, kemijska in fizikalna 

zgradba pigmenta, sestava in količina svetlobe v prostoru, perceptivne okoliščine, korekturni 

mehanizmi vidnega aparata ter številni drugi dejavniki v okolici in naši zaznavi. Glede na te 

dejavnike je bilo med razlikami v barvi odkritih sedem barvnih kontrastov – kontrast barvnega 

tona, svetlo-temni kontrast, toplo-hladni kontrast, komplementarni kontrast, simultani kontrast, 

kontrast barvne kvantitete in kontrast barvne kvalitete. Vsi ti kontrasti v celovitem kontekstu 

vidne zaznave nastopajo skupaj in hkrati. Za pogoje likovne artikulacije pogosto te kontraste 

obravnavamo ločeno, saj ima vsak svoje oblikotvorne karakteristike. Kljub temu barvni 

kontrasti v pogojih likovne uporabe ne nastopajo ločeno, le povezujejo se drugače kot v vidni 

zaznavi (Muhovič, 2015).  

 

2.7.1.1 KONTRAST BARVE V ODNOSU DO BARVE 

 Kontrast barve v odnosu do barve ali kontrast barvnega tona je najbolj primaren in 

enostaven barvni kontrast, saj za njegovo oblikovanje uporabimo čiste barve, ki so najbolj 

sijoče. Najbolj izrazit kontrast dajo primarni odtenki rumene, rdeče in modre. Manj izrazit pa 

je kontrast med sekundarnimi barvami oziroma toni oranžne, zelene in vijoličaste. Kontrast 

barve v odnosu do barve je vedno intenziven, sijoč in čist, saj predstavlja poigravanje z 

izvornimi močmi barvnih svetlob ter ima izredno živopisen in simbolni izraz (Butina, 2000; 

Muhovič, 2015). Kontrast barve v odnosu do barve ustvarja bolj ploskovite podobe, ki ne dajejo 

izrazitega občutka svetlobe v prostoru. Pri delih v tem kontrastu je svetloba bolj neposredna 
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oziroma je prisotna v intenzivnosti barv, ki pogosto delujejo močno presvetljene in žarijo na 

platnu s svojo nasičenostjo. 

 

Slika 14: Shema kontrasta barve v odnosu do barve 

 

2.7.1.2 SVETLO-TEMNI BARVNI KONTRAST 

 Svetlo-temni barvni kontrast je hkrati kontrast absolutne in relativne barvne svetlosti. 

Temelji tako na razlikah med čistimi barvami kot med razlikami med črno in belo. Vse čiste 

barve niso enako svetle, saj imajo različne absolutne barvne svetlosti. Najsvetlejša barva je 

rumena, najtemnejša pa vijoličasta. Različno svetlim čistim barvam lahko dodatno 

spreminjamo njihovo svetlost z dodajanjem bele, s čimer barvo posvetlimo, in dodajanjem 

črne, da barvo potemnimo. Tako lahko za posamezni čisti ton ustvarimo gradacijsko lestvico 

njegovih vrednosti, od najsvetlejše do najtemnejše. Svetlostne razlike, na katerih temelji svetlo-

temni kontrast, izvirajo iz absolutne in relativne barvne svetlosti. Najbolj izrazit svetlo-temni 

kontrast pa tvori nasprotje med črno in belo. Vsaka minimalna razlika v svetlosti v vidnem 

polju vzbuja občutek reliefa, plastičnosti in prostorskih planov, kar vodi k orisovanju ter 

tvorjenju volumnov, telesnosti in prostora (Butina, 2000; Muhovič, 2015). Oblikotvorne 

lastnosti svetlo-temnega kontrasta ustvarjajo podobe, ki vodijo do zaznave svetlobe na 

umetniškem delu, ki se najpogosteje odraža kot nasebne in vržene sence ter refleksi, ki 

nastanejo pri modulaciji elementov na sliki. 
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Slika 15: Shema svetlo-temnega kontrasta 

 

2.7.1.3 TOPLO-HLADNI KONTRAST 

 Toplo-hladni kontrast tvorijo nasprotja med toplimi in hladnimi barvami. Na splošno 

med tople barve uvrščamo rumeno, rumeno-oranžno, rdeče-oranžno, rdečo in rdeče-vijoličasto, 

med hladne pa rumeno-zeleno, zeleno, modro-zeleno, modro, modro-vijoličasto in vijoličasto. 

Ker so občutki glede hladnosti in toplote barv kompleksni, se toplo-hladni kontrast ne ustvarja 

le med eksplicitno toplimi in hladnimi barvami, temveč se tvori tudi znotraj spektra toplih in 

hladnih barv, saj, na primer, ultramarin modra deluje topleje od prusko modre. Toplo-hladni 

kontrast ima več oblikotvornih funkcij. Z njim lahko artikuliramo globino in volumen ter 

ustvarjamo ploskovite interakcije (Butina, 2000; Muhovič, 2015). Podobno kot pri svetlo-

temnem barvnem kontrastu svetlobo najučinkoviteje ustvarimo s toplo-hladnim kontrastom 

prek upodobitve prostora. Toplo-hladni kontrast tvori iluzijo globine, saj tople barve delujejo 

bližje od hladnih. 
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Slika 16: Shema toplo-hladnega kontrasta 

 

2.7.1.4 KOMPLEMENTARNI KONTRAST 

 Komplementarni kontrast nastane s součinkovanjem dveh nasprotnih oziroma  

komplementarnih barv. Komplementarne barve so barve, ki v barvnem krogu ležijo 

diametralno nasproti glede na središče. Tako v subtraktivnem barvnem krogu dobimo naslednje 

pare: rumena – vijoličasta, rumenooranžna – modrovijoličasta, oranžna – modra, rdečeoranžna 

– modrozelena, rdeča – zelena in rdečevijoličasta – rumenozelena. Komplementarni barvi sta 

nenavaden par, saj se, kadar sta druga ob drugi, koloristično krepita, kadar ju zmešamo, pa se 

kromatsko nevtralizirata. Kadar komplementarne barve uporabimo v ustreznih količinah, slika 

kljub svojemu dinamičnemu videzu deluje umirjeno. Vsak komplementarni par ima tudi svoje 

minimalne vsebine, ki omogočajo likovno izražanje. Tako, na primer, par rumena – vijoličasta 

predstavlja skrajno točko kontrasta absolutne barvne svetlosti, par rdečeoranžna – modrozelena 

pa skrajni točki toplo-hladnega kontrasta (Butina, 2000; Muhovič, 2015). Komplementarni 

kontrast ustvarja svetlobne učinke v svojih skrajnih oblikah, ki se povezujejo z drugimi 

barvnimi kontrasti.  



23 
 

 

Slika 17: Shema komplementarnega kontrasta 

 

2.7.1.5 KONTRAST BARVNE KVALITETE 

 Kontrast barvne kvalitete je kontrast med čistimi, intenzivnimi barvami in nečistimi, 

zamolklimi barvami, saj nastane z uporabo različnih stopenj barvne nasičenosti. Barvam lahko 

čistost zmanjšamo na štiri načine. Čiste barve lahko mešamo z belo ter jim zmanjšamo svetlost 

in dodamo hladen nadih. Lahko jih mešamo s črno barvo ter jim odvzamemo njihovo svetlost 

in jih prej ali slej zmrtvimo. Lahko jih mešamo s sivo, da postanejo medle in kromatsko 

nevtralne. Takšne barve so dovzetne za vplive okolja oziroma pride do pojavljanja simultanega 

kontrasta. Barvi lahko zmanjšamo čistost, tudi če jo mešamo z njeno komplementarno barvo. 

S tem dobimo redke tone sivine (Butina, 2000; Muhovič, 2015). S kontrastom barvne kvalitete 

dobimo dela, kjer določeni elementi izstopajo iz medlega okolja, kar lahko ustvari občutek vira 

svetlobe, saj čiste barve tako še bolj zažarijo. 
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Slika 18: Shema kontrasta barvne kvalitete 

 

2.7.1.6 KONTRAST BARVNE KVANTITETE 

 Kontrast barvne kvantitete se nanaša na odnos med velikostmi površin, ki jih zasedajo 

določeni barvni odtenki. Vsaka barva ima svojo učinkovitost, ki se določa glede na moč 

njenega sevanja in količino njene razporejenosti po površini. Glede na moč barve določimo 

njene količinske odnose. Barve lahko grupiramo po površinah kakršne koli velikosti, paziti 

moramo le, da je sorazmernost njihove količinske zastopanosti v ravnovesju oziroma da 

ustvarimo občutek, da se nobena barva na površini ne pojavlja več kot druga. Tako, na primer, 

za uravnovešenje čiste barve potrebujemo večjo količino manj čiste barve. V barvni teoriji 

obstajajo različni barvni količinski sistemi, ki imajo vsi v osnovi razliko v absolutni barvni 

svetlosti, razlikujejo pa se po številu upoštevanih parametrov in strategijah praktične aplikacije. 

Mogoče je najbolj znan sistem količinskih odnosov med čistimi barvami, ki ga je določil 

Goethe glede na njihovo moč. Po tem sistemu so rumena, oranžna, rdeča, vijoličasta, modra in 

zelena v razmerju oziroma odnosu 9 : 8 : 6 : 3 : 4 : 6 delov. Omenjeni količinski odnosi 

ustvarjajo mirne in statične kompozicije. Če želimo ustvariti bolj ekspresivno delo, moramo 

podreti ta količinska razmerja (Butina, 2000; Muhovič, 2015). Kontrast barvne kvalitete se 

povezuje z drugimi barvnimi kontrasti, kot je toplo-hladni kontrast, in z njihovo pomočjo 

ustvarja učinke svetlobe.   
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Slika 19: Shema kontrasta barvne kvantitete 

 

2.7.1.7 SIMULTANI KONTRAST 

 Simultani kontrast je pojav oziroma optični fenomen, pri katerem barve vplivajo druga 

na drugo tako, da spreminjajo sosednji odtenek v smeri svoje komplementarne barve in 

svetlosti. Tako je, na primer, siva ploskev na črni podlagi videti svetlejša, kot je ista siva na 

beli podlagi. Simultana barva nastane v očesu in v resnici ne obstaja. Simultani kontrast je med 

barvami intenziven v primeru, da so barve svetlostno izenačene, saj svetlostna indukcija 

drugače vselej premaga barvno. Tako se simultani kontrast zmanjša, če je prisoten tudi svetlo-

temni kontrast. Simultani kontrast se zmanjša, tudi kadar sta prisotni dve komplementarni 

barvi, saj vsaka barva sosednjo spreminja k svojemu komplementarnemu nasprotju, ki pa je že 

to nasprotje samo. Na simultani kontrast vplivata tudi prisotnost kontrasta barvne kvantitete in 

kontrast barvne kvalitete. Kontrast barvne kvantitete povzroči, da ima večja količina pestre 

barve večji simultani vpliv na manjšo količino pestre barve, kontrast barvne kvalitete pa, da 

ima večja barvna kvaliteta večji vpliv na manjšo barvno kvaliteto (Butina, 2000; Muhovič, 

2015). Simultani kontrast ustvarja minimalne in navidezne razlike v barvi in svetlobi, zato so 

nastali učinki svetlobe subtilni ter pogosto dajejo občutek meglice. Nastale spremembe v 

svetlobi so tako skoraj neznatne.  
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Slika 20: Shema simultanega kontrasta 

 

3 PRAKTIČNI DEL 

3.1 ANALIZA MOJIH DEL 

 V svojih delih sem predvsem poskušala, v že tako svetel spekter barv, s katerimi slikam, 

ustvariti svetlostne razlike, ki ustvarjajo globino oziroma tvorijo nek navidezni prostor. 

Raziskovala sem tudi, kako lahko z različnimi načini nanosa barv ustvarim svetlostne razlike, 

posledično pa neko globino in prostor. Tako sem poleg klasičnega nanosa akrilne barve s 

čopičem poskusila tudi nanašanje barve z valjčkom in slikanje z barvnimi tuši. 

 Pri slikanju se osredotočam predvsem na barvo in iskanje svetlostnih učinkov, zaradi 

česar so moja dela abstraktna, saj mi motiv pri mojem raziskovanju ni pomemben. Sprva sem 

predvsem poskušala pridobiti občutek za barvo, nato pa s hitrimi in intuitivnimi potezami ter 

nanosi barve ustvariti želene in popolnoma naključne svetlostne učinke, da bi spoznala in 

raziskala možnosti, ki jih izbrane barve omogočajo. Z izbranimi akrilnimi barvami svetlejšega 

spektra sem, z enkrat lazurnimi, drugič z bolj pastoznimi nanosi barve, iskala učinke svetlobe, 

ki ustvarjajo subtilne iluzije prostora oziroma globine. Čeprav so barve na platno nanesene 

direktno iz tube in jih nisem mešala med seboj, je pri pastoznem nanašanju barve prišlo do 

mešanja barv ter mehkih prehodov med različnimi barvami. Pri tem so nastali bolj subtilni 

učinki svetlobe in ne toliko izraziti učinki globine, ki bi nastali z barvnimi kontrasti, če bi bile 

barve na površino položene druga poleg druge. Do zelo podobnih učinkov oziroma iluzij je 
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prišlo tudi pri lazurnem nanosu barve, saj se je z redčenjem barve zmanjšala njena nasičenost, 

barvni odtenki pa so se zlili med seboj.  

 

Slika 21: Ana Fon, skice za serijo Poskusi svetlobe, 2018, akril na karton, 25 x 17,5 cm 

 

  V delu Poskus svetlobe III sem želela s prekrivanjem večjih barvnih površin ustvariti 

svetlostne razlike. Za dodaten učinek svetlobe sem na nekaterih delih barvo nanesla bolj 

pastozno in na drugih bolj lazurno. Kjer so barve nanesene bolj pastozno, je njihova nasičenost 

večja in bolj žarijo, kar ustvarja učinke svetlobnih virov. Kjer pa je barva nanesena bolj lazurno, 

je nastal učinek globine. Pri tem je namreč prišlo do prekrivanja površin, vidne pa so barve v 

ozadju. Pri slikanju sem uporabila hladne in tople barve, saj sem želela s hladno-toplim 

kontrastom ustvariti različne plane, ki bi ustvarili prostor. Na sliki prevladujejo tople barve, ki 

sem jih nanesla bolj pastozno in z njimi prekrila celotno površino. Hladne barve so nanesene 

bolj lazurno, saj sem z njimi predvsem poskušala ustvariti prostor in svetlobne vire. Kjer so 

barve nanesene lazurno in so vidne barvne površine pod njimi, je nastal minimalen učinek 

prostora, na nekaterih manjših delih, kjer so nanesene bolj pastozno, pa so nastali svetlobni 

viri, ki žarijo ter pritegnejo gledalčev pogled. Da bi ustvarila dodatno dinamiko v kompoziciji, 

sem različne barvne ploskve nanašala v horizontalnih in vertikalnih smereh.  
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Slika 22: Ana Fon, Poskus svetlobe III, 2018, akril na karton, 100 x 70 cm 

 

 Pri delu Poskus svetlobe VIII sem se pri prekrivanju barvnih površin poslužila predvsem 

lazurnih nanosov, saj sem želela narediti mehkejše prehode med barvami, ki bi ustvarili bolj 

subtilne učinke svetlobe. Za ta namen sem uporabila sorodne barve, saj nisem želela prevelikih 

tonskih razlik. Kontraste, ki ustvarjajo svetlobo, sem želela doseči z minimalnimi svetlostnimi 

razlikami in hladno-toplim kontrastom. Želene svetlobne razlike so nastale pri prekrivanju 

barvnih ploskev in s kontrasti med različnimi barvnimi toni. Bolj zanimivi pa so svetlobni 

učinki, ki so nastali popolnoma naključno, znotraj površin istega barvnega tona. Pojavili so se 

minimalni svetlostni učinki, saj je na nekaterih delih barva nanesena bolj pastozno kot na 

drugih. Ti deli imajo večjo nasičenost, zato delujejo močneje, intenzivneje in predvsem bolj 

žarijo. Deli z manjšo nasičenostjo barve oziroma deli, kjer je manj barve, pa delujejo kot sence.   
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Slika 23: Ana Fon, Poskus svetlobe VIII, 2019, akril na karton, 100 x 70 cm 

 

 V Poskus svetlobe IX sem poleg hladno-toplega kontrasta vključila tudi 

komplementarni kontrast. Znova sem z lazurnim prekrivanjem barv poskušala ustvariti bolj 

subtilne svetlostne razlike in svetlobne učinke. S toplo-hladnim kontrastom sem ustvarila 

globino, saj ima hladna svetlomodra barva večjo globino, topli rumeni in zeleni odtenki pa 

stopijo bolj v ospredje. Topli odtenki so tudi svetlejši in delujejo kot nekakšni viri svetlobe na 

sliki. Barvne ploskve so organskih oblik, saj sem želela ustvariti občutek mehkobe in fluidnosti. 

Vse to daje občutek zamegljenosti in zastrte svetlobe. Ker ni ostrih geometričnih oblik, deluje 

poteza bolj naravno in subtilno, kar se sklada z mehkimi prehodi med različnimi barvnimi toni. 

Svetlozelena barva je od vseh barv nanesena najbolj pastozno in ima največjo nasičenost. 

Zaradi tega, v primerjavi z drugimi barvnimi površinami, deluje kot nek vir svetlobe. Lazurni 

nanosi oranžne barve ustvarjajo iluzijo meglice, ki se vije čez sliko, hkrati pa tudi senco in s 

tem dodatno globino. Najbolj oddaljeno pa na sliki deluje hladna modra barva.  
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Slika 24: Ana Fon, Poskus svetlobe IX, 2019, akril na karton, 100 x 70 cm 

 

 Čeprav so moja dela večinoma abstraktna, sem poskusila ustvariti enake oziroma 

podobne svetlostne učinke v delu, kjer je motiv prepoznaven. Pri slikanju se nisem osredotočala 

na realistično oziroma pravilno upodobitev človeške figure, saj mi je bilo pomembnejše, da z 

barvo ustvarim svetlobo. Zato sem človeško figuro razčlenila na ploskve, ki sem jim dodelila 

različne svetlostne in toplotne vrednosti. Uporabila sem toplo rumen in rožnat ter hladno moder 

odtenek. Čeprav so sence po navadi hladnih barv, sem s hladno barvo naslikala najsvetlejše 

dele na modelu in obratno. Modre ploskve zato delujejo oddaljeno. Ker sem obrnila vlogo barv 

v modulaciji in figuro poenostavila v ploskve, motiv nima volumna. Tako slika deluje zelo 

ploskovito. Deformacijo volumna poudari nasičenost modre barve, saj najbolj žari. 

Presvetljeno delujejo tudi rumene površine, ki zaradi svoje tople barve silijo v ospredje. 

Rožnate površine pa, kljub temu da so tople, delujejo kot sence. 
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Slika 25: Ana Fon, Poskus svetlobe – figura, 2019, akril na karton, 70 x 50 cm 

 

 Učinke svetlobe sem poskušala doseči tudi s čisto minimalnimi vnosi barve na podlago. 

Pri delu Poskus svetlobe me je predvsem zanimalo, kakšne učinke na ustvarjanje svetlobe imajo 

različni načini nanašanja barve na podlago. V tem primeru sem najprej na karton v vzporednih 

linijah stisnila tri različne barve in jih nato z valjčkom razmazala po slikarski površini. Čeprav 

je slika sestavljena iz preprostih elementov, so se zaradi nanosa barve z valjčkom ustvarili 

nežni prehodi barv. Prišlo je do subtilnega mešanja barv, ki je ustvarilo majhne svetlostne 

razlike. Rumena barva ustvari svetlobo, saj je ravno na sredini kompozicije najbolj nasičena in 

najbolj žari. Topla rumena barva se pojavi tudi znotraj hladne modre barve, saj je pri potegu 

valjčka po papirju prišlo do mešanja in toplo-hladnega kontrasta znotraj ene barvne površine, 

kar ustvarja iluzijo prehajanja svetlobe iz ozadja prostora oziroma površine v ospredje. Rumena 

barva se pojavi tudi v rožnatem pasu. Tu so pri potegu z valjčkom nastale kratke vertikalne 

linije, ki presekajo rožnati horizontalni pas. Ker je rumena barva toplejša od rožnate, stopi v 

ospredje in ustvarja iluzijo nekega svetlobnega vira, ki žari skozi rožnato površino. Ker je vidna 

tudi slikarska površina, ki je nenasičene barve iz terciarnega spektra barv, vse barve na sliki 

zažarijo in bi jih lahko videli kot neke vire svetlobe.  
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Slika 26: Ana Fon, Poskus svetlobe, 2018, akril na karton, 50 x 70 cm 

 

 Z delom Poskus svetlobe – eksperiment sem raziskovala učinke odvzemanja barve, saj 

sem sprva celotno površino prebarvala z vijoličasto barvo, nato pa sem, še preden se je barva 

posušila, šla z mokrim valjčkom čez poslikano površino in tako odvzela barvo s površine. Na 

nekaterih mestih sem šla z valjčkom večkrat čez ter s tem odvzela več barve in ustvarila večjo 

svetlostno razliko. S svetlostnim kontrastom med ploskvami se je ustvaril prostor. Na nekaterih 

delih, kjer je svetlostna razlika večja, je prostor bolj izrazit, na drugih, kjer je svetlostna razlika 

manjša, pa je iluzija prostora manjša. Valjček ni enakomerno odvzel barve s površine, temveč 

je pustil na površini svojo teksturo, ki ustvari znotraj večjih svetlejših površin manjše svetlostne 

razlike. Pri tem je nastala iluzija zamegljenosti oziroma nekakšnega migetanja svetlobe. 

Kompozicija slike je abstraktna in preprosta, saj je bil namen tega dela popolnoma 

raziskovalen. 
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Slika 27: Ana Fon, Poskus svetlobe – eksperiment, 2018, akril na karton, 50 x 35 cm 

 

 Različne svetlostne učinke sem poskušala ustvariti tudi z drugim medijem. Odločila 

sem se za barvne tuše, saj omogočajo prelivanja barv, ki ga akrilne barve ne. Zanimalo me je, 

kakšne svetlostne učinke lahko dosežem z minimalno potezo čopiča. Na nekoliko moker ter 

širok in ploščat čopič sem postopoma nanesla več različnih barv tušev, ki sem jih nato z eno 

potezo nanesla na papir. Pri tem so se barve zlile med seboj ter ustvarile prelivanje in mešanje 

barv. Večkrat ko sem potegnila s čopičem po papirju, bolj se je osušil ter so začele ščetine 

čopiča puščati sled v obliki tankih linij. Ker barva ni več prekrila celotne površine, je papir 

postal viden, med barvami pa se je vzpostavil nov odnos. Na nekaterih delih je bil čopič že 

toliko osušen, da skoraj ni več puščal barvne sledi. Svetlostni učinki so nastali med barvnimi 

kontrasti in svetlostnimi razlikami barv. Največji učinek svetlobe pa je nastal na mestih, kjer 

barva ni prekrila papirja, saj so se tam vzpostavili največji svetlostni in barvni kontrasti. 
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Slika 28: Ana Fon, skici za serijo Poskusi svetlobe, 2019, barvni tuš na papir, 28 x 21,5 cm 

 

 Pri delu Poskus svetlobe – linija je nastal najzanimivejši svetlobni učinek, ker površina, 

na katero sem slikala, ni bila popolnoma ravna, pritisk čopiča na površino pa ni bil enakomeren 

čez celoten poteg. Kot vir svetlobe ima pri tem delu vlogo sama slikarska površina, ki ni v 

celoti prekrita. Barva podlage, na katero sem ustvarjala, je najsvetlejša od barv na tej sliki, 

hkrati pa tudi glavni vir svetlobe. Nastal je občutek pronicanja svetlobe skozi linije oziroma 

skozi neko pregrado. Največ svetlobe se je ustvarilo na mestih, kjer je gostota linij najmanjša. 

Večja je gostota linij, manj svetlobe oziroma svetlih površin je vidnih. Tako je najtemnejši del 

slike tam, kjer so linije že tako gosto skupaj, da tvorijo barvne ploskve. Na sliki zažari tudi 

rdeča linija, ki izstopa zardi komplementarnega kontrasta. 
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Slika 29: Ana Fon, Poskus svetlobe – linija, 2019, barvni tuš na karton, 70 x 50 cm 

 

 V mojih delih ni izrazitega vira svetlobe, saj uporabljam svetlostno enakovredne barve. 

Zaradi tega so svetlostne razlike v mojih delih minimalne in bolj subtilne ter pogosto pride tudi 

do čisto naključnih učinkov svetlobe. Bolj izraziti viri svetlobe so se pojavili le takrat, ko za 

slikanje nisem uporabila pastelnih barv, saj je prišlo do večjega svetlostnega kontrasta.  
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4 ZAKLJUČEK 

 Barva je pravzaprav svetloba, ki nam omogoča, da sploh lahko vidimo barve. Zato 

kadar koli slikamo ali kako drugače ustvarjamo z barvo, ustvarjamo svetlobo. Že s samimi 

barvnimi razlikami ustvarimo svetlobo in razlike v njej. 

 Ker nam svetloba omogoča, da vidimo ter zaznamo prostor in predmete v njem, na sliki 

najlažje zaznamo svetlobo prek iluzije globine oziroma artikulacije prostora ter različnih 

volumnov. Svetloba pa je lahko upodobljena kot del realistične ali abstraktne podobe. Kadar 

je slika realistična, je svetloba upodobljena kot vir svetlobe (sonce, sveča, žarnica) ali kot 

posledica vira svetlobe (refleks, nasebna senca, vržena senca). Takšna svetloba je bolj 

samoumevna in je podrejena motivu. Pogosto ima simbolno in ekspresivno vlogo. Kadar pa je 

slika abstraktna, se svetloba pojavi zaradi barvnih in svetlostnih razlik, ki nato ustvarijo iluzijo 

vira svetlobe in prostora. Umetniki lahko prek abstraktnih del pridejo do učinka svetlobe 

popolnoma naključno ali pa si svoje delo zastavijo tako, da raziskujejo svetlobo in njene 

učinke. Te nato poskušajo prek različnih likovnih elementov in tehnik prenesti na platno.  

 Svetloba je povsod, saj je ključni del zaznavanja prostora oziroma sveta okoli nas. Kar 

koli vidimo, zaznamo zaradi svetlobe. Zato se svetloba pojavi na prav vsaki sliki, le v 

drugačnem obsegu in načinu upodobitve.  

  

 

  



37 
 

5 VIRI IN LITERATURA 

Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora. 

Gash, J. (1988). Caravaggio. London: Bloomsbury Books. 

Giorgi, R. (1998). Caravaggio: strahoten in božanski portret. Ljubljana: DAG Grafika. 

Lynton, N. (1994). Zgodba moderne umetnosti: pregled likovne umetnosti 20. stoletja. 

Ljubljana: Cankarjeva založba. 

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

iz angleške, nemške in francoske terminologije. Ljubljana: Mohorjeva založba. 

Rački, T. (2014). Veščine slikanja. Barve. Ljubljana: JSKD. 

Sproccati, S. (1996). Vodnik po slikarstvu: praktičen pregled umetnikov, njihovih del in 

umetnostnih gibanj od štirinajstega stoletja do danes. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga. 

Swinglehurst, E. (1995). Monet: življenje in delo. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Tomkins, C. (2008). Lives of the Artists: Portraits of Ten Artists Whose Work and Lifestyles 

Embody the Future of Contemporary Art. (str. 96–114). New York: Henry Holt and Co. 

 

5.1 ELEKTRONSKI VIRI 

Intoduction. (b. d.). Pridobljeno s http://jamesturrell.com/about/introduction/. 

Skyspaces. (b. d.). Pridobljeno s http://jamesturrell.com/work/type/skyspace/. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (b. d.). Pridobljeno s 

https://fran.si/iskanje?View=1&Query=svetloba&All=svetloba&FilteredDictionaryIds=133. 

Tall Glass / Wide Glass Series. (b. d.). Pridobljeno s http://jamesturrell.com/work/type/tall-

glass/. 

  

http://jamesturrell.com/about/introduction/
http://jamesturrell.com/work/type/skyspace/
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=svetloba&All=svetloba&FilteredDictionaryIds=133
http://jamesturrell.com/work/type/tall-glass/
http://jamesturrell.com/work/type/tall-glass/


38 
 

6 VIRI SLIK 

Slika 1: Spekter poenostavljenega elektromagnetnega valovanja [digitalna shema]. (b. d.). 

Pridobljeno s https://svetilaled.wordpress.com/2013/04/12/svetloba/. 

Slika 2: Barvne dimenzije [digitalna shema]. (b. d.). Pridobljeno s 

https://slideplayer.com/slide/14118574/. 

Slika 3: Caravaggio. (1600). Poklicanje sv. Mateja [slika]. Pridobljeno s 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Caravaggio.  

Slika 4: Caravaggio. (1606). Večerja v Emavsu [slika]. Pridobljeno s 

https://en.wikipedia.org/wiki/Supper_at_Emmaus_(Caravaggio,_Milan).  

Slika 5: Claude Monet. (1892). Rouen Cathedral, West Façade, Sunlight [slika]. Pridobljeno 

s https://en.wikipedia.org/wiki/Rouen_Cathedral_(Monet_series). 

Slika  6: Claude Monet. (1894). Rouen Cathedral: Setting Sun (Symphony in Grey and Pink) 

[slika]. Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Rouen_Cathedral_(Monet_series). 

Slika 7: Claude Monet. (1894). The Portal of Rouen Cathedral in Morning Light [slika]. 

Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Rouen_Cathedral_(Monet_series). 

Slika 8: Morris Louis. (1958). Tet [slika]. Pridobljeno s 

https://whitney.org/collection/works/1745. 

Slika 9: Morris Louis. (1959). Saraband [slika]. Pridobljeno s 

https://www.guggenheim.org/artwork/2554. 

Slika 10: Morris Louis. (1961). Alpha-Phi [slika]. Pridobljeno s 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/louis-alpha-phi-t01058. 

Slika 11: James Turrell. (1996). Milk Run (Wedgeworks) [instalacija]. Pridobljeno s 

http://jamesturrell.com/work/milk-run/. 

Slika 12: James Turrell. (2007). Coconino (Tall Glass / Wide Glass Series) [instalacija]. 

Pridobljeno s http://jamesturrell.com/work/coconino-2/. 

https://svetilaled.wordpress.com/2013/04/12/svetloba/
https://slideplayer.com/slide/14118574/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Caravaggio
https://en.wikipedia.org/wiki/Supper_at_Emmaus_(Caravaggio,_Milan)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouen_Cathedral_(Monet_series)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouen_Cathedral_(Monet_series)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouen_Cathedral_(Monet_series)
https://whitney.org/collection/works/1745
https://www.guggenheim.org/artwork/2554
https://www.tate.org.uk/art/artworks/louis-alpha-phi-t01058
http://jamesturrell.com/work/milk-run/
http://jamesturrell.com/work/coconino-2/


39 
 

Slika 13: James Turrell. (2005). Piz Uter (Skyspaces) [instalacija]. Pridobljeno s 

http://jamesturrell.com/work/pizuter/. 

Slika 14: Kontrast barve k barvi [digitalna shema]. (b. d.). Pridobljeno s 

https://eucbeniki.sio.si/lum/3176/index3.html. 

Slika 15: Svetlo-temni kontrast [digitalna shema]. (b. d.). Pridobljeno s 

https://eucbeniki.sio.si/lum/3176/index3.html. 

Slika 16: Toplo-hladni kontrast [digitalna shema]. (b. d.). Pridobljeno s 

https://eucbeniki.sio.si/lum/3176/index3.html. 

Slika 17: Komplementarni kontrast [digitalna shema]. (b. d.). Pridobljeno s 

https://eucbeniki.sio.si/lum/3176/index3.html. 

Slika 18: Kontrast barvne kvalitete [digitalna shema]. (b. d.). Pridobljeno s 

https://eucbeniki.sio.si/lum/3176/index4.html. 

Slika 19: Kontrast barvne kvantitete [digitalna shema]. (b. d.). Pridobljeno s 

https://eucbeniki.sio.si/lum/3176/index4.html. 

Slika 20: Simultani kontrast [digitalna shema]. (b. d.). Pridobljeno s 

https://eucbeniki.sio.si/lum/3176/index4.html. 

Slika 21: Ana Fon. (2018). Skice za serijo Poskusi svetlobe [slika]. Osebni arhiv. 

Slika 22: Ana Fon. (2018.) Poskus svetlobe III [slika]. Osebni arhiv. 

Slika 23: Ana Fon. (2019). Poskus svetlobe VIII [slika]. Osebni arhiv. 

Slika 24: Ana Fon. (2019). Poskus svetlobe IX [slika]. Osebni arhiv. 

Slika 25: Ana Fon. (2019). Poskus svetlobe – figura [slika]. Osebni arhiv. 

Slika 26: Ana Fon. (2018). Poskus svetlobe [slika]. Osebni arhiv. 

Slika 27: Ana Fon. (2018). Poskus svetlobe – eksperiment [slika]. Osebni arhiv. 

http://jamesturrell.com/work/pizuter/
https://eucbeniki.sio.si/lum/3176/index3.html
https://eucbeniki.sio.si/lum/3176/index3.html
https://eucbeniki.sio.si/lum/3176/index3.html
https://eucbeniki.sio.si/lum/3176/index3.html
https://eucbeniki.sio.si/lum/3176/index4.html
https://eucbeniki.sio.si/lum/3176/index4.html
https://eucbeniki.sio.si/lum/3176/index4.html


40 
 

Slika 28: Ana Fon. (2019). Skici za serijo Poskusi svetlobe [slika]. Osebni arhiv. 

Slika 29: Ana Fon. (2019). Poskus svetlobe – linija, 2019 [slika]. Osebni arhiv. 


