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POVZETEK 

V magistrski nalogi raziskujem, kako lahko motiv krajine izkoristimo za reševanje slikarskih 

problemov kontrasta barvne kvalitete, barvne skladnosti oz. harmonije in kolorističnega 

slikanja. Vsakega od teh pojmov poskušam opredeliti in raziskati kako se odražajo v delih treh 

različnih slikarjev. 

V teoretičnem delu najprej povežem motiv krajine in upodabljanje prostora, saj sta ta pojma 

med sabo neposredno povezana. Nato poglavje posvetim barvi v slikarstvu, ki je pri slikarskih 

problemih glavno izrazno sredstvo. Za tem obravnavane slikarske probleme opredelim in 

opišem njihove bistvene značilnosti. Pri kontrastu barvne kvalitete govorimo o nasičenosti 

barvnih odtenkov. Pri barvni harmoniji govorimo o barvnih kombinacijah, ki v nas sprožijo 

občutek ravnovesja. Kolorizem pa je način slikanja, kjer je barva glavno izrazno sredstvo in 

likovni pojem. 

Poleg opredelitve obravnavanih problemov in opisa njihovih bistvenih značilnosti v 

teoretičnem delu magistrske naloge raziskujem tudi, kako so obravnavane probleme reševali 

priznani likovni umetniki. Prvi obravnavan slikarski problem je kontrast barvne kvalitete, za 

katerega poskušam ugotoviti, kako se odraža v delih slikarja Paula Kleeja. Drugi problem je 

barvna skladnost, umetnik, ki se je s tem problemom ukvarjal, pa Zoran Didek. Zadnji 

obravnavan problem je koloristično slikanje, umetnik, ki je slikal na način kolorističnega 

slikanja, pa je Rihard Jakopič. Po eno delo vsakega avtorja z motivom krajine in obravnavanim 

slikarskim problemom tudi formalno likovno analiziram po Muhoviču (2019). 

V likovno praktičnem delu magistrske naloge analiziram lastno slikarsko prakso, ki sem jo 

izkoristila za reševanje obravnavanih slikarskih problemov. V likovno didaktičnem delu 

predstavim raziskavo, ki sem jo izvajala v osnovni šoli. V njej sodelujejo učenci 7. in 9. razreda, 

ki poskušajo skozi tri aktivnosti motiv krajine izkoristiti za reševanje obravnavanega 

slikarskega problema. 

Ključne besede: krajina, slikanje, slikanje v osnovni šoli, kontrast barvne kvalitete, barvna 

skladnost, koloristično slikanje, likovni motiv 

 



 

 

ABSTRACT 

The Master's degree work explores how the motif of a landscape can be used for the resolution 

of the painting problems of colour-quality contrast, the match/harmony of colours, and the 

colourist painting. I strive to define each of these concepts and analyse their presence in the 

works of three different painters. 

In the theoretical part, I first connect the motive of landscape and the depiction of space because 

these two concepts are directly interconnected. Next, I dedicate a chapter to colour in painting, 

which is the primary means of expression with the problems of painting. Furthermore, I define 

the discussed painting problems and describe their fundamental properties. When discussing 

the colour-quality contrast, the saturation of shades of colour is addressed. The concept of 

colour harmony includes colour combinations that trigger the feelings of equilibrium. Colorism 

is a method of painting that uses colour as the primary means of expression and a fine arts 

concept. 

Besides the definition of the discussed problems and the description of their fundamental 

properties, the theoretical part additionally explores how renowned fine artists solved the 

examined problems. The first discussed fine arts problem is the colour quality contrast, for 

which I try to determine how it reflects in the works of a painter Paul Klee. The second problem 

is the harmony of colour, and the artist, who occupied himself with it, is Zoran Didek. The final 

discussed problem is colourist painting, and the artist, who used it as a method, is Rihard 

Jakopič. Using the Muhovič 2019 method, I conduct the formal fine arts analysis of one 

landscape-themed work of art per artist.  

In the practical part of the degree work, I analyse my own painting practice, which I used as an 

opportunity to solve the discussed painting problems. In the fine-arts didactic part, I present the 

research conducted in a primary school. It included the students of the seventh and ninth grades, 

who tried to solve the discussed painting problems using a landscape motif during three 

different activities. 

Keywords: landscape, painting, painting in primary school, colour-quality contrast, the 

harmony of colour, colourist painting, fine-arts motif 
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1 UVOD 

Cilj magistrske naloge je raziskati, kako lahko motiv krajine pri likovni umetnosti v osnovni 

šoli učinkovito izkoristimo za reševanje slikarskih likovnih problemov: kontrasta barvne 

kvalitete, barvne skladnosti (harmonije) in kolorističnega slikanja. Ko pogledamo naše okolje, 

že samo po sebi vsebuje veliko likovnih problemov, če jih le znamo videti. Zato lahko to 

izkoristimo za nova usvajanja znanj pri likovni umetnosti. Moramo se naučiti videti in ne samo 

gledati naše okolje. To nam pomaga, da nova likovna znanja lažje in hitreje usvojimo, bolje 

razumemo ter kasneje rešujemo pri praktičnem delu pouka likovne umetnosti. To nam je lahko 

potem osnova za naprej, za usvajanje še neznanih likovnih pojmov in nadgrajevanje ter uporabo 

že usvojenih. Tema se mi zdi vredna raziskovanja, saj motiv krajine ponuja dobra izhodišča za 

razvijanje likovno izraznih možnosti, z njim se brez težav povežemo in ga preoblikujemo po 

naših lastnih intencah. V krajini najdemo mnogo likovnih problemov, še več pa jih lahko pri 

njenem upodabljanju rešujemo. 

Kot učitelji likovne umetnosti v osnovnih in srednjih šolah učencem in dijakom predajamo nova 

likovna znanja. Pri tem se mi zdi pomembno, da to znanje tudi sami obvladamo in ga znamo 

predati na učencem in dijakom razumljiv način. Pri tem se mi ne zdi nič boljšega kot uporaba 

primerov iz njihovega okolja, okolja, ki ga poznajo. Učenje mora biti izkustveno. Na tak način 

lažje usvojimo zahtevano teoretsko znanje. Izkustveno učenje pa niso le primeri iz narave, iz 

našega okolja, ampak tudi umetniška dela priznanih likovnih umetnikov. Na teh lahko vidimo, 

kako se likovno teoretsko znanje tudi praktično kvalitetno uporabi. V magistrski nalogi vas bom 

popeljala čez teoretična spoznanja obravnavanih likovnih pojmov, ta pa bom povezala tudi z 

umetniškimi deli priznanih avtorjev. Hkrati sem tudi sama praktično izkusila, kako lahko jaz to 

teoretsko znanje uporabim pri lastnem likovnem delu. Na koncu pa sem to izvedla tudi z učenci 

v osnovni šoli. 

Krajina je eden najpogostejših motivov v likovni umetnosti. Ponuja ogromno likovnih rešitev 

in sama vsebuje, če jo znamo gledati, ogromno likovnih elementov, ki jih lahko uporabimo pri 

lastnem likovno praktičnem delu. Zato se mi zdi vredna obravnave. Vsak človek se lahko s tem 

motivom poveže in ga izkoristi za različne likovne rešitve. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1  MOTIV KRAJINE IN UPODABLJANJE PROSTORA 

Magistrska naloga bazira na motivu krajine v slikarstvu in načinih, preko katerih lahko motiv 

krajine izkoristimo za reševanje slikarskih problemov. Osnova motiva krajine je upodobitev 

pokrajine. Upodobljena pokrajina je lahko domišljijska ali realna, lahko izhaja iz našega okolja, 

iz katerega črpamo navdih. Hkrati pa lahko veliko slikarskih problemov zaznamo v našem 

okolju, torej tudi v pokrajini okoli nas. Na tak način lahko motiv krajine izkoristimo za 

reševanje le teh, s tem pa jih še bolj ozavestimo, ko jih doživimo preko izkušnje, povezane z 

opazovanjem in doživljanjem okolja. 

Krajina je eden izmed mnogih in najpogostejših motivov v likovni umetnosti. Sam pojem motiv 

v likovni umetnosti pomeni vsebino likovnega dela. Za likovnega umetnika je motiv navdih za 

njegovo likovno govorico (artikulacijo) in likovno delo. Motiv je torej navdih za likovno delo, 

ki izhaja iz njegovega okolja, prostorsko materialnih okoliščin. Navdih črpamo iz pokrajine, ki 

jo zaznamo (Muhovič, 2015). 

Pri krajini sprva pomislimo na upodobitev narave. To sem opazila tudi pri raziskavi, ki sem jo 

izvedla v osnovni šoli. Ta bazira na motivu krajine pri reševanju slikarskih likovnih problemov, 

podrobneje pa jo bom predstavila v empiričnem delu magistrske naloge. Večina učencev je, ko 

je imela za nalogo upodobitev krajine, upodobila neko naravo oz. periferijo. Vendar pa se 

krajina ne navezuje le na periferijo, ampak je lahko tudi urbana, morska, gorska,... Odvisna pa 

je tudi od časa, v katerem je upodobljena, npr. spomladanska ali poletna (Muhovič, 2015). 

Enak oz. celo isti motiv služi kot navdih več likovnim umetnikom, na delih enega pa se lahko 

isti motiv pojavi večkrat. Pri motivu krajine to pomeni, da lahko več umetnikov črpa navdih iz 

iste pokrajine, isto pokrajino pa lahko en umetnik upodablja večkrat in preko tega rešuje 

različne zastavljene likovne probleme oz. upodablja isto pokrajino v različnih situacijah. Preko 

motiva se rešujejo različni zastavljeni likovni problemi in izkoristi se ga lahko za različne 

oblikotvorne invencije. Motiv je vedno v medsebojnem odnosu s temo. V enem motivu je lahko 

prisotnih več tem, ki kažejo na avtorjeva čustva, doživetje, dojemanje, nazore,... Te teme 

izrazimo skozi likovno delo. Ko umetnik upodobi krajino, lahko to ni edina tema, ampak lahko 

v njej izrazi še druge stvari, svoja čustva, poglede ali načela (Muhovič, 2015). 

Simbioza nekega objektivnega motiva in avtorjevih notranjih intenc nastane iz interakcije 

posameznika z njegovim okoljem in življenskim prostorom. Enako okolje lahko več ljudi 

doživlja na različne načine oz. vsak drugače. Vrst dojemanja okolja je toliko, kot je ljudi v njem 

(Butina, 1997a). 

Likovnik pa je pri dojemanju okolja pozoren na tiste izseke, ki se mu zdijo vredni obdelave. Ne 

upodablja vsega, ampak le tisto, kar se mu zdi vredno. Ključno je, kako dojemamo naše okolje 

in svet okoli nas ter kako smo občutljivi na dogodke v našem vsakdanjiku. Od tega je odvisno 

tudi naše likovno delo (Butina, 1984). 

Izbiro vsebine, motiva torej določa neka naša notranja nuja, ki je edini bistveni nespremenljivi 

zakon umetnosti. Tudi če je upodobljena krajina objektivna oz. jo hoče umetnik na tak način 



3 

 

upodobiti, je to njegova notranja intenca. Pri tem se nekateri osredotočijo na različne svetlobne 

situacije, drugi na oblike, tretji na barve,... Vse to tvori unikatno umetniško izkušnjo (Tršar, 

1985). 

Upodabljanje krajine torej pomeni upodabljanje pokrajine, upodabljanje pokrajine pa je 

neposredno povezano z upodabljanjem prostora. Pri tem moramo biti pozorni na različne 

elemente, ki nakazujejo iluzijo prostora, torej trodimenzionalnosti v slikarstvu na 

dvodimenzionalni ploskvi. Upodabljamo likovni prostor, ki ga omejuje slikovna ploskev. 

Likovni prostor se uresničuje z likovnimi izraznimi sredstvi. Če motiv krajine uporabimo za 

reševanje slikarskih likovnih problemov, to pomeni, da je kot motiv prisotna na ploskvi. 

Ponavadi je to papir ali platno, kjer se na dvodimenzionalni površini ustvarja iluzija prostora - 

trodimenzionalnosti (Butina, 1997b). 

Kako prostor upodabljamo, je odvisno od tega, kakšna je pokrajina, ki jo želimo upodobiti in 

kako jo zaznavamo. Pri zaznavanju okolja nam pomaga občutek za lastno telo, za prostorsko 

organizacijo, za položaj celotnega telesa in njegovih delov v prostoru. Iz tega izhaja prostorski 

križ, ki ima tri ravnine. Frontalna ravnina razdeli naše telo in prostor na spredaj in zadaj.  

Medialna ravnina deli prostor na levo in desno. Očesna ravnina loči prostor na zgoraj in spodaj. 

Vse tri ravnine oblikujejo prostorski križ. Človek stoji in se giblje po talni ravnini, ki je 

brezmejna ploskev. Prostor zaznavamo z vidom. Vid pa lahko nadziramo z gibanjem in 

tipanjem. Pri orientaciji nam pomagajo predmeti v prostoru. Od vsega tega je odvisno, kakšen 

prostor, ki je v motivu krajine pokrajina, bomo upodobili (Butina, 2000). 

Pri upodabljanju trodimenzionalnosti na dvodimenzionalni ploskvi nam pomagajo globinska 

vodila oz. prostorski ključi. To so sredstva, s katerimi ustvarjamo navidezni prostor na 

dvodimenzionalnem formatu. Pri teh so pomembni gradienti, naraščanje zaradi določenih 

lastnosti likovnega polja (nagnjenost, velikost, tekstura, barva, ostrina, svetlost, prekrivanje). Z 

njimi presodimo prostorske relacije med nami in predmeti. Pri upodabljanju prostora postavimo 

meje, po katerih se lažje orientiramo (Butina, 2000). 

Krajine, ki jih bom v nadaljevanju formalno likovno analizirala, so dela avtorjev Zorana Didka, 

Paula Kleeja in Riharda Jakopiča. Vsa dela so slikarska. Slikovni prostor je zamejena ploskev, 

ki je vezana na platno. Jakopič in Didek sta na sliko prenesla svoje fizično izkustvo prostorske 

globine. Poustvarjala sta naravo. Paul Klee pa je krajino izkoristil za sredstvo reševanja 

problemov likovne teorije (Gnamuš, 2010). 

Vsi so torej upodabljali krajino, vendar vsak na drugačen način. Tudi če je pri vseh bila motiv 

periferija in če bi bilo navdih isto okolje, končni rezultat del vsakega od njih ne bi bil enak. 

Vsak se je namreč osredotočal na drugo stvar in bil pozoren na nekaj drugega, kar se mu je 

zdelo vredno obdelave. Vsem je skupno slikanje, pri slikanju pa je primarno sredstvo barva, 

torej so se izražali preko barve. 

V nadaljevanju bom podrobneje opisala likovni element barvo, ki je lahko glavni element tudi 

pri upodabljanju krajine, saj ima lahko sama v kombinaciji več odtenkov prostorske značilnosti, 

kar pa je značilno za motiv krajine. Za opisovanje prostora pa so lahko primarne tudi druge 

likovne privne, npr. svetlo-temno. Vsak likovni element ima svoja pravila, kako z njim ravnati 
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pri upodabljanju prostora. Upoštevati moramo njihove likovne zakonitosti, saj so te drugačne 

pri likovni prvini barva ali pri likovni prvini svetlo-temno (Butina, 2000). 

2.2  BARVA V SLIKARSTVU 

Ker se v magistrski nalogi ukvarjam z motivom krajine kot osnovo za reševanje slikarskih 

problemov, se mi zdi smiselno, da del magistrske posvetim tudi barvi v slikarstvu. Barva je 

namreč glavno izrazno sredstvo na področju slikarstva, kjer se ukvarjamo s slikarskimi 

problemi. Če slikamo krajino, to pomeni, da slikamo neko pokrajino, pri tem pa ima glavno 

vlogo barva. Ker je upodabljanje pokrajine tudi upodabljanje prostora oz. tridimenzionalnosti, 

v slikarstvu ta prostor nakažemo prav z barvo, torej ima lahko ta tudi prostorske učinke. V 

slikarstvu se pojavlja na različne načine in je glavni element pri reševanju slikarskih problemov. 

V magistrski nalogi obravnavam slikarske probleme kontrast barvne kvalitete, barvno skladnost 

in koloristično slikanje. Pri vseh teh likovnih problemih se barva obravnava drugače, glede na 

določene lastnosti, ki jih ima in učinke, ki jih daje kot posamična ali v različnih odnosih. 

Tako bom v tem poglavju barvo predstavila kot likovno izrazno sredstvo. Dotaknila se bom 

fizikalnih lastnosti barve. Opisala bom, kako barve vplivajo na ljudi. Barvo bom tudi povezala 

s pokrajino ter kako se ta v pokrajini pojavlja. Opredelila bom glavne barvne lastnosti, to so 

barvne dimenzije in s tem povezani barvni odtenki. Opisala bom tudi, kako barva nastopa v 

odnosu z drugimi barvami in predstavila njeno vlogo v slikarstvu v povezavi z upodabljanjem 

prostora, kar se neposredno povezuje z upodabljanjem motiva krajine. 

Barva je likovno izrazno sredstvo oz. likovni element, ki predstavlja osnovni del slikarskih 

likovnih del. Vsako likovno delo je sestavljeno iz različnih likovnih elementov, ki so nekakšni 

osnovni gradniki likovnega dela. Od tega je odvisen končni rezultat, izdelek. Barva je orisna 

prvina, saj orisuje druge, orisane prvine. V likovni praksi jih uporabljamo na različne načine, 

kar se kaže v različnosti likovnih del. Pri kontrastu barvne kvalitete barvo uporabimo na način, 

da izrabimo njeno lastnost nasičenosti, ki jo pri tem kontrastu barvi spreminjamo. Pri barvni 

skladnosti je poudarek na barvnem vtisu oz. končnih občutkih, ki jih barvni odnosi na nekem 

likovnem delu dajejo. V odnosu z drugimi barvami jo opredelimo kot harmonično ali ne. Pri 

kolorističnem slikanju pa je barva primarni likovni element, ki se ne podreja drugim elementom 

(Muhovič, 2015; Rački, 2014). 

Barva je v fizikalnem smislu sestavina bele svetlobe, kar je v 17. stoletju ugotovil Isaac Newton. 

S fizikalnega stališča so vsi predmeti brez barve in ko pade bela svetloba se barve absorbirajo 

in druge odbijejo. Barve predmetov se spreminjajo odvisno od barvne svetlobe, kar so 

preučevali impresionisti. Kot takšne pa je ljudje ne zaznavamo. Za nas so barve občutki, ki jih 

zaznavamo in doživljamo različno, odvisno od posameznika. V naši zavesti se pojavljajo, v 

svetu pa jih pravzaprav ni. Kljub temu jih obravnavamo kot objektivni naravni pojav, saj jih 

doživljamo kot objektivna dejstva. V naših življenjih imajo barve različne vloge. Tudi pri 

slikanju krajine ima barva različne vloge, lahko jo uporabimo kot likovni element na različne 

načine (Itten, 1999; Rački, 2014). 

Barve imajo na nas telesne in čustvene vplive, ki jih zaznava naša psiha. Lahko govorimo o 

individualnih, splošnih in kulturno pogojenih lastnostih barv. Barva je subjektivna izkušnja, 
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njena zaznava nastane samo v našem organizmu, vendar pa veliko ljudi doživlja neke skupne 

značilnosti barv, po katerih se lahko orientiramo pri likovnem izražanju (Butina, 2000). 

V resnični pokrajini se barve spreminjajo glede na čas, okolje, atmosfero,... Prav tako lahko 

barvni spekter v pokrajini zlahka zaznamo in določimo, kakšne barve je kateri element. Vendar 

pa, če hočemo to pokrajino tudi realistično upodobiti, ne uporabimo samo čistih barv, tistih ki 

jih prepišemo elementom v naravi. Čistih barv je v naravi pravzaprav zelo malo, takšni so le 

kakšni cvetovi in plodovi rastlin ter opozorilne barve določenih živali. Čistih barv so v naravi 

najbolj osvetljena mesta elementov, med tem ko so sence nevtralnejših barv. Tudi v notranjih 

prostorih so sence bolj nevtralne. Čistih barv so pretežno tiste stvari, ki jih je naredil človek. V 

naravi barve enih elementov vplivajo na zaznavanje barv drugih elementov. Modrina neba npr. 

najde svojo pot v sence z odsevom. Prav tako ustvarja atmosfera v ozadju toplo-hladni kontrast 

s toplimi barvami v ospredju. Barve v naravi ločujemo po zaznavanju, ali so tople ali hladne, 

kar nas pripelje do barvnega ravnovesja (Loomis, 1960). 

To, da barve zaznavamo kot tople ali hladne, je vtis zaradi njihove barvnosti. Specifična lastnost 

barve je barvnost oz. kromatičnost. To je osnovna značilnost barve. Ločimo pa jih tudi po 

nasičenosti in svetlosti. Po barvnosti so barve razvrščene v barvnem krogu. S tem razlikujemo 

rumeno od zelene, modro od rdeče. Različne svetlosti barve pomenijo različne barvne odtenke, 

svetlostne tone ali valerje. Tako kot pri svetlo-temnih razlikah, imajo tudi barve svoje svetlosti. 

Vsaka barva je lahko svetla in temna. Z mešanjem barv dobimo nove barvne odtenke, ki so 

lahko tudi svetlejši ali temnejši. Vsaka barva ima svojo tonsko vrednost, rumena je najsvetlejša 

in vijolična najtemnejša. To je njihov naravni ton, njihova absolutna svetlost. To lahko 

spreminjamo z dodajanjem črne ali bele, za kar pa niso vse barve enako dovzetne. Predmet npr. 

ne more biti rumen in temen, saj je svetlost lastnost rumene, medtem ko je lahko vijoličen in 

svetel. Rumena z dodajanjem črne izgubi rumenost. Tudi barvni pigmenti se med sabo 

razlikujejo po svetlosti, nekateri so temnejši, drugi pa svetlejši. Nasičenost pa pomeni njeno 

moč oz. pestrost. To so tri barvne dimenzije. (Butina, 2000; Rački, 2014). 

Različna moč, svetlost in barvnost pomenijo različne barvne odtenke. Barvni odtenki so 

svetlejše, temnejše, nasičene in manj nasičene izpeljanke barv barvnega kroga. Odtenek pomeni 

barvo (rumeni odtenek), ali pa posamezno lastnost barve (umazano rumena). Lahko je tudi 

natančno določena barva (citronsko rumena). Pomeni določeno različico določene barve. Vsak 

barvni odtenek lahko dosežemo z naborom vseh primarnih barv, toplejšega in hladnejšega 

odtenka vsake primarne barve, z belo barvo in barvami za toniranje (Loomis, 1960; Rački, 

2014). 

Barve pa lahko zaznavamo le s pomočjo primerjave in kontrasta, saj lahko le s pomočjo tega 

naše oči in možgani barvno zaznavajo in dajo barvnemu pigmentu vsebino in pomen. To 

pomeni, da nam nek barvni pigment sam po sebi ne pomeni nič, če ga ne moremo primerjati z 

drugim, oz. če že sam ne stoji z drugim pigmentom. Barva dobi torej svojo vrednost šele v 

interakciji z drugo barvo, kromatično ali akromatično. Barvno dejanje se hkrati spremeni v 

barvni učinek, saj barve na nas podzavestno vplivajo (npr. rumena na beli podlagi deluje 

temneje od bele in hkrati tudi toplo) (Itten, 1999). 
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Ko so barve ena poleg druge v svoji čisti obliki, v naših očeh ustvarjajo druge barve. Stvar je v 

tem, da morajo imeti barve skoraj identične svetlostne vrednosti, če želimo to preprečiti, oz. naj 

bodo svetlosti različne, če želimo tak učinek. Roza barva bo poleg modre ustvarila lepši odtenek 

sivke, kot pa mešanje rdeče, bele in modre na paleti. Sivo ustvarimo z mešanjem 

komplementarnih barv. Da nevtraliziramo rumeno uporabimo vijolično in za nevtraliziranje 

modre oranžno (Loomis, 1960). 

Ko med barvami, ki so ena poleg druge obstajajo razlike, govorimo o barvnih kontrastih. Med 

dvema barvama obstaja določena razlika, tako da ju lahko med seboj primerjamo. Johannes 

Itten našteva sedem barvnih kontrastov. Poleg kontrasta barvne kvalitete, ki ga bom podrobneje 

opredelila v nadaljevanju, še kontrast barvnega tona, svetlo-temni barvni kontrast, toplo-hladni 

barvni kontrast, komplementarni barvni kontrast, simultani kontrast in kontrast barvne 

kvantitete. Ko je razlika največja možna, govorimo o naprotnih kontrastih. Kontrast lahko 

poveča učinek barve, ali pa ga tudi zmanjša (Itten, 1999). 

Vse te barvne lastnosti in odnosi se upoštevajo v slikarstvu, ko barvo uporabimo. Pri slikarstvu 

rešujemo likovne probleme, povezane z barvo. Uporabimo jo v različnih motivih (Hofler, 

1977). 

V slikarstvu barva postane izrazno sredstvo. Likovni ustvarjalec jo uporabi po svojih intencah, 

lahko jo poenostavi, na novo sestavi, prikaže s samostojnimi barvnimi lisami,... Pri slikarstvu 

je pomembno tudi, kako je nanešena, odvisna je od podlage, pomembna je njena tehnika,... 

Vpliva na sam motiv in končni izdelek. Lahko se tudi popolnoma osamosvoji. Slikar jo doživlja 

kot občutek, kot snov in kot delovni material (barvnost, svetlost, tehnika, debelost nanosa, 

poteza,...). Pri tem je pomembno slikarsko mišljenje in razumevanje barv (Rački, 2014). 

Umetnost je skozi leta dosegla največji napredek v razumevanju uporabe barve. Več kot vemo 

o barvi, manj barv pri likovnem ustvarjanju uporabljamo. Največji slikarji so ponavadi imeli 

preproste palete barv (Loomis, 1960). 

V preteklosti se je barva uporabljala v iluzionistični vlogi kot lokalna barva. To pomeni, da smo 

predmete na sliki obarvali s takšno barvo, kot so bili v resnici. S pomočjo tega so bili ti predmeti 

upodobljeni prepričljivo. Barva je bila prepoznavna lastnost upodobljenega predmeta. Hkrati 

pa so z barvo upodobili določeno atmosfersko ali svetlobno situacijo. Tu se je barva prilagodila 

svetlobni situaciji, kar se je stopnjevalo do impresionizma, kjer je prišlo do združitve optičnega 

in materialnega vidika barve. Določena svetlobna situacija je bila upodobljena s pastoznimi 

nanosi, ki povzročijo, da ko slike pogledamo pobližje, zaznavamo snovnost barvnih nanosov. 

Dobesedno je bilo upodobljeno svetlobno trepetanje, svetloba je postala snov slike (Gnamuš, 

2010). 

V postimpresionizmu pa se je začela obravnava barve, kot jo poznamo sedaj. Na eni strani so 

se naslanjali na njen vtis, hkrati pa preučevali in urejevali zakonitosti njenega učinkovanja. 

Barva se kot element v postimpresionizmu še ni popolnoma osamosvojila. Še vedno so 

upodabljali konkretne svetlobne situacije, vendar se je zaradi načina slikanja s fasetami in 

materialnostjo same poteze že začela osamosvajati. To kaže na samo pomembnost barve pri 

gradnji slike. Tukaj je pomembno dejstvo, da se barva najbolj čisto kaže na ploskvi in je z njo 

direktno povezana, kar je zahtevalo nov način uporabe barve pri upodabljanju prostora. To je 
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ploskovni način uporabe barve, ki je v nasprotju s klasično rabo pri upodabljanju prostora, 

modelacijo (Gnamuš, 2010). 

Z modelacijo prostor gradimo na podlagi svetlo-temnega kontrasta. Barve torej svetlimo oz. 

temnimo glede na prostorski učinek. Če hočemo barvno upodobiti določen predmet, je tista 

prava, pestra barva le na najsvetlejšem delu predmeta, kjer pa je senca, je barva umazana 

(Butina, 2000). 

Tudi s čistimi barvami lahko ustvarimo prostorski učinek. Če hočemo uporabiti čiste barve, se 

te uporabljajo na ploskovit način. Izrabimo možnosti različnih svetlosti - za svetle dele 

uporabljamo svetlejše barve (npr. rumena), za sence pa temnejše (npr. vijolična). Prostor in 

telesnost pa lahko upodobimo tudi z izkoriščanjem toplote ali hladnosti barve. Temu rečemo 

modulacija. Topli odtenki delujejo enako kot svetli, hladni pa enako kot temni (Butina, 2000). 

Rumena barva od vseh barv v barvnem krogu najbolj stopa v ospredje, vijolična pa v ozadje. 

Ostale barve so vmesne stopnje. To pa je odvisno tudi od ozadja, saj barve ne učinkujejo enako 

na belem ali črnem ozadju. Na belem ozadju stopa vijolična v ospredje in rumena v ozadje. Na 

to vpliva veliko dejavnikov in prostorski barvni učinek je relativen. Na koncu je prostorsko 

ravnotežje na likovnem delu odvisno od slikarjevega osebnega okusa in končnega cilja. To 

najhitreje rešujemo s tem, da upodobljeno spremenimo v več prostorskih planov (Itten, 1999). 

Barvni prostor tvorimo z barvnimi oblikami, ki so vedno jasno omejene in oblikovane. Barvne 

oblike se tvorijo z barvnimi razlikami. Pri upodabljanju prostora z barvo površino razdelimo na 

majhne ploskvice in s tem barve ostanejo čiste (Butina, 2000). 

2.3  KONTRAST BARVNE KVALITETE IN MOTIV KRAJINE 

2.3.1 Opredelitev in bistvene značilnosti kontrasta barvne kvalitete 

Kvaliteta pri barvah pomeni njihovo čistost oz. nasičenost, eno izmed treh barvnih dimenzij 

(poleg tona in svetlosti). Kontrast barvne kvalitete je kontrast med nasičenimi (čistimi, 

intenzivnimi, močnimi) in nečistimi, manj nasičenimi barvnimi odtenki. Za spreminjanje 

barvne nasičenosti poznamo več načinov, preko teh pa lahko dobimo več barvnih odtenkov 

različne barvne kvalitete. Kontrast barvne kvalitete je povezan s kontrastom barvne kvantitete, 

saj potrebujemo za uravnoteženje čiste barve ustrezno količino oslabljene. Kontrast barvne 

kvalitete lahko opazimo tudi v naravi. Tako nam lahko služi kot sredstvo za upodabljanje krajine 

(Muhovič, 2015). 

O barvnem kontrastu govorimo, ko sta si barvi nasprotni, o kontrastu barvne kvalitete pa takrat, 

ko to nasprotje bazira na kvaliteti barve, torej na njeni nasičenosti, ki je ena izmed treh barvnih 

dimenzij. To pomeni uporabo različnih stopenj barvne nasičenosti. V interakciji so kvalitetni in 

nekvalitetni barvni odtenki, torej motni in sivi ter čisti in sijoči. Motnost in sivost dobimo z 

mešanjem kromatičnih in akromatičnih barv (črna, siva, bela) ter z mešanjem komplementarnih 

barv. Najčistejše barve so tiste, direktno iz tube (Butina, 2000). 

Najbolj nasičene barve so tiste v barvnem krogu. To so tudi močne, intenzivne ali polne barve. 

Manj intenzivne barve so manj nasičene. Če dodamo sivo ali komplementarno barvo,  barva 

ohrani svoj ton, izgubi pa barvno moč. To pomeni, da sta rezultat enako svetli in enako rdeči 
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barvi, le da je ena manj nasičena kot druga (močno in šibko rdeča). Z dodajanjem bele in črne 

izgubi nasičenost, ampak tudi spremeni svetlost. Črna barva temni nekatere barve (vijolične, 

modre in nekatere zelene), druge pa umaže in celo spremeni barvnost (rdeča in oranžna 

postaneta rjavi). Bela barva ne odvzame čistosti, ampak barve postanejo samo svetlejše in manj 

nasičene. Čiste barve so barve, ki niso mešane s kakšno drugo barvo oz. jim druga barva ni 

dodana. Umazana barva vsebuje dodatke. Čiste so nasičene, umazane pa manj nasičene (Rački, 

2014). 

Z dodajanjem bele postanejo vse barve hladnejše, razen modre, ki ohrani svoj značaj. Z 

dodajanjem bele vijolični, dobimo lila barvo. Z dodajanjem črne barve temnimo, jim 

odvzamemo svetlost. Rumena s tem izgubi svoj sijaj, Itten piše o tem, da postane bolna in 

strupena. Črna barva zamori ostale barve. Vijolična in rdeča pridobita na mračnosti. Črni barvi 

je zelo naklonjena zelena in dopušča veliko število odtenkov. Dodajanje sive drugo barvo 

nevtralizira, da ta postane bolj motna (Itten, 1999). 

Ko mešanica barv vsebuje rdečo, modro in rumeno, torej vse tri primarne barve, postane prav 

tako bolj motna in nejasna. Toni postanejo sivkasti, odvisno od razmerja med barvami. To velja 

tudi za mešanico sekundarnih barv in kombinacijo poljubnih barv (Itten, 1999). 

Najbolj nasičene barve imenujemo spektralne. To so tiste barve, ki nastanejo pri razklonu bele 

svetlobe.  Ko govorimo o kontrastu barve kvalitete, govorimo o kombinaciji med nasičenimi in 

nenasičenimi barvami, ki predstavljajo nasprotje v nasičenosti (Itten, 1999). 

Rački omenja, da je kontrast barvne kvalitete enosmeren, saj ob nepestrih barvah pestre 

zažarijo, ob mnogo pestrih pa nepestra izgubi svojo moč. Kontrast barvne kvalitete pride najbolj 

do izraza ob pestrih in nepestrih odtenkih iste barve. Ko so barve različne, lahko pride še do 

drugih kontrastov, ki kontrast barvne kvalitete prevladajo (Rački, 2014). 

Kot sama barva, je tudi kontrast barvne kvalitete relativen, odvisen od barv, ki so v interakciji. 

Če je poleg barvnega odtenka eden zasivljen, bo ta učinkoval čisteje, poleg enega močnejšega, 

pa bo sam učinkoval zasivljeno. Barva s tem igra različne vloge (Butina, 2000). 

Kontrast kvalitete lahko soobstaja z drugimi kontrasti, vendar ga ostali barvni kontrasti hitro 

preglasijo, saj dobimo takoj asociacijo na npr. toplo-hladni kontrast in ne na kontrast barvne 

kvalitete. Primer tega je npr. kombinacija nasičene modre in zastrte rdeče. Najbolj pride do 

izraza ob pestrih in nepestrih odtenkih iste barve, saj drugače drugi kontrasti kontrast barvne 

kvalitete prevladajo (Itten, 1999). 

V naravi je malo čistih oz. nasičenih barv, lahko pa jih najdemo na prometnih znakih v našem 

okolju. Naravno čiste barve so barve cvetov, žuželjk, nekaterih ptic,... Vse drugo so bolj kot ne 

neizraziti barvni odtenki. Če hočemo slikati realistično krajino, moramo uporabiti umazane in 

nenasičene barve tudi, ko upodabljamo živobarvne predmete. Pri teh je živa barva namreč le na 

najbolj osvetljenih delih, vse ostalo pa pri modelaciji izgubi svojo moč (Rački, 2014). 

Kontrast barve kvalitete je dobro sredstvo za upodobitev motiva krajine, saj ima globinske 

učinke. Nasičena barva se pomakne v ospredje, medtem ko se zastrta v ozadje. V nadaljevanju 

bom opisala, kako je pri motivu krajine kontrast barvne kvalitete uporabil umetnik Paul Klee 

(Itten, 1999). 
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2.3.2 Paul Klee in kontrast barvne kvalitete v motivu krajine 

Paul Klee (1879-1940) se je rodil in umrl v Švici. Kot majhnemu mu je babica pripovedovala 

pravljice in jih tudi ilustrirala, kar ga je privedlo do risanja in slikanja, ampak vedno po 

domišljiji in nikoli po opazovanju narave. Iz tega lahko sklepamo, zakaj so v kasnejšem 

življenju njegove krajine bazirale na domišljiji. Risal je fanatične in satirične risbe, ki so bile 

zelo natančne in fino senčene (Doeser, 1997). 

Kasneje je v Münchnu študiral slikarstvo na zasebni slikarski šoli, kjer so upodabljali motive 

po naravi, objektivno. Ko je spoznal svojo bodočo ženo Lily Stumpf, so njegove krajine postale 

bolj monumentalne in romantične. Med potovanjem po Italiji leta 1901 so nanj velik vtis pustili 

mozaiki iz zgodnjega krščanstva, renesančna arhitektura, dela Fra Angelica in dela 

Michelangela. Italijansko slikarstvo je nanj vplivalo vizualno in estetsko, takrat pa je spremenil 

tudi mišljenje in svoje teorije o umetnosti (Doeser, 1997). 

Okoli leta 1910 se je navdušil nad črto in tonaliteto, kar mu je ostalo tudi v prihodnje. Sam je 

menil, da ima s slikarji iz skupine Der Blaue Reiter skupen zakoreninjeni vzgib za spreminjanje 

naravnega v duhovno in slikovno. To se je poznalo pri upodabljanju motivov, vključno krajine, 

pri kateri ni posnemal resničnega sveta, ampak jo je upodabljal skozi lastni duhovni svet, ki ga 

je prevajal na slikovno ploskev (Doeser, 1997). 

Po srečanju z Robertom Delaunayem je dajal neodvisnejši pomen sami barvi, svetlobi in 

gibanju, na njegovih delih so se likovne prvine začele osamosvajati. Prostor je upodabljal 

preprosto, s ploskimi barvnimi območji in preprostimi oblikovnimi elementi. Tako kot ostali 

eksperimentalni slikarji zahodne Evrope, se je tudi Paul Klee poglabljal v vprašanje barve, v 

kar spadajo tudi barvni kontrasti. Njegove zamisli o barvah in niansah so sestavljale bleščeče 

barve in močna svetloba. Imel je zamisel o simultanosti linije in tonskega kontrasta, ki jo je 

opustil po vrnitvi s potovanja po Tuniziji. Zapisal je, da oblika v resnici izhaja iz barve in začel 

uporabljati široke poteze in goste barve. Začel je slikati direktno z barvo. Barva je zanj postala 

najpomembnejše sredstvo pri likovni artikulaciji in bistvo slikarstva. Uporabljal in preizkušal 

je različne mešane tehnike, npr. hkrati akvarel in olje, kar že samo po sebi ustvarja različne 

kontraste med kvaliteto (Doeser, 1997). 

V nekaterih njegovih delih se čuti interakcija med naravo in svetom, ki je delo človeških rok. 

Strmel je k temu, da izrazi svojo uravnoteženost med notranjo vizijo in zunanjim svetom. Spisal 

je ogromno esejev o umetnosti in umetnosti drugih slikarjev sodobnikov. Sam je zapisal, da 

umetnost ne daje vidnega, ampak dela vidno. To si razlagam, kot da ni kopiral realnega sveta, 

ampak ga je ustvarjal. Navdušen je bil nad Cezannovimi deli, zlasti nad njegovim načinom 

uporabe barve (barvna perspektiva in modulacija), kjer se prostor z barvo upodobi na način, da 

ta ne izgubi svoje moči. Nanj je vplivalo tudi Cezannovo obravnavanje narave, kjer so bile 

geometrijske oblike osnova narave. Upošteval je Cezannovo izjavo, da narava ni le na površju, 

ampak tudi v globini. Barva je površinski izraz te globine in ima svoje korenine globoko znotraj 

sveta. To se sovpada z izjavo, da umetnost ne daje vidnega, ampak dela vidno (Brejc, 1984; 

Doeser, 1997). 

Njegov ljubi motiv so bili vrtovi, ki spadajo v motiv krajine. Upodobil jih je velikokrat in v 

veliko verzijah. Pogost motiv so tudi drevesa, predvsem borova in druge rastline. Njegov dom 
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je zadnja leta gledal na majhen vrt z borovcem, ki mu je bil posebej pri srcu. Pri upodabljanju 

tega je uporabljal bleščeče in harmonične barve. Upodabljal je tudi mesta (Tovarniško mesto).  

Zunanjo izkušnjo je prečistil tako, da je ponazoril notranjo podobo (Doeser, 1997). 

Likovne prvine je obravnaval kot sredstva, ki jih je upravljal na način, ki je najbolj ustrezal 

njegovim umetniškim hotenjem. To se kaže tako v njegovih likovnih delih kot v teoretičnih 

pisanjih. Sam je zapisal, da pri likovnem nevidno postane vidno. Kar pomeni, da ne more biti 

zgolj vizualno ali tipno. Na tem sicer lahko sloni, vendar je več, ker prinaša celostno spoznanje 

umetnika. Obogateno je s spoznanji drugih čutov, poleg vidnega in tipnega, v obliki likovnega 

dela. V njem je uresničeno naše čutno spoznanje. Ko je Paul Klee upodabljal motiv krajine, to 

ni pomenilo le kopiranje realnosti, prenos vidnega in tipnega v izdelek. V to je vključil še druge 

čute in uresničil čutno spoznanje (Butina, 2000). 

Paul Klee je na področju likovne teorije obnovil antično geometrijsko genetično načelo, ki ga 

lahko uporabimo v opisu medsebojnih odnosov med temeljnimi likovnimi elementi. To je 

Kleejevo vrednotenje likovnih elementov, ki narekuje, da točka oriše linijo, linija ploskev, 

ploskev pa telo in prostor. S tem ločimo orisne likovne prvine od orisanih. Klee je linijo opisal 

kot najbolj omejeno, saj je ta zgolj mera. Ton in svetlo-temno pa nam vzgajata tudi občutke 

likovne spremenljivke teže, zato je lastnost tona teža. Barvi lahko dodelimo lastnost kvalitete, 

saj je same po sebi ne moremo tehtati oz. meriti. Iz tega sledi, da je barva najprej kvaliteta in 

nato teža (barve imajo svojo absolutno svetlost). Lahko pa je tudi mera, saj ima svoje meje. Na 

drugi strani je tonska vrednost najprej teža, v svojih mejah pa tudi mera (Butina, 2000). 
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2.3.3 Formalna analiza umetniškega dela 

Formalne analize v magistrski nalogi analiziram po Muhoviču (2019), s topološko orientirano 

metodo v barvnem prostoru. 

Slika 1 

Paul Klee: Sanjsko mesto (1921), 48 x 31 cm, vodene in oljne barve na platno 

 

Dream City. (b.d.). V WikiArt: visual art encyclopedia. https://www.wikiart.org/en/paul-klee/dream-city-1921 

Biografske, motivne in tematske predpostavke 

Tehnika Slike 1 so vodene barve in olje na platno. Trenutno se slika nahaja v zasebni zbirki. 

Dimenzije so 48 x 31 cm. Slika je polna kontrastov. Različni barvni odtenki z vsako drugo 

obliko so vpliv kubizma in oblikujejo samo sliko. Vidimo lahko različne barvne odtenke. 

Imamo občutek živega mestnega življenja. Slika vsebuje elemente ekspresionizma, futurizma, 

kubizma, abstrakcije in nadrealizma (Totally History, 2020). 

Paul Klee je to sliko naslikal leta 1921. Že sam naslov pove, da je slika nastala po domišljiji. 

Na njegove domišljijske slike je vplivala njegova babica, ki mu je že kot majhnemu 

pripovedovala in ilustrirala različne pravljice. Na tej sliki pa lahko zaznamo tudi vpliv 

mozaikov iz zgodnjega krščanstva, ki si jih je avtor kot študent ogledal na potovanju po Italiji. 

S skupino Der Blaue Reiter je imel skupni zakoreninjen vzgib za spreminjanje naravnega v 

duhovno in slikovno, kar pomeni, da je motive, kot je krajina, upodabljal skozi lastni duhovni 

svet, ki ga je prevajal na slikovno ploskev. Na neki točki se je srečal tudi z umetnikom Robertom 

Delaunayem, kar je povzročilo, da so se likovni elementi na njegovih delih začeli osamosvajati. 
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Prostor je začel upodabljati preko preprostih oblikovnih elementov in z barvnimi ploskvami. 

Veliko se je ukvarjal z barvo in barvnimi kontrasti. Zanj je oblika izhajala iz barve, kar je 

opredelil v vrednotenju likovnih elementov. Slikal je direktno z barvo in si prej ni začrtal oblik. 

Uporabljal je raznolike mešane tehnike, kar je ustvarjalo kontraste med posamičnimi nanosi in 

barvami. Sam je zapisal, da umetnost ne daje vidnega, ampak dela vidno. To si razlagam, kot 

da ni kopiral realnega sveta, ampak ga je ustvarjal. Nanj je zelo vplival Cezanne, pri katerem 

so bile geometrijske oblike osnova v naravi. Preko teh geometrijskih oblik je upodabljal krajino, 

kar je prav tako razvidno na tem delu (Brejc, 1984; Doeser, 1997). 

V času nastanka te slike je Klee komuniciral z veliko eksperimentalnimi slikarji v zahodni 

Evropi. Z njimi je debatiral o likovnih elementih, predvsem o barvi, ki je bila zanj 

najpomembnejša. V letu 1921 je začel poučevati v Bauhausu. V tem obdobju so njegova dela 

postala večja, linije pa občutljivejše in grafično potezirane. Vleklo ga je k abstrahiranju podobe, 

kar je posledica osamosvajanja likovnih elementov. Luna se tako kot sonce pojavi na številnih 

njegovih delih (Doeser, 1997). 

Kleeja je bolj kot upodabljanje pomena zanimalo upodabljanje različnih oblik. V dvajsetih letih 

je svoja dela upodabljal na podlagi nekih sistemskih ugotovitev, ne da bi jim pripisoval kakšno 

pomembnost. Želel je raziskati različne možnosti. Delo je bilo zanj končano, ko je doseglo 

želeni učinek. Glavno ni bilo končno delo, ampak sam postopek, proces. Dal je primerjavo s 

semenom, za katerega skrbimo in ga zalivamo do razcveta. Tako je Klee poučeval tudi v 

Bauhausu, kjer so se izogibali racionalističnim in funkcionalističnim upodobitvam, rezultat pa 

so bila dela s primarnimi barvami in oblikami. Študentje v Bauhausu so raziskovali funkcije 

likovnih elementov, Klee pa je to povezoval z dogajanjem v naravi. Eno spretnost je Klee 

razvijal dokler je ni popolnoma obvladal. Šele zatem je začel eksperimentirati. Nikoli se ni 

povsem odrekel predmetnemu upodabljanju. Tudi z barvami je proučeval učinke svetlega in 

temnega. Slikal je neprekinjeno do svoje smrti (Lynton, 1994). 

Na sliki je zaznati krajino, naslikano v obliki zemljevida. Po formatu se sprehajamo in 

opazujemo, kaj je kje upodobljeno. Najpogostejši lik na sliki je trikotnik, ki je videti kot gora, 

vrh drevesa, streha hiše,... V spodnjem desnem kotu je zaznati večje drevo, zraven njega pa cel 

nasad dreves s krošnjami v obliki trikotnikov. Zraven je v spodnjem delu še hiša z rdečo črtasto 

streho, levo od nje pa oblike spominjajo na več stavb, ki se prekrivajo in izginjajo v globino. 

Spodaj levo so upodobljene gore. Višje je zaznati še več hiš in še več gora, ki izginjajo v globino 

s spreminjanjem barvne kvalitete. Zgoraj levo lahko zaznamo tudi luno. 

Predpostavke barvnega prostora in barvne kompozicije 

Ureditev barvnih tonov in odtenkov na sliki nam služi kot orientacija po motivu. Barvni prostor 

na sliki je ustvarjen preko različnih odtenkov dveh barv, svetlo modre in temno rdeče, opečnate 

barve. Preko tega je slikar tudi gradil barvno kompozicijo. Prevladujejo različni odtenki 

turkizne barve. Iluzija prostora se na sliki ustvarja z različnimi barvnimi odtenki na 

dvodimenzionalni ploskvi. Prostor med barvnimi odtenki je predstavljen s srednjim intervalom 

tujih barv (odtenki turkizne in opečnato rdeče barve) in pa predvsem z minimalnim intervalom 

barvnih odtenkov ene barve. Preko tega, torej preko urejanja razlik med barvnimi toni oz. 

odtenki, so nastale razlike med kompozicijskimi elementi na sliki. Preko tega so tako 
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upodobljeni elementi na sliki, lahko pa določimo tudi odnose med njimi. To je določeno s 

prehodi od ene do druge barvne vrednosti, ki določa podobnost in različnost elementov. Zaznati 

je tudi stopnjevanje, kjer majhne razlike odtenkov ustvarjajo velika nasprotja. 

Uporaba barv na sliki temelji na njihovih spremembah oz. nasprotjih. Istočasno pa bi se lahko 

ti kontrasti izravnali tudi v nekromatičnem, saj sta si turkizna in opečnata nasprotni barvi, hkrati 

pa smo deležni nasprotij med svetlimi in temnimi, bolj in manj nasičenimi odtenki. Na mikro 

ravni, torej na podlagi sosednjih barvnih odtenkov na sliki, uporaba barv temelji na njihovih 

spremembah, na makro ravni pa so uporabljeni barvni toni, iz katerih so izpeljani odtenki na 

mikro ravni. Izhodiščni barvni toni se barvno izravnajo v nekromatičnem okolju, kar lahko 

dosežemo na več načinov, npr. z uporabo dveh komplementarnih, treh primarnih, treh 

sekundarnih, treh tercialnih ali več barv, ki so v barvnem krogu med seboj enako oddaljene. To 

lahko dosežemo tudi preko uporabe vseh barv v barvnem krogu, kar pa se skoraj nikoli ne 

prakticira. To tvori uravnotežene barvne kompozicije. Avtor določeno diado, triado, tetrado 

izbere na podlagi ustreznosti za posamezni motiv oz. temo. 

Barvno izhodišče sta dve barvi, turkizna in opečnato rdeča. Poleg njiju imajo pomembno vlogo 

še bela in črna, ki sta akromatični barvi. Niso uporabljene zgolj te barve, ampak različni barvni 

odtenki, nastali preko različnih slikarskih operacij (svetlenje, temnenje, mešanje s sosednjimi 

barvami). Iz teh barv so izpeljani kontrasti na mikro ravni. 

Kompozicija slike vsebuje tako kontrastne kot harmonične dele. Z različnimi odtenki med 

nasprotnimi barvami se ustvarja barvna harmonija. Preko večjih barvnih intervalov potujemo 

po kompoziciji. V harmoniji se kontrasti izravnajo. 

Analiza barvnega prostora 

Sama kompozicija slike je kompleksna in na prvi pogled nelogično sklenjena. Elementi v 

motivu mesta so razporejeni po principu mozaika, preko katerega na prvi pogled ne začutimo 

globine na dvodimenzionalni ploskvi. Vtis prostora dobimo zaradi samega naslova, poznanih 

upodobljenih elementov, ki so del krajine, ter barvnih kontrastov, ki ločujejo elemente med sabo 

in elemente od ozadja. Likovni prostor je ploskovit. Elementi so komponirani eden nad drugega, 

v višino. Hkrati zaznamo tudi prekrivanje, kjer se elementi stopnjujejo v globino. Dogajanje na 

sliki je zgoščeno, potencirano s ponavljanjem elementov. Elementi so geometrizirani. Prostor 

deluje lahkotno, v gledalcu vzbuja občutek ilustrativnega in domišljijskega. Namesto v globino 

se prostor gradi v višino. Nočno dogajanje je avtor upodobil pravljično, lahkotno, hkrati pa tudi 

skrivnostno. 
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Slika 2 

Paul Klee: Sanjsko mesto (1921); sivinska verzija 

 

Prirejeno iz: Dream City. (b.d.). V WikiArt: visual art encyclopedia. https://www.wikiart.org/en/paul-klee/dream-city-

1921 

Če pogledamo tonsko verzijo Sanjskega mesta (Slika 2), lahko še bolj razločimo prekrivanje in 

potenciranje elementov v globino ter nalaganje plasti eno na drugo. Hkrati lahko zaznamo 

različne svetlosti posameznih ploskev, ki nam pomagajo pri razčlenitvi prostora in njegovem 

zaznavanju. Preko različnih svetlosti se elementi med sabo ločujejo ter določajo njihovo 

pozicijo. 

Barvna verzija slike se sovpada z njeno vsebino in doživetjem. Domišljijski svet, noč in 

pravljičnost, doživljamo s pomočjo različnih odtenkov turkizne, ki na račun kontrasta barvne 

kvalitete za upodabljanje prostora tvorijo sliko. Turkizni odtenki pridejo še bolj do izraza z 

uporabo opečnate barve in njenih odtenkov ob robu slike. Ker turkizni odtenki prevladujejo, 

govorimo zato bolj o kontrastu barvne kvalitete kot npr. o toplo-hladnem kontrastu na sliki, vsaj 

na makro ravni. Zaradi same razlike v kvaliteti odtenkov, je prisoten tudi svetlo-temni barvni 

kontrast. Vpliv turkizne poveča tudi uporaba črne barve ter puščanje belih prostorov, preko 

katerih se ustvarja tudi občutek globine. Z mešanjem turkizne z belo, črno in opečnato, tako 

dobimo različne odtenke ter tudi turkizne sivine, ki so v nasprotju z nasičeno turkizno. Vse 

deluje kot nekakšen domišljijski zemljevid. Sama uporaba turkizne, opečnate, bele in črne 

prihaja od znotraj, medtem ko kontrasti med njihovimi odtenki prihajajo od zunaj z namenom 

upodabljanja prostora. Preko tega se ustvarja dinamika na sliki, lahkotnost in pravljičnost. S 

tem je avtor dobil precej svež in svetlejši rezultat, kot bi ga, če bi uporabil iluzionistične barve 
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noči, tiste, ki jih zaznamo v resnici, ko gledamo nočno krajino in ki so dejanske barve 

elementov. 

Na mikro ravni je odtenkov veliko. Med sabo tvorijo logične povezave. Skupni imenovalec je 

turkizna barva, ki je ne dobimo z mešanjem, ter različni odtenki, pridobljeni z mešanjem z 

drugimi barvami oz. vodo. Druge barve so še bela in črna ter opečnato rdeča, ki celo nastopa v 

svoji čisti verziji levo zgoraj na sliki. Tako turkizna kot opečnata nista primarni barvi, ampak 

sta sestavljeni iz modre ter zelene in rdeče ter rjave barve, torej primarnih, sekundarnih in 

tercialnih barv. Na sliki ni zaznati čistih primarnih barv, kljub temu pa te sestavljajo uporabljene 

barve. Sta pa turkizna in opečnata neizpeljani, najpestrejši barvi na sliki. Primarno barvno 

izhodišče je turkizna barva. Rdeča služi kot njeno dopolnilo, kot njeno toplo nasprotje, ali skoraj 

komplementarno, če gledamo na turkizno kot sestav modre in zelene. Tako sta dve glavni barvi 

na sliki sestavljeni iz vseh treh primarnih barv, rdeče (opečna rdeča), modre in rumene. 

To pomeni tudi zeleno-rdeč komplementarni kontrast, ki sicer nastopa v manjši vlogi kot 

kontrast barvne kvalitete različnih odtenkov turkizne. Zaradi različnih turkiznih odtenkov 

imamo tudi občutek barvne harmonije, ki v tem primeru nastopa v obliki teh odtenkov in pa 

tudi več odtenkov med opečnato ter turkizno. Kontrast barvne kvalitete in barvna harmonija 

hodita z roko v roki, saj se s spreminjanjem kvalitete ene barve, ustvarja barvna harmonija preko 

različnih barvnih odtenkov te iste barve. 

Turkizna, uporabljena v motivu krajine, nas navadno očara, nas privlači. V nočni krajini zbuja 

skrivnostno hrepenenje. Različni odtenki zelene poudarjajo rdeče odtenke in obratno. Rdeča 

barva je prilagodljiva in lahko ima več značajev, odvisno od odtenka. Sama harmonija barv 

(kontrast barvne kvalitete med turkiznimi odtenki) na človeka deluje prijetno in umirjeno (Itten, 

1999). 

Preko strukture barvnega prostora razvijemo doživetje slike. Že sama upodobitev prostora je 

dinamična in v nasprotju z uporabo barv, ki je harmonična in umirjena. Uporabljena je majhna 

paleta barv, vendar so uporabljene kompleksno na račun mnogih odtenkov. Odtenki logično 

sestavljajo barvni prostor in upodobljen trodimenzionalni prostor. Rdeča in turkizna se 

povezujeta preko različnih odtenkov med njima. Zaradi tega je slika umirjena, ima nek ritem. 

Barve so uporabljene tudi lokalno (opečnato rdeča streha). Vmesni odtenki sestavljajo tako 

turkizno kot rdečo barvo. 
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2.4  BARVNA HARMONIJA IN MOTIV KRAJINE 

2.4.1 Opredelitev in bistvene značilnosti barvne harmonije 

V slikarstvu je zakon harmonije kontrastov eno izmed temeljnih spoznanj in zakonitosti v 

delovanju barvne zaznave (Gnamuš, 2010). Barvna harmonija predstavlja odnos med najmanj 

dvema barvnima tonoma ali njihovimi odtenki, ki na nas delujejo harmonično, kar pomeni 

skladno, uravnovešeno, ubrano ali prijetno na oko. V nas to proizvede doživljanje estetskega 

zadovoljstva (Muhovič, 2015). 

Barvna harmonija je relativna, saj imamo ljudje različni vtis o tem, kaj je harmonično in kaj ne. 

Povezana je z občutki. Likovni teoretiki so harmonijo iz subjektivnega povzdignili v 

objektivno, s čimer so barvno harmonijo opredelili kot sorazmerje, ravnotežje. Tako lahko 

navedemo nekaj načinov za doseg barvne skladnosti. Navadno so to barvne kombinacije, med 

katerimi so majhne razlike v barvnih dimenzijah (tonu, čistosti in svetlosti). V harmoničnih 

kombinacijah se barvni toni nahajajo v razmerju med popolno monotonijo in popolnim 

kontrastom  (Itten, 1999; Muhovič, 2015). 

Pri delu, ki ga sestavlja več barv, je pomemben predvsem njihov skupni učinek, sovplivanje. 

Barvna harmonija je termin, sposojen iz glasbe. Govorimo o barvnem sozvočju, akordih 

harmoničnih barv in podobno. Nekatere barve skupaj delujejo harmonično že same po sebi, 

lahko pa jih harmoniziramo, poiščemo skupne imenovalce. Bistvo je, da ne smemo zaznati 

barvega odtenka, ki bi izstopal (Rački, 2014). 

Ko govorimo o barvni skladnosti oz. harmoniji v slikarstvu, govorimo o barvnem izrazu, 

značilnem za določeno likovno delo, slikarja ali slikarski stil. Pri slikanju z uporabo barvne 

harmonije ni barvnih napetosti ali ekspresivnih učinkov. Kljub temu pa je lahko končni izdelek 

izrazen in vsebinsko močan. (Rački, 2014). 

Fizikalno so barve harmonične takrat, ko s fizikalnim mešanjem dobimo belo. Ko iz barvnega 

spektra izločimo določeno barvo, npr. rdečo, da vsota preostalih barv njeno komplementarno 

barvo, to je zelena. S fizikalnim mešanjem dobimo belo (Itten, 1999). 

Itten (1999) piše o tem, da je človeško oko v ravnotežju, kadar je izpolnjena komplementarnost, 

kar pomeni, da zaznavamo barvno harmonijo (ravnotežje barv), ko je izpolnjena 

komplementarnost. To dokazujemo s pasliko, ki se ob opazovanju določene barve vedno pojavi 

v njeni komplementarni barvni (ko opazujemo rdeč kvadrat, kot pasliko z zaprtimi očmi vidimo 

zelen kvadrat), torej poskuša doseči ravnotežje. To je sukcesivni kontrast. Poznamo pa tudi 

sočasni (simultani) kontrast, ko sivo barvo, ki stoji poleg katerekoli barve, vidimo obarvano s 

komplementarno barvo (siva je na oranžni podlagi videti modro siva). Vse to kaže na to, da 

hoče naše oko samo vzpostaviti neko ravnotežje, ki ga doseže s komplementarnostjo. 

Središčna siva fiziološko povzroča v očeh popolno ravnovesje. Fiziolog Hering je dokazal, da 

sivo barvo možgani zahtevajo, saj postanejo drugače vznemirjeni. V barvni teoriji harmonične 

relacije ustvarjajo tiste barve, ki dajo, ko se pomešajo skupaj, nevtralno sivo barvo. V tem 

smislu so to vse primarne ali tri sekundarne barve. Ker je siva rezultat dveh komplementarnih 

barv, sta potem tudi dve komplementarni barvi harmonični. Te barvne kombinacije namreč 
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sestavljajo vse primarne barve. Rumeno vijolični barvni kontrast npr. sestavljajo rumena, modra 

in rdeča, rdeče zelenega rdeča, modra in rumena, oranžno modrega pa modra, rdeča in rumena. 

Sivo dobimo tudi z mešanjem črne in bele. Seveda je barvna harmonija subjektivno doživetje 

in ni nujno, da uporabljamo pravila barvne teorije za doseg barvne harmonije (Itten, 1999; 

Rački, 2014). 

Harmonije ne dosežemo samo z različnimi kombinacijami, ampak tudi s pomočjo količinskih 

razmerij, nasičenosti, svetlosti oz. temnosti,... Je pa osnovno načelo harmonije zakon 

komplementarnosti. V barvnem krogu so barve razporejene tako, da je rezultat mešanja dveh 

nasprotnih barv siva. Ti barvi sta komplementarni, torej lahko rečemo, da so harmonične vse 

kombinacije, ki so sestavljene iz barv v ogliščih enakostraničnega ali enakokrakega trikotnika, 

kvadrata ali pravokotnika v barvnem krogu. Te like lahko obračamo. S študiranjem barvnega 

kroga izberemo skupine harmoničnih barv. Rezultat tega so barvni akordi, sestavljeni iz dveh, 

treh ali štirih barv (Itten, 1999; Rački, 2014). 

Muhovič (2015) navaja pravila, preko katerih lahko dosežemo barvno skladnost. Eno izmed 

pravil je pravilo redukcije, pri katerem v velikem razponu barvnih tonov opustimo vsaj enega. 

Na ta način se kričeča raznobarvnost pretvori v barvno skladnost. Drugo pravilo je način, da 

barvno kombiniranje ne vsebuje vseh treh primarnih barv, ampak le dve. Tretje pravilo narekuje, 

da ista ali podobna svetlost barvnih tonov na nas deluje skladno. Barvno harmonijo dosežemo 

tudi takrat, kadar mešanica barvnih tonov proizvede sivo barvo. 

Po Goetheju ima harmonični učinek prisotnost totalitete primarnih barv. Naše oko zahteva za 

dojemanje vsake barve totaliteto primarnih barv na način, da vsaki barvi doda njeno nasprotje, 

v katerem sta prisotni preostali primarni barvi. Na primer, rumena barva zahteva za svojo 

dopolnitev vijolično, kjer sta prisotni preostali primarni barvni (rdeča in modra). Če so ti 

elementi prisotni na opazen način, to stanje predstavlja skladnost. Likovni teoretiki so v 

petdesetih letih prejšnjega stoletja ugotovili, da je za barvno skladnost pomemben tudi kontrast 

barvne kvantitete, ki sledi zakonitostim zlatega reza, pri tem pa je pomembna svetlost celote in 

količina posameznega barvnega tona. Dva barvna tona delujeta skladno, kadar sta ploskvi, ki 

ju zasedata, v takšnem razmerju, da odbijata enakovredni količini svetlosti, kar je v skladu s 

tem, da njuna mešanica proizvede sivo barvo. Za primarne barve, rumeno, rdečo in modro to 

pomeni razmerje 3:6:8  (Itten, 1999; Muhovič, 2015). 

Muhovič (2015) kot teoretika barvne harmonije omenja tudi Paula Rennerja. Paul Renner 

našteva načela za barvno harmoniziranje. Eno načelo je podobna barvna svetlost in čistost 

odtenkov pri nasprotju v barvni smeri, drugo pa podobna barvna smer in čistost pri nasprotju v 

svetlosti. Nasprotja v barvni čistosti je mogoče harmonizirati s podobno barvno smerjo in 

barvno svetlostjo, nasprotja v smeri in svetlosti pa z izenačevanjem barvne čistosti. S tem je 

mogoče harmonizirati nasprotja barvne smeri in čistosti, nasprotja v svetlosti in čistosti pa z 

izenačevanjem barvne smeri. 

Herald Küppers opisuje harmonični barvni sestav kot vizualni pojav, ki se nas estetsko dotakne. 

Skuša dokazati, da to ni le subjektivno, ampak da je to mogoče načrtovati in dosegati z 

izbranimi barvnimi odtenki v barvnem prostoru. Ko sami izbiramo barvne odtenke pri likovnih 

delih, to delamo po občutku in to na nas deluje harmonično. Če želimo doseči vtis barvne 



18 

 

skladnosti tudi pri drugih, moramo upoštevati doživljajske skupne imenovalce. Kako bo 

določen barvni odtenek učinkoval ne moremo razbrati na podlagi njega samega, ampak moramo 

opazovati odnose med različnimi barvnimi odtenki, saj se njihov izgled na podlagi teh odnosov 

zaradi vpliva barvnega okolja spreminja. Za orientacijo nam lahko služijo barvni atlasi, enega 

je izdelal tudi Küppers sam. Ti ne kažejo zgolj barvnosti posamičnih odtenkov, ampak tudi 

odnose med njimi. Uporaba barvnih odtenkov in njihovih odnosov je po njegovem definirana 

z barvnimi dimenzijami, saj te določajo naravo barvnega odtenka, preko nje pa količinsko 

zastopanost v barvnih sestavih (Muhovič, 2015). 

Barvno harmonijo lahko dosežemo z dodajanjem bele ali črne prvotni barvi, saj se s tem 

spremeni barvni odtenek, se umiri in ni več tako nasičen. Pri tem moramo paziti, saj za mešanje 

s črno niso vse barve enako dovzetne (rumena izgubi rumenost z dodajanjem črne) (Rački, 

2014). 

Barvna harmonija lahko pomeni tudi kontrast barvne kvalitete, saj je barva odtenkov lahko 

enaka, razlikujejo pa se v svetlosti oz. moči. V odnosu so odtenki enake barve, ne pa enake 

nasičenosti. To dosežemo z dodajanjem bele, sive, črne ali komplementarne barve. Z 

dodajanjem sive se ohrani ton, izgubi pa moč. Z dodajanjem bele se ne odvzame čistost, barva 

postane svetlejša in manj nasičena. Temu rečemo mešanje barvnih snovi, ko zeleno pomešamo 

z belo in dobimo svetlo zeleno. Enako je z mešanjem čistih in umazanih barv (Rački, 2014). 

Ko načrtno slikamo z barvami, ki imajo skupnega imenovalca, govorimo o barvnem ključu. Ta 

skupni imenovalec je navadno skupna barvna temperatura, nasičenost, barvnost ali skupni ton. 

Slikanje z barvami, ki imajo skupnega imenovalca, pomeni barvno harmonijo (Rački, 2014). 

Tako poznamo ključ svetlih barv, kjer likovno delo vsebuje svetle tone. Takšna slika deluje 

lahkotno, sveže in nežno. Ustvarimo jo z dodajanjem bele barve, za kar smo že pri kontrastu 

barvne kvalitete ugotovili, da doda barvam hladnost (Rački, 2014). 

Ključ temnih barv je nasprotno od ključa svetlih barv kombinacija temnih tonov. Barvam 

dodajamo črno in to je skupni imenovalec na likovnem delu, skupni imenovalec pa je lahko 

tudi kakšna druga temna barva, npr. rjava, pariško modra, itd. Če slika v svetlem tonu deluje 

nežno, slika v temnem deluje bolj resno, mračno. Sliko v temnem ključu poživimo z barvnimi 

kontrasti, prisoten je lahko vsak, razen svetlo-temnega (Rački, 2014). 

Skupni imenovalec je lahko tudi vtis različnih barvnih odtenkov, npr. toplo in hladno. Tako 

poznamo ključ toplih in ključ hladnih barv. Tukaj je pomembna toplost oz. hladnost vseh 

kombiniranih barv, ne glede na to, ali so svetle, temne, čiste, umazane,...  Topel in hladni ključ 

omogočata ogromno barvnih kombinacij. Slika je lahko zelo pisana, pomembno je, da so 

odtenki topli oz. hladni.  Paziti moramo, da barv ne mešamo z belo, saj bela hladi. Raje 

vzamemo rumeni oker ali rjavo, ki vsako barvo otoplita. Pri toplem ključu je lahko prisoten 

vsak kontrast razen toplo hladnega. Paleta pri hladnem ključu je bolj omejena, saj smo vezani 

na modro zelene in modre odtenke. Modrovijolična med hladnimi deluje toplo. Z mešanjem s 

sivo barve ohladimo. Ta ključa sta relativna, saj se zdi manj topla barva med izrazitimi toplimi 

hladna (Rački, 2014). 
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Pri ključu zastrtih barv je skupni imenovalec umazana, nenasičena barva. Lahko je prisoten 

vsak kontrast, razen kontrast kvalitet. Lahko pa slikamo po ključu ene barve, kjer je lahko slika 

katerekoli barve in ni videti enobarvna. Pri slikanju uporabimo različne odtenke ene barve, iz 

iste družine. Zelo raznolika je zelena barva, ki ponuja celo slikanje v zelenem hladnem ali 

zelenem toplem ključu. Hkrati lahko barvi spreminjamo svetlost in nasičenost. Prisoten je lahko 

katerikoli kontrast, razen komplementarnega in kontrasta barv (Rački, 2014). 

Rački piše o tem, da lahko o pravi barvni harmoniji govorimo šele s ključem pestrih barv, saj 

je pri tem ključu barve treba uskladiti ne glede na njihove medsebojne razlike. Ne moremo 

uporabiti zunanjega usklajevalca, npr. bele ali črne barve. Skupni imenovalec je nasičenost, kar 

pomeni, da barve ne vsebujejo nobene druge. Pri tem moramo upoštevati, da nekatere barve 

preglasijo druge, npr. rdeča in rumena modro in vijolično. Temu se izognemo z uporabo 

svetlejše modre ali vijolične, le da so odtenki nasičeni. Takšen ključ deluje veselo. Ne najdemo 

ga v našem okolju in ni primeren za naturalistično slikanje, saj so vedno prisotne sence. Prisoten 

je lahko vsak kontrast razen kontrast kvalitete (Rački, 2014). 

Loomis (1960) piše o tem, da harmonije na sliki ne zaznamo, ko paleta vsebuje preveč barvnih 

odtenkov. Od harmonije je odvisen uspeh likovnega dela in zato moramo razumeti in analizirati 

različne kombinacije barv. Ravnovesje se vzpostavi, ko odtenke mešamo iz primarnih barv. 

Nevtralno barvo dobimo z mešanjem primarne z njeno komplementarno, ki vsebuje drugi dve 

primarni barvi. Če dodamo komplementarno barvo drugi barvi, zmanjšamo njeno moč in 

dobimo veliko odtenkov, ki so med seboj povezani, imajo skupnega imenovalca. Barvo lahko 

toniramo tudi le z dodajanjem rjave ali črne (Loomis, 1960). 

Nenapisano pravilo je, da se vse tri primarne barve nikoli ne pojavijo v svoji polni nasičenosti 

na isti podlagi. Ker nimajo skupnega imenovalca, med sabo niso harmonične in se tepejo. 

Harmoniziramo jih z mešanjem odtenkov ene v druge dve, kar omogoči eni barvi, da je 

dominantna, drugi dve pa z njo povezani, kljub temu, da je bila njuna nasičenost le malce 

zmanjšana. Ni potrebno, da ena barva dominira. Barve spreminjamo tako, da bodo v harmoniji. 

Povežemo jih lahko tudi z dodajanjem sekundarnih ali tercialnih barv vsem ostalim (Loomis, 

1960). 

Na vsaki sliki bi med barvnimi odtenki morala biti povezanost. Povezanost dosežemo tudi s 

slikanjem z vodenimi barvami, kjer dosežemo tonsko mešanje. To dosežemo tudi z dodajanjem 

bele (Loomis, 1960). 

Barvno harmonijo lahko opazimo tudi v naravi. Preko nje lahko upodabljamo motiv krajine. 

Redko so predmeti v naravi takšnih barv, da izstopajo. Izstopajo le cvetovi, plodovi, žuželke, 

ptice, minerali,... Vsi drugi odtenki so neizraziti. To moramo upoštevati tudi pri slikanju 

realistične krajine (Rački, 2014). 
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2.4.2 Zoran Didek in barvna harmonija v motivu krajine 

Zoran Didek (1910-1975) je bil predstavnik slovenskega barvnega realizma. Diplomiral je na 

Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu. Med letoma 1967 in 1974 je poučeval na Akademiji 

likovnih umetnost v Ljubljani (Galerija Instituta ”Jožef Stefan”, 2022). 

Didek je, poleg aktivnega raziskovanja slikarstva v praksi, veliko dal na likovno teoretsko 

snovanje in proučevanje. Predan je bil tako svojemu poklicu kot aktivnemu ustvarjalnemu 

delovanju. Sam je poudarjal, da moramo nenehno negovati našo občutljivost za likovne 

probleme in se truditi razločevati smisel v naši likovni izpovedi. To dvoje je združeval in znanje 

podajal naprej na mlajše generacije. Skozi življenje ga je spremljalo vodilo, da se vsega ne da 

naučiti, da je bistvo prepuščeno ustvarjalni intuiciji. To hrani naše likovnoteoretsko znanje. Na 

akademiji je uvedel predmet likovna teorija. Njegov opus sestavlja ogromno število risb in slik. 

Galerija Kostanjevica na Krki je v namen risarske razstave evidentirala preko osemsto risb in 

slik. Pri svojem ustvarjanju velikokrat ni posvečal posebne pozornosti kvaliteti risal in papirja, 

zato so mnoga dela danes žal v slabem stanju (Galerija Instituta ”Jožef Stefan”, 2022; 

Milovanović, 2010). 

Didek je imel ogromno arhitekturnega znanja in arhitektura je bila njegova velika ljubezen že 

v njegovih študentskih letih. To se zaznava pri njegovih prostorsko kvalitetnih konstrukcijah v 

mrežnih kompleksih. Pred 2. svetovno vojno so njegova dela predstavljala čisto slikarstvo barve 

oz. barvni realizem, kar je vpliv študija v Zagrebu, kjer sta to znanje predajala profesorja 

Vladimir Becić in Ljubo Babić. Po vojni je obdržal temelje barvnega realizma, vendar je 

njegovo slikarstvo s postopnim reduciranjem prešlo v abstrahirane forme in geometrijsko 

slikarstvo. Krajina je bila pri Didku pogost motiv. Njegove začetne krajne so realistične, vendar 

čistih barv in vsebujejo veliko slikarskih, barvnih problemov (npr. Vrbe ob Savinji, 1935). 

Kasneje jih je začel reducirati v abstraktne forme, vendar se motivu krajine ni nikoli v celoti 

odpovedal, venomer se jo da zaznati. To sliko je razstavil v Jakopičevem paviljonu leta 1936, 

kjer ga je kritik Rajko Ložar označil kot talentiranega in impulzivnega slikarja, na delih 

katerega je opaziti izjemno slikarsko občutenje barv pod rahlim vplivom profesorja Vladimirja 

Becića. Slike tega obdobja so bile klasične krajine v rjavo zelenih barvnih odtenkih, kasneje pa 

so njegova dela postala ploskovitejša, kljub temu pa je ohranil tonaliteto rjavih in zelenih tonov. 

Na njegovih krajinarskih delih se po večini zazna barvno harmonijo z zelenimi in rjavimi ključi 

(Galerija Instituta ”Jožef Stefan”, 2022; Milovanović, 2010). 

Skozi njegovo izobraževanje so profesorji bolj ali manj zavedno vplivali na njegov likovni 

razvoj. Na zagrebški akademiji sta profesorja Becić in Babić pri slikarstvu zastopala t.i. 

cezannizem, torej Cezannov način slikanja. Za Cezanna vemo, da je naravo obravnaval skozi 

geometrijska telesa, ki so bila zanj osnova vsega. Prav tako je Cezanne začetnik kolorizma, 

načina slikanja, kjer barva ne izgubi svoje moči na račun upodabljanja prostora. V ta namen je 

za to uporabljal tople barve, ki silijo v ospredje in hladne, ki silijo v ozadje. To je vplivalo na 

Didkovo gradnjo prostora. Prostor je gradil na svojih slikah z barvo. Študiral je barve odnose 

in jih upodabljal na svojih delih (Milovanović, 2010). 

Ob prejetju Prešernove nagrade je dejal, da ima strah pred negotovostjo. Zato je, tako kot Paul 

Cezanne, prej stvari hotel spoznati, jih analizirati, da jih je lahko kasneje upodabljal bolj 
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sproščeno, kar pa je pomenilo neko sigurnost. Kot drugi strah je navedel dilemo o lastnem 

ustvarjalnem zanosu ob ogledu velikih mojstrov likovne umetnosti (Milovanović, 2010). 

Krajina je bila eden izmed njegovih tipičnih motivov. Raziskoval je različne sloge. Nekatere 

slike so barvno reducirane na posamezne barvne ključe z deformiranimi oblikami. Veliko je 

interpretiral tudi umetniška dela drugih avtorjev kot raziskovanje in teoretično podlago. Bil je 

tehnično dovršen slikar. Uporabljal je različne materiale in vedno iskal slikarske rešitve. Ko je 

to rešil, je z delom končal. V njegovih krajinah lahko zaznamo njegovo obvladujočo potezo. 

Motivov ni upodabljal opisujoče, ampak značajsko, izrazujoče. Motiv je večkrat ponavljajoče 

upodabljal, ga razvijal in reduciral (Galerija Instituta ”Jožef Stefan”, 2022; Milovanović, 2010). 

V zadnjih letih njegovega življenja je živel na Dolenjskem. Čeprav se je rodil v Ljubljani, je 

imel z Dolenjsko posebno vez, saj je iz Podbočja pri Kostanjevici na Krki izhajala njegova mati. 

Iz tega časa izhaja veliko slikarskih del, kjer pesniško upodablja pokrajino tega področja. Za 

dolenjsko motiviko je prejel tudi Trdinovo nagrado. Krajino lahko spremljamo skozi njegov 

celoten opus. Že od študija dalje je iskal njen karakter, barvo, čistost in prvinskost. Postopoma 

jo je reduciral z upodabljanjem nasprotij med svetlobami in sencami, ter ploskovno 

geometrizacijo. Barvno paleto je skrčil in slikal tonsko ali pa z enobarvnimi ploskvami svetlo-

temnega barvnega nasprotja, z jasnimi formami odsevov v reki. V enem izmed intervjujev je 

dejal, da je dobra tista krajina, ki vsebuje doživetje in red, torej tista, ki jo doživljamo, pa kljub 

temu upodobimo premišljeno, s teoretskim znanjem (Galerija Instituta ”Jožef Stefan”, 2022). 

Didek je v krajini našel svoj jaz, mir, zavetje in liričnost. Upodabljal jo je skozi celotno obdobje. 

Veliko je upodabljal dolenjsko krajino, v katero je treba za prepričljivo upodobitev vložiti veliko 

znanja, saj gre za skupek zelenih odtenkov. Vsa leta je to zelenino reševal kot slikarski problem. 

Vse je zeleno, na zelenem, v zelenem. To mu je dejal že profesor Babić na akademiji. Hkrati je 

s svojim občutkom in ponavljanjem prišel do natančnih gest in ujel liriko te pokrajine. Združil 

je doživetje in znanje, kar je bilo zanj pomembno, kot sem že napisala na začetku poglavja. 

Tako je dosegel doživetje in red in to je zanj pomenilo dobro krajino (Milovanović, 2010). 

Strmel je k temu, da je krajino najprej razumel, preden jo je naslikal (po Cezannu). Analiziral 

je umetniška dela drugih mojstrov, Groharja, Jakopiča, Van Gogha in njihovo uporabo barv, 

kompozicije, postavitve,... Tako se je kreiranja prostora na ploskvi z barvo lotil premišljeno. 

Zeleno krajino je upodobil z različnimi nasičenostmi in svetlostmi barvnega tona. Poskušal je 

ujeti njihovo bleščanje. Na nas te krajine delujejo harmonično (Milovanović, 2010). 

Pri upodabljanju Krke je upodabljal tudi zrcaljenje svetlobe in senc in Krka mu je služila kot 

horizont na sliki. Milovanović piše o tem, da to nosi tudi metafizično osnovo. Na tem območju 

je namreč živel v poznih letih svojega življenja in iskal odgovore na življenjska vprašanja o 

tistem, kar je preko horizonta. V svojih krajinah je upodabljal tudi ljubezenske pare v kopicah 

sena (Milovanović, 2010). 
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2.4.3 Formalna analiza umetniškega dela 

Slika 3 

Zoran Didek: Pokrajina ob Krki (1975), 126 x 152 cm, olje na platno 

 

Galerija instituta ”Jožef Stefan”. (2022). Zoran Didek. Institut ”Jožef Stefan”. 

https://www.ijs.si/ijsw/Koledar%20prireditev?action=AttachFile&do=get&target=Zgibanka_zadnja1.pdf 

Biografske, motivne in tematske predpostavke 

Slika je nastala leta 1975. Motiv je krajina (glej Sliko 3). Didek je predstavnik barvnega 

realizma. Upodabljal je kraje, ljudi, dogajanje, ki ga je bil deležen s poudarkom na barvi. V 

njegovih delih, vključno s to sliko, je zaznati tako empirično raziskovanje slikarstva kot tudi 

likovno teoretsko. Kljub temu njegove slike niso zgolj plod znanstvenega raziskovanja, ampak 

je dajal veliko težo intuiciji. Po drugi svetovni vojni, v obdobju v katerem je slika nastala, je 

sicer ohranil temelje barvnega realizma, vendar je začel tudi z abstrahiranjem in 

geometriziranjem forme, kar je zaznati na obravnavani sliki. Njegove slike so postale 

ploskovitejše. Še vedno pa je ostal zvest zeleni barvni paleti, značilni za dolenjsko krajino, ki 

je bila njegov stalni motiv. Krajina je bila njegov značilni motiv, skozi leta jo je čedalje bolj 

abstrahiral oz. deformiral. Didek je pri procesu slikanja reševal slikarske probleme in ko je 

prišel do slikarske rešitve, je z delom zaključil (Galerija Instituta ”Jožef Stefan”, 2022). 

Njegovo upodabljanje dolenjske pokrajine bi lahko opredelili kot lirično. Proti koncu svojega 

življenja se je na Dolenjsko preselil, saj je tam imel zavetje in mir. Čutil je, da tja spada. Našel 

je karakter, barvo, čistost Dolenjske in to na slikah tudi upodobil. Preko kontrastov svetlobe in 

senc, geometriziranja, jo je postopoma abstrahiral. Slikal je tonsko, s ploskvami upodabljal 

temno-svetli kontrast krajine. Združeval je tako ekspresijo kot red in to je bila zanj dobra 

krajina. Na Dolenjsko ga veže tudi družinska vez, saj je iz Podbočja pri Kostanjevici na Krki 

https://www.ijs.si/ijsw/Koledar%20prireditev?action=AttachFile&do=get&target=Zgibanka_zadnja1.pdf
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izhajala njegova mati. Po upokojitvi se je preselil na Dolenjsko in tako je nastala slika. Isto leto 

je prejel Prešernovo nagrado (Galerija Instituta ”Jožef Stefan”, 2022). 

V upodabljanju krajine je Didek našel varnost in identiteto. Upodabljal jo je lirično in skozi 

celotno življenje. V dolenjski krajini je iskal zeleno in način, kako vso zelenino upodobiti. Da 

je to težko, je opozoril že profesor Babić na akademiji. V dolenjski pokrajini gre za sintezo 

zelene, vse je zeleno. Poleg iskanja zelenega pa je s ponavljanjem in intuitivnostjo dosegel 

natančnost ter ujel liriko Dolenjske. S tem je združil red in ekspresijo. Tako kot Cezanne je 

strmel k temu, da krajino spozna, preden jo upodobi. Prostor je z barvo oblikoval pretehtano, z 

različnimi jakostmi in intenzitetami barve. Njegove kasnejše krajine so bile geometrijske, že 

bolj znanstvene. To izhaja iz njegovega zanimanja za arhitekturo, zaradi česar je konstruiral 

prostore v mrežnih kompleksih. V sedemdesetih je začel prostor graditi z barvo. Njegov motiv 

je pogosto bila Krka, katera mu je služila kot horizont v zrcalnem bleščanju svetlobe in senc. S 

tem bi lahko tudi iskal odgovore na življenjska vprašanja o tistem, kar je za tem (Milovanović, 

2010). 

V spodnjem delu slike zaznamo reko Krko, zgornja polovica slike je nebo. Osrednji del so 

elementi, ki ležijo ob reki Krki. To so travnate površine, drevesa, grmovje,... V ozadju je 

hribovje. Vse je upodobljeno v zelenem, kar se sovpada z iskanjem likovne rešitve v zeleni 

dolenjski krajini, ki jo je Didek venomer iskal. 

Predpostavke barvnega prostora in barvne kompozicije 

Če pogledamo ureditev barvnih tonov in odtenkov na sliki, imajo ti orientacijski značaj, saj 

preko barvnega prostora gradijo trodimenzionalni prostor na dvodimenzionalnem formatu. 

Barvna kompozicija slike je sestavljena iz različnih odtenkov zelene barve. Tako lahko rečemo, 

da gre na sliki za barvno harmonijo. S temi odtenki se na sliki orisuje iluzija prostora, hkrati pa 

so te barve tudi lokalne, upodobljeni elementi so podobnih barv, kot je krajina v resnici (zelena 

Dolenjska). Barvni intervali so minimalni, predstavljajo razlike med sorodnimi barvnimi 

odtenki. Maksimalni interval na sliki je med zelenimi odtenki, ki so mešani z drugimi barvami, 

minimalni pa med različnimi svetlostmi enakega odtenka. Razlike med elementi so torej urejene 

preko različnih odtenkov ene barve. Ta ena barva predstavlja tako samo upodobljeno, prav tako 

pa je del komponiranja v celoto. Barvni odtenki so del samih elementov, preko njih pa se 

elementi tudi povezujejo. 

Na mikro ravni ugotavljam razlike med posameznimi odtenki zelene. Ti se spreminjajo v skladu 

z iluzijo prostora in na račun tega postanejo manj nasičeni, hladnejši, bolj kot so postavljeni v 

globino. Na makro ravni pa ugotavljam razliko med odtenki na zgornjem, srednjem in spodnjem 

delu slike. Srednji del je najbolj dinamičen, vsebuje največ barvnih odtenkov in se v tem 

razlikuje od svetlejših in hladnejših zgornjega in spodnjega dela. Tako lahko rečem, da se svetli 

deli slike izravnajo z intenzivnejšim in temnejšim sredinskim delom. Uporabljeni so različni 

odtenki sekundarne barve, ki se pomikajo med dvema primarnima zaradi deleža njune količine 

v njih. Hkrati sta uporabljeni tudi akromatični barvi. Ti odtenki se barvno sovpadajo s temo 

slike. 
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Barvna kompozicija je grajena na osnovi triade, rumenozelenih, zelenih in modrozelenih 

odtenkov. Modra in rumena sta torej izhodiščni barvi iz katerih dobimo tudi različne odtenke 

zelene. Barve so svetljene, temnjene, mešane s sivo in mešane s sosednjo barvo. Rumena in 

modra sta formalni izhodišči in iz njiju so izpeljani kontrasti na mikro ravni. 

Sredinski del je precej bolj kontrasten kot zgornji in spodnji, kljub temu pa pri vseh vlada 

harmonija. Ob sliki se spočijemo. Več intervalov je tam, kjer je motiv bolj dinamičen in kjer je 

središče dogajanja. Preko tega se po sliki orientiramo. S spodnjim in zgornjim delom se ti 

kontrasti izravnajo. 

Analiza barvnega prostora 

Kompozicija slike je logična. Členjena je na način, da se na sliki delijo nebo (zgornja polovica 

slike), upodobljeni elementi krajine ob Krki (osrednji del) in sama reka Krka (spodnji del slike). 

Upodabljanje globine in ostalih dodatnih elementov je prilagojeno logiki upodabljanja 

tridimenzionalnega prostora na dvodimenzionalni ploskvi. Glede na samo barvno moč 

(nasičenost), se lahko orientiramo po prostoru na sliki. Perspektiva je zračna, barvi 

upodobljenih elementov pojenja moč, bolj kot so ti oddaljeni. Uporabljeni so tudi prostorski 

ključi, ki še bolj poudarijo globino. Zaznamo lahko prekrivanje, pozicioniranje zgoraj oz. 

spodaj na formatu, glede na oddaljenost, manjšanje oz. večanje velikosti,... Glavno izrazno 

sredstvo je barva. Preko barvnih nanosov je Zoran Didek upodobil prostor z spreminjanjem 

različnih odtenkov modre in zelene barve. Ne zaznamo nekih notranjih členitev in detajlov. 

Motiv je poenostavljen in geometriziran, lahko bi rekli skoraj abstrahiran, saj je sicer krajina 

kompleksnejših oblik upodobljena skozi poenostavljanje. Čuti se nekakšno lahkotnost, k čemur 

prispeva tudi uporaba barv. Zelena pomirja, barvna harmonija, ki jo je slikar uporabil, pa na nas 

praviloma vpliva ugodno in skladno.  Končni izdelek je umirjen, upodobljen je moment ob reki 

Krki v nekem lepem svetlobnem trenutku oz. trenutku vrednem upodobitve. 

Barva se sovpada s tem trenutkom. Zelena barva je umirjena, barva narave. Tudi modra je 

takšna in čeprav lahko deluje dokaj hladna, jo je na sliki v tolikšnji količini, da jo zeleni odtenki 

prevladajo. Nebo in reka Krka sta naslikana na način, da dajeta vso pozornost drevesom, grmom 

in povšinam ob reki. Ta upodobljeni del je najkompleksnejši, sestavljen iz različnih zelenih 

odtenkov in modre. Krka in nebo se harmonično skladata s tem, vendar sta toliko manj 

intenzivna, saj sta mešana s sivo in belo barvo, ki barvi odvzameta njeno moč. Tako poleg 

barvne harmonije zaznamo tudi kontrast barvne kvalitete, ki pa se z barvno harmonijo povezuje, 

saj pomeni najmanj dva odtenka iste barve, ki se razlikujeta v nasičenosti. To lahko upodobimo 

tudi v barvni harmoniji. Tako lahko zaznamo zelene odtenke, ki so pri bližnjih elementih mešani 

z belo, rumeno in so svetlejši, zelene odtenke v svoji polni moči, zelene odtenke mešane s črno 

barvo, zelene odtenke mešane z modro barvo, ki imajo že hladen prizvok in modre odtenke, ki 

so namenjeni elementom v ozadju. Pri reki zaznamo nenasičene odtenke zelene, mešane s sivo 

in rumeno ter belo barvo, na nebu pa svetlo modre odtenke, mešane z belo. Najvpadljivejši 

kontrast je med nasičenimi in manj nasičenimi zelenimi odtenki, saj je prisoten kar velik razpon 

med njimi. S tem je v to harmonijo prinešena neka dinamika. Zelena barva je zelo hvaležna za 

mešanje, dopušča veliko odtenkov, ne da bi izgubila svojo kvaliteto oz. se zamazala. Slika je 

zelo svetla in sveža. 
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Na mikro ravni lahko torej zaznamo veliko barvnih odtenkov, ki pa so v harmoniji, kar je med 

njimi zakonita povezava in skupni imenovalec. Barve na sliki bi razdelila v tri skupine, na 

svetlejše, zelene in modro zelene barvne odtenke. Svetlejši odtenki so mešani s črno in belo, so 

nenasičeni in se nahajajo predvsem pri reki in na nebu. Zeleni odtenki so različnih zelenih 

odtenkov, ki ne izgubijo svoje nasičenosti, modri odtenki pa dajejo hladnejši vtis. Izhodiščna 

barva je torej zelena, ki jo je avtor spreminjal glede na željeni prostorski učinek. Vse te barve 

so v barvnem krogu blizu skupaj, sestavljajo triado, modra, zelena in rumena. Torej sta izhodišči 

modra in rumena barva, preko katerih z dodajanjem bele in črne dobimo različne odtenke 

zelene. 

Torej je barvni prostor slike osnovan na toplo-hladnem kontrastu med toplejšimi in hladnejšimi 

zelenimi odtenki, kar pomeni na triadi rumena, zelena in modra. Barve v barvnem krogu stojijo 

skupaj, tako da lahko rečemo, da gre za barvno harmonijo v molovskem ključu, saj je odtenkov 

med temi tremi barvami veliko. Zraven sta dodana še bela in črna. Modra se na sliki pojavi v 

svoji neizpeljani obliki, rumena pa je vedno mešana z drugo barvo. 

Že Rački je zapisal, da zeleno doživljamo kot svojo barvo, čeprav je ta pravzaprav zmes modre 

in rumene. Modra daje zeleni hladnost, medtem ko ji rumena daje toploto. Tako lahko dobimo 

veliko odtenkov zelene barve, saj se razprostrirajo od rumenozelenih do modrozelenih. 

Rumenozeleni odtenki so živahnejši, medtem ko so modrozeleni bolj umirjeni. Zelena je tudi 

barva miru in zato morda na nas slika deluje še bolj pomirjajoče, ne samo zaradi uporabe barvne 

harmonije (Rački, 2014). 

Elementi na sliki so upodobljeni preko slikanja oblik. Linija ni samostojna, ampak nastane kot 

posledica upodobljene oblike. Je torej pasivna. 

Barva je glavno izrazno sredstvo na sliki. Zaradi barve sliko dojemamo tako, kot jo. Barvni 

prostor je skrbno načrtovan. Lahko bi rekli, da je kompleken, saj je točno načrtovano, kateri 

odtenki spadajo kam in to se sovpada z upodabljanjem globine prostora, čeprav slika na nas 

deluje lahkotno. Tako barvni prostor kot upodobljena globina sta kompleksna. Barve se med 

seboj logično povezujejo. 
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2.5  KOLORISTIČNO SLIKANJE IN MOTIV KRAJINE 

2.5.1 Opredelitev in bistvene značilnosti kolorističnega slikanja 

Po Muhoviču (2015) je kolorizem način likovnega izražanja, pri katerem je glavni likovni 

element barva. Tako koloristično slikajo oz. se koloristično izražajo predstavniki različnih 

stilov, sodobnih in preteklih, npr. impresionisti, fauvisti, slikarji barvnega polja,... Začetnik 

kolorizma je bil Paul Cezanne, ki je globino prostora na dvodimenzionalni ploskvi upodobil, 

ne da bi barvi odvzel njeno moč (z modulacijo oz. toplo-hladnim kontrastom). Podrobneje bom 

opisala modulacijo, torej koloristični način slikanja, ki se uporablja za upodobitev prostora ali 

plastičnosti na slikovni ploskvi. Koloristično slikanje lahko uporabimo za različne motive, med 

njimi tudi krajino. 

Pri kolorističnem načinu slikanja ohranjamo barvnost barve, eno izmed treh barvnih dimenzij. 

Če je pri kontrastu barvne kvalitete najpomembnejša njena moč in se pri barvni harmoniji 

pogovarjamo tudi o svetlosti pri posamičnih barvnih ključih, govorimo pri kolorizmu o 

barvnosti. Zaradi barvnosti se barve med sabo razlikujejo in po barvnosti jih razvrstimo v barvni 

krog, kjer so teoretično vključene vse barve, njihovi odtenki pa so izpeljanke. Izpeljanke so 

svetljeni in temnjeni barvni odtenki, pa tudi močnejši in bolj umazani. Odtenek je različica 

določene barve. Odtenek se nanaša na barvo, govorimo o odtenkih vijolične, oranžne,... Lahko 

pa se nanaša na lastnosti barve, npr. na njeno svetlost oz. temnost, nasičenost, umazanost,... 

Prav tako pa se nanaša na točno določeno barvo, npr. pariško modro, ki je odtenek modre. 

Kolorist je slikar, pri katerem je glavno sredstvo izražanja barva, uporablja široko paleto 

barvnih odtenkov in jo obvlada (Rački, 2014). 

Modulacija je način kolorističnega slikanja. Z modulacijo preko barv upodobimo 

trodimenzionalni prostor na dvodimenzionalni ploskvi, oz. trodimenzionalnost nekega 

predmeta. Pomeni upodabljanje plastičnosti in prostora na podlagi toplo-hladnega barvnega 

ključa. Barva se v tem primeru obnaša kot svetlo-temno pri modelaciji, ima pa seveda svoje 

posebnosti. Do modulacije so slikarji prišli z ugotovitvijo, da obstaja pri barvah, poleg razlike 

v svetlosti, tudi razlika v temperaturnem vtisu. Tople barve se tako obnašajo kot svetli odtenki 

in silijo v ospredje, hladne pa kot temni in silijo v ozadje. Na tak način prevzemajo njihove 

vloge (Rački, 2014). 

Modulacija je način upodabljanja prostora in plastičnosti od postimpresionizma, Cezanna, 

naprej. Njene zametke najdemo tudi že pri zgodnjekrščanskih mozaikih, v baroku in v obdobju 

realizma. Slikar modulirane barve na sliki ustvari z namenom ohranjanja moči barve (Rački, 

2014). 

Ena posebnost je slikanje z diskontinuiranimi prehodi, to je uporaba več ploskovnih vmesnih 

stopenj med dvema barvnima tonoma. S tem ohranimo barvnost. Primer tega lahko vidimo na 

Cezannovih delih. Če želimo slikali s kontinuiranimi prehodi, so lahko rezultat umazane barve, 

ki jih dobimo z mešanjem različnih barvnih kombinacij.  S tem lahko vseeno upodobimo prostor 

in plastičnost. Namesto kontinuiranega prehoda uporabimo diskontinuiranega, razlomimo ga 

na več faset, ki se med seboj razlikujejo po svoji barvnosti in ne svetlosti. Nekontinuirani 

prehodi tako ohranijo čistost barv, hkrati pa vseeno dobimo učinek globine prostora. Paziti 
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moramo na čistost barv. Upoštevati moramo ploskovitost barve, hkrati pa izkoriščati barvne 

oblikotvorne možnosti. To je bil nov način upodabljanja prostora na slikovni ploskvi (Butina, 

2000). 

Z interpretiranjem motiva preko barvnih madežev so zavrnili načela renesančnega 

komponiranja, kjer je bila kompozicija vnaprej skrbno načrtovana in se je slika gradila iz 

notranjosti ven, od najmanjšega dela naprej. Pri slikanju z barvnimi madeži je zadeva precej 

bolj spontana, glavni cilj ni kopiranje in upodabljanje določene kompozicije, ampak ohranitev 

nasičenosti posamičnih barvnih odtenkov. Z madeži ustvarjamo oblike in celotno sliko, to ni 

več ločeno. Motiv upodabljamo neposredno z barvo (Gnamuš, 2010). 

Pri uporabi modulacije barve pridobijo na svoji nasičenosti in moči, saj dajejo topli in hladni 

odtenki eden drugemu moč. Moč barve je relativna, odvisna od sosednjih odtenkov. 

Moduliramo lahko tudi eno samo barvo, ki jo na račun prostora oz. plastičnosti hladimo ali 

toplimo, ali pa uporabimo več toplejših in hladnejših odtenkov ene barve. Tako postane 

površina bolj barvno aktivna. Cilj je, da barva zaživi. To pomeni, da se nam ni potrebno strogo 

držati toplo-hladnega barvnega kontrasta, ampak lahko določen motiv upodobimo z različnimi 

barvnimi lisami drugih barv, z namenom, da te zaživijo (Rački, 2014). 

2.5.2 Rihard Jakopič in koloristično slikanje v motivu krajine 

Za obravnavanje likovnega pojma koloristično slikanje se mi zdi primeren avtor Rihard 

Jakopič. Pri njegovih delih je zelo pogost motiv krajine. Prisotna je ognjevita barvna paleta, 

izražal se je z barvo, kar je značilnost kolorističnega slikanja (Jaki, b.d.). 

Jakopič (1869-1943) je slikal na način, da je med posamičnimi barvnimi odtenki uporabljal 

nekontinuirane prehode. V njegovih delih barvne lise ustvarjajo oblike in gradijo sliko, vse 

nastaja hkrati. Risal direktno z barvo (Gnamuš, 2010). 

Za Jakopiča je bilo bistvo nenehno spreminjanje in energičnost narave, motivike. Že od 

zgodnjega otroštva je opazoval motive ovite v meglo, s sivimi obrisi predmetov in sončne žarke, 

ki so skozi to meglo prodirali, spreminjali podobo motiva, njegove oblike, barve, prelivanja, 

vtisa,... To bistvo je hotel izraziti oz. izraziti doživetje, vtis tega bistva. Iskal je načine, kako bi 

do tega prišel. Najti je moral pravo mejo med naučenim, miselno kontrolo doživetega in samim 

doživljanjem (Križišnik, 1971). 

Križišnik (1971) piše o tem, da njegove prve slike niso vtisi in štimunge, ampak je na njih 

upodobil čustva, jih materializiral. Čustvo je slikal in preobražal v fakturo. Z leti je postalo 

njegovo slikanje absolutno slikarstvo, kjer je bila najpomembnejša barvna energija. 

Na nekaterih delih je z nanašanjem barvnih plasti in pokrivanjem dosegel impresionitični 

učinek, vendar takšnih slik ni veliko, saj je kmalu nehal sistematično polagati barve eno poleg 

druge in se vživel v neurejene, energične poteze. To lahko opazujemo pri motivu brez, kjer za 

različne upodobitve tega motiva uporabljal raznolike pristope. Razlikujejo se po letnem času, v 

katerem so upodobljene, pa tudi po umetnikovih vidnih vtisih. Priča smo tudi posameznim in 

samotnim drevesom. Jakopič je uporabljal nasičene fauvistične barve. Nikjer ne zasledimo črne, 

saj je Jakopič sploh ni priznaval za barvo. Ponovno se je vračal tudi k upodabljanju Križank in 
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Save. S Križankami lahko nazorno vidimo njegove faze ustvarjanja, različne pristope in učinke. 

Na upodobitvah Save na koncu ostane skoraj le še slikarska površina z dinamičnimi barvnimi 

nanosi, pri čemer se je približal nepredmetnemu upodabljanju (Križišnik, 1971). 

V prvih letih prejšnjega stoletja je bil predstavnik naturalizma. To po Kandinskem pomeni, da 

njegovo bistvo ni bilo kopiranje zunanjega sveta, ampak to, kako je zunanji svet upodobljen. 

Na tak način je upodobil zaznavanje, optični vtis. Za njegova dela je značilna štimunga, lirično 

vzdušje. Krajina ga je spremljala skozi celoten opus. Zanj je bila osnova, ki je dala duhovni 

vsebini, torej načinu upodobitve, izraz. Bila je sredstvo za reševanje slikarskih likovnih 

problemov. Oblika v njegovem slikarstvu še ni osamosvojena, ampak odvisna od motiva. 

Njegovi motivi so predmetne narave (Trobec Zadnik idr., 1993; Tršar, 1985). 

Njegov impresionizem ni več le upodabljanje vtisa, ampak se dotika ekspresionističnih vsebin, 

razpoloženja. Iz tega je prestopil v barvno nasičene upodobitve, kjer je iste motive slikal z 

različnimi barvnimi toni. V motivih je isti kader, lokacija in tudi format, le razpoloženje je 

drugo. Imel je velik razpon različnih pristopov in izvedb, ki so si različne sočasno. To se je 

zgodilo sočasno z njegovim obiskom zgodovinske razstave evropskega impresionizma na 

Dunaju, ko si je poleg impresionistov ogledal tudi stare mojstre, Goyo, El Greca in Delacroixa, 

kot tudi postimpresioniste, Van Gogha, Cezanna, Toulouse Lautreca,... Po letu 1902 se niso več 

imeli za impresioniste, česar razlog so odklonilne ljubljanske kritike, pa tudi to, da so Groharja 

že takrat imeli za simbolista. Želeli so biti Neodvisni, vendar so si potem dali slovensko ime, 

klub Sava. Kljub temu so se zavedali vloge impresionizma na njihovi umetniški poti (Trobec 

Zadnik idr., 1993). 

S tem je Jakopič razširil svoje umetniško raziskovanje tudi v postimpresionistične vode, kar se 

kaže predvsem pri njegovi uporabi barv. Čiste ali malenkost mešane barve je polagal eno zraven 

druge, kar je značilno za Cezannovo slikanje. Nastale so slike podobne nemškim 

ekspresionistom. Impresionizem se je preobrazil v postimpresionizem. Hkrati je slikal tudi 

impresionistično, npr. Križanke v svoji gosti barvni potezi. Njegova dela niso bila več 

naturalistična, niti le barvna analiza slikanega prizora ali svetlobna študija (Trobec Zadnik idr., 

1993). 

Po vojni je spet likovno raziskoval. Nazaj je oživljal impresionistično izkušnjo z 

ekspresionističnimi scenami. Krajina je postala bolj dramatična, hkrati jo je študiral preko risb, 

skic, kasneje pa sliko izdelal v stanju notranje napetosti, likovnega hotenja. Krajina je dobila 

tudi svoj psihološki status z različnimi barvnimi kombinacijami. Uporabljal je komplementarne 

kombinacije in ne več zanesljive barvne perspektive. V slikah je čutiti notranjo vizijo. Krajina 

ni več v sončni svetlobi, ampak se od nje poslavlja. Kljub prepoznavnosti motiva smo daleč od 

impresionizma ali realizma. Barvni akordi so postali samostojni in krajina je le še sredstvo za 

likovno akcijo. Kot gledalci se moramo vživeti v to, kar je bilo prej le za ustvarjalca, podoživeti 

moramo barve. Sam je dejal, da je predelal vtise iz narave in začel slikati doživetje. Tako je 

dosegel cilj. Po njegovo sta prava umetnost impresionizem in ekspresionizem skupaj, združena. 

Sprejemanje vtisa je impresionizem, kar po njegovo ni več umetnost, ekspresionizem pa je 

podajanje vtisa. Likovno ustvarjanje mora biti upodabljanje notranjega doživljanja (Trobec 

Zadnik idr., 1993). 



29 

 

Pri opazovanju njegovih del je moč čutiti poglobljeno študiranje svetlobe. Pri upodabljanju 

krajine zunanje, pri upodabljanju interierja pa notranje svetlobe. V skladu s svetlobo je motiv 

tudi izbiral in ga kasneje zavestno spremenil v namen likovne rešitve. Svetloba je likovna 

vsebina njegovih del. Motive je upodobil v določenih svetlobnih trenutkih. Enak motiv je 

upodobil večkrat, v različnih svetlobnih situacijah in posledično drugačnih barvnih 

kombinacijah (Hoffler, 1977). 

Svetloba kot likovna vsebina je dogma impresionizma, katerega predstavnik je bil tudi Jakopič. 

Glavna načela impresionizma je združil s simbolizmom in secesijo, kasneje pa je postal tudi 

ekspresivnejši in združil impresionistično upodabljanje z ekspresionistično potezo in 

kolorizmom. Tako impresionisti kot ekspresionisti so slikali koloristično, njihovo glavno 

izrazno sredstvo je barva. Impresionisti so motiv upodabljali v vtisu, takšnega kot je tisti 

trenutek bil, ekspresionisti pa so uporabljali kričeče, nasičene barve, ki so imele simbolni 

pomen (Narodna galerija, b.d.). 

Jakopič je impresionistično izkušnjo oživljal na ekspresionistični način. S tem si razlagam, da 

je upodabljal motiv v določenih svetlobnih trenutkih, ki jih je podredil svojemu notranjemu 

doživetju. Motive je naštudiral preko številnih skic, končni rezultat pa je naslikan v stanju neke 

notranje napetosti. V motivu krajine se kaže psihološki status umetnika preko barve, bolj kot v 

prikazovanju prostora. Vtis je preveden v ponotranjeno vizijo. Barvni akordi so skoraj 

samostojni (Brejc, 1993). 

V njegovih poznejših delih se je barva začela osamosvajati. Sam je menil, da moramo v 

umetnini upodobiti doživljanje, naše razpoloženje. Približal se je celo barvni abstrakciji in 

fauvističnemu ekspresionizmu. Ni šlo več za upodobitev očesnega dojemanja, ampak 

tolmačenje duše upodobljenih stvari. Toliko, kot je različnih barvnih kombinacij istega motiva, 

toliko je čustvenih doživetij (Cankar, 1928; Semenzato, 1991). 

Oton Župančič in Ivan Cankar sta pisala o Jakopičevem delu in tudi delu ostalih impresionistov. 

Za Župančiča je to bila umetnost slovenske pokrajine, naslikana z univerzalno likovno 

govorico. Pisal je o naturalizaciji impresionizma. Za Cankarja pa je bilo opazovanje njihovih 

del posebna izkušnja. To umetnost sta označila za izrazito Slovensko. Njihovi motivi so bili 

slovenska krajina, slovenski kmetje, slovensko življenje (Trobec Zadnik idr., 1993). 

Za Jakopiča je bila njihova umetnost slovenska duša. Njegovo slikarstvo je bilo v službi naroda. 

Tako se strinja tudi večina piscev. Župančič in Cankar sta pisala o melanholiji, ki se čuti na 

njihovih slikah. Njihove slike vsebujejo hrepenenje po nedosegljivem in brezčasno dogajanje 

(Trobec Zadnik idr., 1993). 

V Jakopičevem delu je kolorizem samostojen in unikaten. Njegova dela učinkujejo grobo. 

Imajo neko moško silo. Gustav A. Matoš ga je označil kot najboljšega slovenskega slikarja, 

katerega dela se lahko kosajo z deli svetovnih impresionistov (Trobec Zadnik idr., 1993). 

Glede motivov je bil izbirčen. Nagnjen je bil k slikanju ciklov, kjer je znova in znova upodabljal 

isti motiv z drugim vtisom. Poleg vtisa je vključil tudi razpoloženje. To je lahko najbolje 

izkoristil pri poznanih motivih, pri katerih ga niso več zanimali sami obrisi, saj je te že spoznal. 

Želel se je rešiti oznake impresionista.  Začel je slikati skoraj brezpredmetno z debelimi nanosi 
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barve, kot da ne sledi nobenim pravilom več. Glavna značilnost njegove slike postane njena 

sama struktura, barvne vrednosti ter ravnotežje in ne kompozicija v klasičnem pomenu besede 

(Križišnik, 1971). 

2.5.3 Formalna analiza umetniškega dela 

Slika 4 

Rihard Jakopič: Sončni breg (1903), 52 x 60 cm, olje na platno 

 

Narodna galerija (b.d.). Rihard Jakopič: Sončni breg. https://www.ng-slo.si/si/stalna-zbirka/1900-1918/soncni-

breg-rihard-jakopic?workId=1793 

Biografske, motivne in tematske predpostavke 

Sončni breg (glej Sliko 4) je Rihard Jakopič naslikal leta 1903. Tehnika je olje na platno. Istega 

leta je na Dunaju potekala razstava Razvoj impresionizma v kiparstvu in slikarstvu, ki si jo je 

Jakopič tudi ogledal. Razstava je prispevala k temu, da Jakopič uresniči svoj cilj, ki je bil 

ustvariti trg na Dunaju, s čimer pa je moral tam tudi razstavljati in konkurirati tamkajšnjim 

umetnikom. Z razstavo je bolje razumel impresionizem, to je upodabljanje trenutka. Na tej 

razstavi si je ogledal stare slikarje, El Greca, Goyo, Dleacroixa, pa tudi impresioniste, npr. 

Moneta in Sisleya, ter tudi postimpresioniste (Cezanne). Razstavljeni pa so bili tudi takratni 

novi avtorji, kot je bil Toulouse Lautrec. Spoznavanje tujega aktualnega trga je privedlo do tega, 

da so se slovenski impresionisti od impresionizma pomaknili naprej in postali klub Sava. 

Venomer pa so se zavedali pomembnosti impresionizma. Tako je Jakopič svoje zanimanje 

razširil v impresionizem in tudi v postimpresionizem, kar se pozna na sliki Sončni breg, ko je 

poteze čistih ali malo mešanih barv polagal eno poleg druge, s čimer je soustvarjal podobe, 

podobne nemškim ekspresionistom, Kandinskemu ali Matissu. Impresionizem se je spremenil 
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v postimpresionizem. Predstavljal je spoj impresije in ekspresije. Istega leta se je Jakopič 

preselil v Škofjo Loko (Trobec Zadnik idr., 1993). 

Čas, v katerem je slika nastala, pri Jakopiču imenujemo naturalistični impresionizem. Poudarek 

je na dojemanju barve in svetlobe po umetnikovem subjektivnem dojemanju. To pomeni, da 

lahko zraven zaznamo tako sam videz motiva kot tudi umetnikovo dojemanje. To se združi pri 

obnavljanju motiva. V tem obdobju je slikal zlasti krajine, motiv krajine je tudi na tej sliki 

(Cankar, 1928). 

Krajina je njegov najpogostejši motiv. Bila je navdih v vseh njegovih obdobjih. V času nastanka 

slike je z Groharjem in Strnenom slikal v okolici Škofje Loke, kjer so upodabljali različne 

motive slovenske pokrajine (Jaki, b.d.). 

Motiv na sliki je, kot že pove sam naslov, sončni breg. Breg se razpostrira čez skoraj vso sliko, 

le majhen zgornji del je namenjen nebu. Upodobljene so različne svetlobne situacije brega, ki 

predstavljajo elemente na sliki. So samostojne. 

Predpostavke barvnega prostora in barvne kompozicije 

Barvni toni, ki jih vidimo na sliki, so uporabljeni tako, da se preko njih ustvarja barvni prostor. 

Barve so uporabljene na takšen način, da orisujejo iluzijo prostora. To je doseženo z barvnimi 

intervali, ki ponazarjajo razlike med svetlobo in sencami. Barve orisujejo prostor s svojo 

barvnostjo, na manjših delih pa slika tudi s svetlostjo. Zaznamo lahko tako minimalne intervale 

sorodnih barv kot srednje intervale tujih barv. V celoti so te razlike med barvami urejene tako, 

da skupaj tvorijo navidezni prostor, torej da tvorijo motiv. Motivu niso povsem prilagojene, 

ampak se že osamosvajajo. Osvetljeni deli so upodobljeni najtoplejše in najsvetlejše, med tem 

ko so osenčeni že hladnejših in temnejših barv. Prehodi med barvami niso tekoči, ampak grobi, 

nakazani s posameznimi barvnimi nanosi. Z majhnimi različnimi nanosi prihaja do stopnjevanja 

barv od toplejših do hladnejših oz. svetlejših do temnejših. 

Preko teh kontrastov je avtor upodobil prostor. Na mikro ravni so kontrasti med različnimi 

odtenki in toni, ki so sosednji, medtem ko na makro ravni delimo sliko na najtoplejše, srednje 

in najhladnejše dele. Manjši kontrasti na mikro ravni povzročajo večje barvne razlike kot na 

makro ravni. Na mikro ravni se izhodiščni barvni toni v rumeni stopnjujejo do oranžnordeče, 

ta pa postopoma temni v zeleno, sivo in črno. To so rumena, oranžna, rdeča in zelena, barve, ki 

so v barvnem krogu blizu skupaj. Rumena in rdeča sta primarni, oranžna in zelena pa sekundarni 

barvi. V sivinah je zaznati tudi kanček modre barve, s čimer bi lahko sklenili, da so uporabljene 

vse primarne barve. V glavnem je kompozicija sestavljena iz rumene, oranžnordeče in zelene 

triade, preko katere je Jakopič ustrezno upodobil svoj motiv, sončni breg. 

Iz te triade izhaja tudi barvno izhodišče slike. To so formalna izhodišča slike, iz katerih so 

izpeljani kontrasti, tako na mikro kot na makro ravni. Barve se med sabo kombinirajo z 

različnimi kolorističnimi operacijami. Mešajo se med seboj ter z belo in črno. 

Na sliki imamo tako dele, kjer prevladujejo barvna nasprotja kot dele, kjer prevladuje barvna 

harmonija. Kjer so sosednji toni sorodni, prevladuje barvna harmonija. S kontrasti se po sliki 
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orientiramo, preko harmonije pa umirjamo. Ker so vsebina slike ravno svetlobne razlike, je tam, 

kjer so večji kontrasti tudi večja napetost. 

Analiza barvnega prostora 

Same kompozicije slike ne moremo razdeliti tako preprosto, saj na več mestih odstopa od 

navidezne logike prostora. Slika je koloristična, prostor je na prvi pogled upodobljen le z barvo. 

Na prvi pogled je perspektiva barvna. Od tega pa odstopajo sive in črne lise, ki kvarijo 

koloristični pristop in barvno perspektivo. Kljub vsemu pa prevladuje barvnost, tako da lahko 

trdim, da je slika koloristična. V postimpresionističnem značaju je Jakopič barve prilagodil 

lastnim intencam. Slika je sestavljena iz več svetlobnih razlik, ki ustvarjajo kontraste in 

posledično prostor. Niso upodobljeni direktni elementi, ampak je slika nastala z barvo oz. 

različnimi svetlobnimi situacijami na sliki, ki so upodobljene z različnimi barvnimi odtenki. 

Tako se prostor členi na različne svetlosti in ne na različne elemente, lahko pa razločimo vrh 

brega in nebo. Dogajanje na sliki je sproščeno, upodobljeno preko različnih barvnih potez. Ujet 

je trenutek. Avtor je želel upodobiti takratno svetlobno situacijo in jo povezati z lastnimi 

intencami. 

Tako lahko trdimo, da se barvni prostor povezuje s samo vsebino. Vsebina so namreč različne 

barvne svetlosti motiva, sončnega brega. Drgetanje svetlobe je upodobljeno z rumeno, ki je 

najtoplejša barva v barvnem krogu. Ponekod se rumena meša z belo, postopoma pa se preko 

oranžne stopnjuje v rdečo. Na sliki zaznamo tudi zelene, črne, sive in celo modre elemente, ki 

ponazarjajo senčne dele motiva. Kontrasti med temi barvami vzbujajo dinamiko na sliki. Tako 

imamo kontrast barve k barvi kot tudi toplo-hladni in svetlo-temni barvni kontrast. Zaznamo 

lahko tudi kontrast barvne kvalitete, na račun mešanja barv z belo in črno na nekaterih delih 

slike. Slikar je hotel upodobiti to svetlobno drhtenje, sončne žarke, ki oblegajo breg. 

Na mikro ravni lahko zaznamo veliko odtenkov in s tem veliko barvnih nasprotij. Med njimi so 

povezave, ki tvorijo prostor na sliki. Preko toplo-hladnega in svetlo-temnega kontrasta se 

prostor zaznava. Skupni imenovalec je ravno ta barvnost, preko katere je upodobljen prostor. 

Najtoplejše barve predstavljajo najsvetlejše dele, najhladnejše pa najtemnejše dele motiva. Na 

makro ravni tako zaznavamo deljenje slike na rumene, oranžne in zelene dele. Te barve so 

koloristična izhodišča slike. Izpeljanke so različni odtenki rumenooranžne, oranžnordeče, 

mešani odtenki s črno, belo in modro. Neizpeljani vrednosti sta rumena in zelena, ki sta poleg 

oranžne barvni izhodišči slike. Oranžna služi temu, da dopolni rumeno in zeleno. 

Slika torej izhaja iz toplo-hladnega kontrasta med rumeno in zeleno ter oranžno in zeleno. Vse 

te barve so v barvnem krogu sosednje, zato slika deluje harmonično. Rumena barva je 

najtoplejša in najsvetlejša barva v barvnem krogu. Toplo deluje tudi poleg oranžne, ob rdeči pa 

postane intenzivnejša. Proti zeleni deluje topleje, zato pride to toplo hladnega kontrasta. Zelena 

je lahko tako topla kot hladna. Ob rumeni postane toplejša. Oranžno kljub temu, da je mešanica 

rumene in rdeče, doživljamo kot čisto. Rdeča in oranžna se podpirata, rumena pa oranžno 

oslabi, da ta izgubi svoj žar (Rački, 2014). 

Sam barvni prostor na sliki je kompleksen in dinamičen. Čeprav je prizor dokaj statičen, je z 

barvami upodobljen dinamično. Barvni prostor je tisti, ki naredi sliko dinamično. Prostor je 
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členjen koloristično, vendar z dodatkom bele in črne pride še do modelacije. Rumena se 

stopnjuje v oranžno, oranžna pa v zeleno. Avtor je hotel naslikati rumeno sliko, rumeno pa je 

še bolj poudaril z dodajanjem drugih barv. Z barvami je ustvaril prostor. 

2.6  KONTRAST BARVNE KVALITETE, BARVNA HARMONIJA, 

KOLORISTIČNO SLIKANJE IN POUK LIKOVNE UMETNOSTI V 

OSNOVNI ŠOLI 

V didaktičnem delu magistrske naloge izpostavljam motive v povezavi s spoznavanjem 

posebnosti krajine, s pomočjo katerih učenci spoznavajo posebnosti likovnih pojmov kontrasta 

barvne kvalitete, barvne skladnosti in kolorističnega slikanja. Obravnavani likovni pojmi so 

navedeni tudi v učnem načrtu za likovno umetnost, med drugimi pojmi oblikovanja na ploskvi, 

torej slikanja, risanja, grafike in grafičnega oblikovanja. Barvne dimenzije, kamor spada barvna 

kvaliteta oz. nasičenost, kontrast barvne kvalitete in barvna skladnost najdemo med pojmi 7. 

razreda, koloristično slikanje pa med pojmi v 9. razredu (Program osnovna šola likovna vzgoja. 

Učni načrt, 2011). 

Likovne pojme učenci usvajajo in jih uporabljajo pri reševanju likovnega problema, ki 

predstavlja reševanje likovne naloge oz. likovni izdelek. Likovne pojme torej usvajamo, 

medtem ko likovne probleme rešujemo z uporabo teh likovnih pojmov v določenem motivu z 

izbrano likovno tehniko. Z likovno nalogo dosežemo tudi cilj likovnega izražanja, s premišljeno 

izbranim motivom pa privzgajanje doživljajskih naravnanosti. Preko likovnih izraznih sredstev 

učenci uporabijo temeljna in obogatena spoznanja likovnih problemov v likovnih izdelkih. 

Občutljivost za likovne elemente in njihove odnose učenci bogatijo preko različnih metod 

(Tacol, 2003). 

2.6.1 Motiv pri pouku likovne umetnosti 

Naloga motiva pri likovni nalogi je, da podpira rešitev likovnega problema, zato moramo kot 

učitelji premisliti, kakšen motiv določimo, da bo ta zagotavljal najboljše možne kreativne 

rešitve učencev in najbolj učinkovito reševanje problema. Motiv mora biti takšen, da lahko 

skozi učenčev izdelek vidimo razumevanje likovnega pojma. Prilagojen pa mora biti tudi 

starosti in interesom učencev. Učenci ga morajo doživljati, saj bodo tako motivirani za čim 

boljše likovne rešitve (Sever, 2019). 

Motivi likovnih nalog, ki sem jih zasnovala za namen raziskave, so povezani s spoznavanjem 

posebnosti krajine. Krajina se obravnava že v četrtem razredu. Za vsa tri izobraževalna obdobja 

je v učnem načrtu zapisano, da učenci ob likovnih delih, likovnih izdelkih in zgledih iz narave 

in okolja spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem na ploskvi. Zato se mi zdijo 

motivi, povezani s pojmom krajine za obravnavo primerni tudi v višjih razredih (Program 

osnovna šola likovna vzgoja. Učni načrt, 2011). 

Pri samem opazovanju narave lahko zaznamo mnogo likovnih pojmov, s tem pa jih učenci 

hitreje usvojijo in bolj doživijo. Motive, ki so povezani s pojmom krajine lahko izkoristimo za 

upodabljanje našega okolja, pri čemer prej omenjene likovne pojme uporabimo. Takšna likovna 
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pojma sta npr. kakovostno barvno nasprotje in barvna skladnost. Z opazovanjem okolja lahko 

opazimo več različnih odtenkov, nasičenosti, svetlosti,... (Tacol idr., 2012). 

2.6.2 Učni načrt pri pouku likovne umetnosti in obravnavani pojmi 

Poleg kontrasta barvne kvalitete in barvne skladnosti se v 7. razredu obravnavajo še likovni 

pojmi nasičena in nenasičena barva ter barvne dimenzije. Ti so neposredno povezani s 

kontrastom kvalitete in barvno skladnostjo. S predznanjem o posebnostih teh pojmov, lahko 

učenci še bolj kvalitetno rešujejo likovne izzive v povezavi s poznavanjem posebnosti pojma 

kontrasta kvalitete in skladnosti (Program osnovna šola likovna vzgoja. Učni načrt, 2011). 

V 9. razredu pa se poleg kolorističnega slikanja med drugim spoznavajo posebnosti v povezavi 

s pojmi barvna in zračna perspektiva ter modulacija (Program osnovna šola likovna vzgoja. 

Učni načrt, 2011). Pri barvni perspektivi z barvami upodobimo prostor, z modulacijo pa z 

barvami upodobimo plastičnost. Oboje je način kolorističnega slikanja, pri katerem je 

favorizirano sredstvo barva. Zato se mi zdi tudi tukaj primeren motiv, ki je povezan s 

spoznavanjem posebnosti krajine (Muhovič, 2015). 

2.6.3 Avtentična izkušnja pri pouku likovne umetnosti 

Pri procesu pouka likovne umetnosti je zelo pomembna avtentična izkušnja, preko katere se 

pridobiva in nadgrajuje likovno znanje ter občutljivost. Navezuje se na učenčevo okolje. K temu 

pripomore tudi izkušenjsko učenje, preko katerega učenci pridobivajo in nadgrajujejo znanje z 

izkušnjami, postanejo pa tudi bolj kritični in razvijajo likovno mišljenje. Z obravnavanjem 

novih likovnih pojmov na način, da učencem pokažemo primere v njihovem okolju in življenju, 

se učenci naučijo opazovati okolico, pridobivajo nove izkušnje in te izkoristijo pri usvajanju 

novih znanj. Likovne probleme lahko odkrivajo tudi preko umetniških del drugih avtorjev. 

Preko avtentične izkušnje je to znanje kvalitetnejše in lažje ga usvojijo. Z novimi spoznanji 

prav tako preoblikujejo že obstoječo izkušnjo, na okolje lahko začnejo gledati drugače in ga 

drugače tudi doživljati. S tem povežemo njihovo lastno izkušnjo in teoretsko znanje (Drobnič, 

2016). 

Učence moramo usmerjati k opazovanju njihovega okolja in razvijanju razumevanja prostora 

okoli njih. To opazovanje okolja in razumevanja prostora se preoblikuje v likovni prostor. Od 

tega je odvisen likovni izdelek, ki pomeni likovno preoblikovanje okolja (Tomšič Amon, 2013). 

2.6.4 Oblike dela pri pouku likovne umetnosti 

Likovni izdelek ustvarjajo samostojno, individualno ali v parih oz. skupinah. Učitelji vodimo 

njihovo iskanje povezav med lastnim likovnim izražanjem, znanjem in njihovim okoljem. S 

tem spodbujamo tudi njihovo kreativnost. Pri likovnih nalogah, ki sem jih zasnovala, učenci 

izdelek ustvarjajo individualno. To se mi zdi primerno predvsem zaradi motiva v povezavi s 

spoznavanjem posebnosti krajine, ki omogoča, da lahko učenci kvalitetno samostojno 

preoblikujejo svoje likovno znanje v likovni izdelek (Tacol, 2003). 
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2.6.5 Problemsko zasnovan pouk likovne umetnosti 

Pouk likovne umetnosti v osnovni šoli je problemsko zasnovan. Učenci usvajajo likovne pojme 

in rešujejo likovne probleme. Rešitve se kažejo v obliki likovnih izdelkov, kjer usvojene likovne 

pojme združijo z določeno tehniko in motivom. S tem razvijajo tudi svoje doživljanje sveta, 

psihomotorične funkcije, postajajo samostojnejši,... Problem je sestavljen iz teorije in prakse. 

Preko teorije učenci usvajajo nove likovne pojme, preko prakse pa rešujejo likovne probleme. 

S teoretičnim in praktičnim delom se tudi povezuje njihovo racionalno znanje, doživljanje in 

estetski razvoj z likovnim izražanjem. Učenci morajo likovno nalogo doživljati, na kar mi 

vplivamo s samo zasnovo likovne naloge. S tem hkrati vključijo v likovno dejavnost tako 

njihovo razumevanje likovnih pojmov kot lastno likovno izražanje (Tacol, 2003). 

2.6.6 Motivacija pri pouku likovne umetnosti 

Učitelj mora likovno nalogo zasnovati tako, da zraven učence tudi motivira. V naprej mora 

predvidevati, kako se bodo odzvali in načrtovati likovno nalogo tako, da jo bodo učenci čim 

bolj doživljali. Pri tem je zelo pomembna razvojna stopnja in starost učencev. Učitelj mora tudi 

poskrbeti, da potekajo v razredu sproščeni odnosi in da so učenci svobodni glede razmišljanja 

in idej. Pri motivaciji je zelo pomembna uvodna motivacija na začetku šolske ure. Sama sem jo 

zasnovala tako, da sem učence izprašala o njihovih lastnih izkušnjah, doživljanju in s tem 

poskušala poskrbeti za večjo motiviranost in doživljanje likovne naloge (Tacol, 2003). 

2.6.7 Zasnova likovnih nalog pri pouku likovne umetnosti 

Učni načrt je prilagojen razvojni stopnji učencev in se razlikuje glede na razrede. Tako moramo 

zasnovati tudi likovne naloge. Likovna naloga mora biti zasnovana tako, da omogoča, da se 

vsak učenec lahko samostojno izraža. Ko preko nje učenci rešijo likovni problem, likovno 

tehniko in podoživijo likovni motiv, je naloga uspešno izpeljana. To troje so temelji vsake 

likovne naloge (Tacol, 1999). 

Osnova predmeta likovne umetnosti je pridobivanje novega likovnega znanja, usvajanje 

likovnih pojmov. To mora biti prilagojeno učenčevi razvojni stopnji. Poskrbeti moramo, da 

nove likovne pojme usvojijo in doživijo, pri čemer moramo paziti na njihovo starost, sploh pri 

podajanju nove snovi in snovanja likovne naloge. Pri likovni nalogi morajo biti starostni stopnji 

prilagojeni problem, motiv in tehnika. S tem se razvija ustvarjalnost učencev. Z likovnim 

problemom se pri učencih sproži miselna dejavnost in doživljanje, ki pripeljeta do različnih 

rešitev in novega znanja. Če učenci pri pouku sodelujejo, znanje ozavestijo. Pri tem si 

pomagamo z različnimi pripomočki, slikami, diapozitivi, plakati, demonstracijo,... Sama sem 

si pomagala z diapozitivi, demonstracijo in plakati. Čimveč mora biti komunikacije med 

učiteljem in učencem. Aktivni morajo biti vsi. Dobro je, da novo znanje podajamo preko 

vprašanj, da sami postopoma odkrivajo novo znanje. Tako sem poskušala zasnovati likovne 

naloge tudi sama. Kot učitelji moramo upoštevati razvojno stopnjo in obstoječe znanje učencev, 

saj se glede na starost že sama zmožnost ravnavanja z različnimi materiali razlikuje (Tacol, 

1999; Tomšič Čerkez, 2012). 
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Hkrati moramo upoštevati tudi osebne lastnosti učencev in njihove odzive, saj ima vsak učenec 

drugačne izkušnje, zmožnosti, interese,... Spodbujati moramo uporabo usvojenega znanja z 

njihovimi karakternimi značilnostmi. Z oblikovanjem različnih podob z različnimi likovnimi 

tehnikami se združita njihovo znanje in čustvena podlaga. Poiskati moramo najbolj smiselno 

pot pri izvedbi (Tomšič Čerkez, 2012). 

Učenci, ki so sodelovali pri didaktični raziskavi, so bili stari med enajst in petnajst let. Takrat 

so se učenci že sposobni likovno izražati na podlagi podanih meril, pridobljenih tako vizualno 

kot abstraktno. Svet okoli njih zaznavajo realno. Ne izražajo se več likovno spontano, ampak 

se pri tem zavedajo reševanja likovnega problema, ki je cilj likovnega izražanja. Nevarnost tega 

obdobja je kopiranje videza narave. Učitelji moramo spremljati njihov likovni razvoj, 

spoznavanje likovnih pojmov in likovno izražanje. Pouk moramo organizirati tako, da imajo s 

pojavi, ki jih obravnavamo, vidni in tipni stik, da bodo s tem svet okoli njih spoznavali in 

doživljali, ter se likovno izražali. Toliko, kot je različnih načinov izražanja, toliko je različnih 

načinov gledanja in mišljenja (Tacol, 1999). 

Izhodišče za likovno nalogo je lahko likovni pojem, likovni motiv ali likovna tehnika. Pri tem 

ne smemo pozabiti na učenčevo doživetje. Če učitelj zasnuje likovni problem na podlagi 

likovnih pojmov, mora najprej teoretično, na nazoren način te likovne pojme razložiti. 

Izpostaviti mora tudi posebnosti likovnega problema, ki so pomembne za končno reševanje. Pri 

tem sta likovni motiv in likovna tehnika podrejena in se prilagajata likovnemu pojmu. Sama 

sem likovne naloge zasnovala tako, da te bazirajo na likovnih pojmih, ki jih najdemo tudi v 

naravi. Za to je smiseln motiv, ki je povezan s pojmom krajine. Ker so obravnavani problemi 

slikarski, sem se odločila za tehniko tempere in vodenih barv (Tacol, 2003). 

Če likovno nalogo dobro zasnujemo, s tem učenci razvijajo lastno čustveno izražanje in kritično 

vrednotenje. Skozi spreminjajoči se proces likovnega izražanja razvijajo svoje ideje, ki jih 

oblikujejo v likovne izdelke. Skozi kritično vrednotenje učenci kritiko prejemajo, jo sami 

interpretirajo in dajejo, s čimer osebnostno rastejo (Sandell, 2015). 

2.6.8 Vrednotenje pri pouku likovne umetnosti 

Vrednotenje je sestavni del pouka likovne umetnosti. Z vrednotenjem spremljamo usvojene 

standarde nacionalnega kurikuluma in hkrati spremljamo posameznega učenca in njegov odnos 

znotraj pouka likovne umetnosti. Prav tako preko vrednotenja merimo učinkovitost naših metod 

skozi učencev razvoj in napredek. Sama sem vrednotenje v likovnih nalogah načrtovala tako, 

da smo ob koncu ure skupaj z učenci vrednotili njihova dela in dela njihovih sošolcev. 

Učinkovitost svojih metod pa sem preverila še z intervjujem z vsakim učencem (Blimen Majcen 

idr., 2021). 

Cilji, zapisani v učnem načrtu za likovno umetnost, so lahko učencem težje razumljivi, zato je 

naša naloga, da oblikujemo jasne usmeritve, ki jih bodo učenci lažje razumeli. Te usmeritve 

predstavljajo merila, ki morajo biti povezana z učnimi cilji in standardi znanja. Z merili morajo 

biti učenci seznanjeni skozi celoten proces reševanja likovnega problema. Na voljo jim morajo 

biti na nekem vidnem mestu. Morajo biti jasni in realistični, ubesedeni na učencem razumljiv 

način. S tem, ko so učenci seznanjeni z merili vedo, zakaj delajo določeno likovno nalogo in na 
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kaj morajo biti pozorni, da uspešno rešijo zadani likovni problem. Na tak način so v večini 

učenci bolj osredotočeni na delo, pa tudi bolj motivirani in aktivni (Blimen Majcen idr., 2021). 

Vrednotenje je opredeljeno kot določanje in ugotavljanje vrednosti nečesa. Milekšič (b.d.) piše 

o tem, da je vrednotenje ena izmed treh faz pri ocenjevanju. Pred vrednotenjem znanje 

ugotavljamo oz. merimo, po vrednotenju pa interpretiramo ocene. Merjenje mora biti 

objektivno in veljavno. Pri likovni umetnosti učitelji ugotavljamo usvojene likovne pojme in 

analiziramo nastale izdelke, kjer učenci rešujejo likovne probleme. V naprej opredeljeni 

standardi so referenčna točka kriterijskega ocenjevanja (znanje, ki ga zahtevamo za posamezno 

oceno). Pri vrednotenju sodelujejo vsi. Spodbuja se kritično ovrednotenje, s tem pa iščemo 

boljše rešitve in izvedbe likovnega problema (Tacol, 1999). 

Kot minimalni standard znanja v tretjem vzgojnoizobraževalnem obdobju pri likovni umetnosti 

je navedeno, da učenec razlikuje različne kompozicijske rešitve in jih tudi uporabi pri 

praktičnem delu, da zna učenec pojasniti pomen kulturne dediščine za slovenski in tuji kulturni 

prostor ter, da pri likovnem izražanju samostojno uporablja likovne tehnike. Z likovnimi 

nalogami, ki bazirajo na motivih povezanih s pojmom krajine, kjer se rešujejo slikarski likovni 

problemi, lahko učenci usvojijo dva od treh minimalnih standardov znanja, uporabo in 

poznavanje različnih kompozicijskih rešitev ter samostojno uporabljanje likovne tehnike. 

Motiv v povezavi s spoznavanjem posebnosti pojma krajine ponuja različne kompozicijske 

rešitve, s tempera in vodenimi barvami pa se učenci samostojno izražajo med samostojnim 

likovnim delom (Program osnovna šola likovna umetnost. Učni načrt, 2011). 

Minimalni standardi znanja so osnova za komunikacijo med učiteljem in učencem pri likovni 

umetnosti. Učenci jih usvajajo v obliki likovnega izražanja. Naša naloga je, da njihovo izkušnjo 

obogatimo z demonstracijo in opazovanjem okolja. Tudi preko vrednotenja učenci usvajajo 

nove likovne pojme v obliki lastnih del, del drugih učencev in umetniških del (Tacol, 2003). 

2.6.9 Cilji pouka likovne umetnosti 

Cilje iz učnega načrta dosegamo z usvajanjem likovnih pojmov, pridobivanjem likovnih znanj, 

razvijanjem mišljenja,... Preko likovne naloge učenci povežejo usvojeno teorijo v prakso, kjer 

samostojno ustvarjajo, ter kritično presojajo lastni likovni izdelek. Pri vrednotenju to še 

ubesedijo. Cilj je vzgojiti kritičnega in odgovornega uporabnika in kreatorja likovno vizualnega 

sveta, kar pa težko merimo s klasičnim ocenjevanjem. To je ravno v nasprotju s tem, da učenci 

izražajo tisto unikatno na likovni način. Tomšič Čerkez piše o tem, da moramo vzpostaviti 

ravnotežje med vzgojnimi in izobraževalnimi cilji pri pouku likovne umetnosti, hkrati pa 

ohranjati občutljivo vrednotenje učenčevih izdelkov. Ne smemo pozabiti smisla likovne 

pedagogike, ki je razvijanje ustvarjalnosti, radovednosti, čustev in zavesti o učencu in njegovem 

odnosu s svetom. Pri pouku likovne umetnosti naše izkušnje delimo z učenci in jim pomagamo 

najti pot do rešitve pri reševanju problemov. S tem učenci osebnostno rastejo, kljub 

enopomenski zaključni oceni (Tomšič Čerkez, 2012). 

Operativni cilji v učnem načrtu pomenijo namene učenja. V tretje vzgojno izobraževalnem 

obdobju pri pouku likovne umetnosti so operativni cilji pri oblikovanju na ploskvi razvijanje 

izraznih možnosti za oblikovanje na ploskvi, spoznavanje pojmov, povezanih z različnimi 
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načini izražanja na ploskvi, spoznavanje likovnih pojmov ob likovnih delih, likovnih izdelkih 

ter zgledih iz narave in okolja, razvijanje občutka za gradnjo iluzije prostora, uporaba 

tradicionalnih orodij in materialov ter digitalne tehnologije, razvijanje sposobnosti analiziranja 

in vrednotenja likovnih del in spoznavanje del nacionalne in mednarodne likovne kulturne 

dediščine. Z likovnimi nalogami, kjer je izhodišče motiv, ki je povezan s spoznavanjem 

posebnosti krajine, lahko z učenci dosežemo veliko operativnih ciljev, ti pa hkrati spoznajo 

nove pojme, povezane s krajino, kontrastom barvne kvaliete, barvno skladnostjo in 

kolorističnim slikanjem (Program osnovna šola likovna umetnost. Učni načrt, 2011). 

Na podlagi pojmov iz učnega načrta mora učitelj sistematično organizirati delo pri pouku in 

zasnovati problemski pouk. Učenci likovne pojme usvajajo preko lastnih izkušenj, pojavov v 

naravi in na umetniških delih. V obliki izdelka in s praktičnim delom pa še rešijo likovni 

problem. Praktično delo imenujemo likovno izražanje. Poleg likovnega izražanja in 

spoznavanja likovnega sveta se učenci čustveno in družbeno razvijajo kot posamezniki, 

razvijajo pa se tudi estetsko in razvijajo različne tehnike, čemur pravimo celostni likovni razvoj 

(Tacol, 2003). 

Likovno znanje se usvaja torej tudi preko likovnega izražanja. Učenci svoje izkušnje, usvojeno 

znanje preoblikujejo v likovni izdelek. S tem razvijajo svoje likovno mišljenje. Pri tem mora 

učitelj učenčeve izkušnje, odzive in doživljanje upoštevati, saj preko tega učenec gradi na 

izražanju lastnih izkušenj. Tukaj je vključenih še mnogo dejavnikov, mišljenje, likovno 

ustvarjalno mišljenje, doživljanje, stališča, vrednote, odnos do družbe, lastne želje in 

zanimanja,... Pride do sodelovanja racionalnosti in čustev. Učitelj mora strmeti k temu, da 

učenec doživlja likovno nalogo in hkrati uporabi tudi usvojeno likovno znanje. Preko tega 

potekata tako izobraževanje kot vzgajanje (Tacol, 1999, 2003). 

V učnem načrtu za likovno umetnost v osnovni šoli je zapisano, da je temeljna naloga pouka 

likovne umetnosti razvoj učenčeve likovne zmožnosti, ki izhaja iz razumevanja vizualnega 

prostora in se izrazi v preoblikovanju vizualnega prostora v likovni prostor. Pri tem učenec 

razvija zmožnost vrednotenja vizualne in likovne kulture. Splošni cilj je spodbujanje likovnega 

mišljenja, čemur je v Sloveniji pri likovni umetnosti namenjeno veliko pozornosti. Preko 

samega likovnega izražanja učenci med drugim izražajo tudi svoja občutja. Poleg likovnega 

izražanja učenci pri pouku likovne vzgoje spoznavajo, vrednotijo in doživljajo objekte sodobne 

vizualne in likovne kulture. Pouk temelji na odkrivanju in razvijanju ustvarjalnosti in 

likovnoizraznih sposobnosti (Berce Golob, 1993; Program osnovna šola likovna umetnost. 

Učni načrt, 2011). 

Namen pouka likovne umetnosti naj bi bil spodbujanje gledanja, vizualnega mišljenja, fokusa, 

kritičnosti, razvijanje domišljije,... S tem naj bi učenci hkrati spoznavali tudi nove pojme iz 

likovne umetnosti. Z obdelavo likovnega motiva učenci motiv podoživljajo, spoznavajo nove 

likovne tehnike, kar omogoča nadaljno kombiniranje in spreminjanje le-tega, ter vključevanje 

novih pojmov v nadaljno ustvarjanje. Kombinira se likovno znanje in življenjske izkušnje. 

Usvojeno likovno znanje se uporabi pri likovnem izražanju na različnih področjih. S tem učenci 

iščejo nove rešitve glede likovnih problemov in motivov in tako pridejo do zanimivih unikatnih 

rezultatov (Tomšič Čerkez, 2012). 
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Pri pouku likovne umetnosti učenci razvijajo in aktivirajo doživljanje, razvijajo znanje, lastne 

ideje in ročne spretnosti, razvijajo se na kulturnem, vzgojnem in izobraževalnem področju. 

Najznačilnejši dejavnik, ki se razvija pri likovni umetnosti in je specifičen za ta predmet, je 

ustvarjalnost. Preko ustvarjalnosti učenci rastejo tako intelektualno kot čustveno, najdejo lastno 

mesto v okolju, hkrati pa je to pomemben dejavnik pri samem likovnem izražanju. Z 

ustvarjalnostjo se razvijata tako logično kot vizualno mišljenje. Likovno izražanje pomeni 

sintezo tako novih spoznanj kot doživljanja. Vzgojno izobraževalni proces moramo organizirati 

tako, da bomo zagotavljali kar največjo ustvarjalnost učencev (Tacol, 1999). 

 

  



40 

 

3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1  LIKOVNO PRAKTIČNI DEL 

Tudi likovno-praktični del spremljajo isti motiv in isti likovni problemi, s katerimi sem se 

ukvarjala v teoretičnem delu magistrske naloge. Raziskujem torej motiv krajine, ki predstavlja 

izhodišče za reševanje slikarskih problemov kontrasta barvne kvalitete, barvne skladnosti in 

kolorističnega slikanja. Izhodišče so fotografije Kozjanskega. Z motivi Kozjanskega se 

ukvarjam že nekaj let, predstavljajo mi izhodišče za lastno delo, pri katerem se več ne 

osredotočam toliko na motiv kot na likovne izzive, ki jih ta prinaša. Tako je končni rezultat 

lahko celo popolnoma neprepoznaven. Rezultat so različne likovne rešitve. 

Kozjansko pokrajino preoblikujem na podlagi lastnih intenc. Z motivom krajine se ukvarjam, 

ker dopušča raznolike zanimive likovne rešitve in lahko vsebuje vrsto rešitev različnih 

slikarskih problemov. Bolj kot kopiranje realnosti mi realnost predstavlja neko osnovo za 

oblikovanje lastnega likovnega jezika. Navdih dobim na podlagi različnih elementov, ki jih 

lahko srečamo v naravi, različnih barv, svetlobnih situacij, zanimivih kompozicij,... Motiv je 

podrejen likovnemu procesu in ne obratno. Včasih upodobim le del fotografije, včasih pa več 

prizorov združim skupaj.   

Kljub motivu krajine je vsebina mojih del likovna. Krajina mi predstavlja osnovo za reševanje 

različnih likovnih problemov, tako risarskih kot slikarskih. V magistrskem delu predstavljam le 

slikarske, saj se na to navezuje naslov naloge. Iz vseh del, ki so nastala na podlagi krajine kot 

osnove za reševanje slikarskih problemov, sem naredila izbor začetnih skic in končnih likovnih 

del, na katerih ubiram različne pristope, ki kažejo različne likovne rešitve. 

Likovni problem, ki me spremlja skozi celotno delo, je upodabljanje globine. Zanima me učinek 

globine, ne da bi s tem umazala barvo na račun tega. Zanima me likovno upodabljanje globine. 

To največkrat ustvarim s toplo-hladnim kontrastom, ki soustvarja globino že sam po sebi, ne da 

bi barva izgubila intenzivnost, ter plastenjem različnih prosojnih in pastoznih nanosov. Globina 

je neposredno povezana s prostorom, upodabljanje prostora pa je tudi upodabljanje krajine. Pri 

tem je glavno izrazno sredstvo barva, ki jo poskušam uporabiti tako, da deluje harmonično in 

da ima na slikah glavno mesto, oz. da je glavni način mojega likovnega izražanja. Iluzijo 

prostora sem ustvarjala tudi z različnimi nasičenostmi različnih barvnih odtenkov. 

V nadaljevanju najprej predstavim svoje skice, ki so bile osnova za moje slikarsko delo. Zaradi 

same tehnike skic, ki je barvica, flumaster in voščenka, je poleg barve glavno izrazno sredstvo 

na skicah tudi linija. Preko različnih smeri in gostot sem prišla do različnih svetlostnih odtenkov 

in preko tega gradila iluzijo prostora na skicah, kljub temu, da na prvi pogled ni upodobljen 

prostor, ampak je upodobitev abstraktna. Prostor sem želela upodobiti, ne da bi dobesedno 

kopirala realnost, torej z likovnimi sredstvi. 

Želela sem ustvariti občutek globine, ne da bi bil prostor dobesedno upodobljen. Pri tem sem 

izrabila barvo in se želela približati kolorističnemu načinu slikanja. Hkrati sem uporabljala tudi 

kontrast barvne kvalitete, ki lahko zaradi različnih nasičenosti barv ustvari prostor, želela pa 

sem tudi, da dela delujejo harmonično, skladno. 
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V nadaljevanju sem nastala dela razvrstila po naslovih. Poleg končnih del sem vključila tudi 

skice, na katerih dela bazirajo. Naslovi del so Z gradu, Med drevesa 1, Med drevesa 2 in Proti 

svetlobi. 

3.1.1 Z gradu 

Slika 5 

Zala Grobelšek: Z gradu, začetna skica (2022), 21 x 29,7 cm, mešana tehnika na papir 
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Slika 6 

Zala Grobelšek: Z gradu (2022), 29,7 x 42 cm, mešana tehnika na papir 

 

Skica in slika (glej Sliki 5 in 6) sta nastali na osnovi fotografije, kjer sem na posnetku ujela 

pogled z lokalnega gradu. Na skici je tehnika barvica, na končnem izdelku pa je tehnika mešana. 

Uporabila sem tempera barve, akvarele, oljne pastele in kredo. Glavno izrazno sredstvo tako na 

skici kot na sliki je barva, ki ni podrejena upodabljanju globine, so pa uporabljeni takšni 

odtenki, ki omogočajo lažjo predstavo o prostoru. Po fotografiji sem različne barve odtenke 

uporabila kot oblike, iz katerih je motiv sestavljen. Zgornji dve tretjini motiva originalno 

predstavlja gozdna površina in ker je to predstavljalo najbolj oddaljen in najtemnejši del motiva, 

sem se odločila za zelene in modre barve odtenke. Na končnem izdelku sem dodala tudi rumeno 

obliko. Spodnja tretjina slike predstavlja najbližji del, zato jo sestavljajo toplejše barve. Modra 

barva levo spodaj predstavlja senco, najtemnejši del slike. Koloristično sem želela prostor 

upodobiti le z barvo. Kontrast barvne kvalitete se na skici kaže zaradi intenzivnosti (pritiska) 

tehnike, ki je barvica, na končnem izdelku pa zaradi različnih tehnik. Modri odtenek z voščenko 

deluje intenzivneje kot z akvarelom. Hkrati sem želela, da vse skupaj deluje harmonično, to je 

najbolj izraženo na zgornjih dveh tretjinah slike z zelenimi in modrimi odtenki. 
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3.1.2 Med drevesa 1 

Slika 7 

Zala Grobelšek: Med drevesa 1, začetna skica (2022), 14,85 x 21 cm, mešana tehnika na papir 
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Slika 8 

Zala Grobelšek: Med drevesa 1 (2022), 58 x 58 cm, mešana tehnika na platno 

 

Tukaj sta slika in skica (glej Sliki 7 in 8) nastali na osnovi fotografije, na kateri sem ujela pot 

svetlobe med vejami dreves. Ta motiv se mi je zdel zanimiv, ker je vseboval veliko svetlobnih 

kontrastov. Sestavljajo ga različne linije v različnih smereh, ki jih povzročajo veje in debla 

dreves. Tudi ta motiv sem poskušala upodobiti z barvo kot glavnih izraznim sredstvom, prav 

tako pa sem ga že na sami skici reducirala zaradi same kompozicije. Na skici je tehnika barvica 

in kemični svinčnik, na sliki pa tempera barve in akrili. Osrednji del predstavlja diagonalna veja 

od spodnjega levega do zgornjega desnega kota. Ostalo so plasti v ozadju. Različne svetlobne 

vrednosti sem hotela upodobiti z različnimi barvnimi odtenki, pri čemer so modri odtenki 

najtemnejši, rumeni in oranžni pa najsvetlejši. Barvni odtenki vmes predstavljajo vmesne 

svetlostne vrednosti. Na skici sem globino upodobila tudi s pomočjo različnih linij, šrafiranja, 

s čimer sem zaradi različnih gostot dobila različne svetlosti. Pri sliki sem globino upodobila s 

pomočjo prekrivanja oblik ter toplo-hladnega kontrasta. Ker je glavno sredstvo barva, je slika 

koloristična. Barvnim odtenkom sem spreminjala intenzivnost in tako je na sliki prisoten tudi 

kontrast barve kvalitete, kot tudi na skici zaradi različnih gostot. Slika je nastajala dolgo časa 

in bila dolgotrajen proces, ker sem dodajala in prekrivala različne elemente. Želela sem namreč, 

da končni izdelek deluje skladno, harmonično. 
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3.1.3 Med drevesa 2 

Slika 9 

Zala Grobelšek: Med drevesa 2, začetna skica 1 (2022), 23 x 19 cm, mešana tehnika na papir 
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Slika 10 

Zala Grobelšek: Med drevesa 2, začetna skica 2 (2022), 29,7 x 42 cm, mešana tehnika na papir 
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Slika 11 

Zala Grobelšek: Med drevesa 2 (2022), 70 x 100 cm, tempera na karton 

 

Tudi na Slikah 9, 10 in 11 je motiv svetloba, ki skozi gozd seva med drevesa. Na tak način se 

svetloba lomi in ustvarjajo se različne svetlostne vrednosti, svetlo-temni kontrast. Dinamiko na 

motivu povzročajo veje in debla dreves različnih smeri. Spet sem globino želela upodobiti z 

barvo, kar se izraža predvsem na skicah. Na skicah je tehnika barvica in kuli, na sliki pa tempera 

barve. Na sliki je globina prikazana predvsem s prekrivanjem oblik. Slika je bila dolgotrajen 

proces, zato se tudi barvno precej razlikuje od začetnih skic, saj sem želela, da deluje skladno. 

Na koncu niti ni več razvidno, da gre za pogled v gozd. Kljub temu pa mi je bil cilj učinek 

globine, ne da bi bil prostor dobesedno upodobljen. To sem poskušala doseči z izbiro barve. 

Delovala sem po lastnih intencah, zato je tudi končno delo Med drevesa 2 precej drugačno od 

končnega dela Med drevesa 1, kljub podobnemu izhodišču. 

 



48 

 

3.1.4 Proti svetlobi 

Slika 12 

Zala Grobelšek: Proti svetlobi, začetna skica 1 (2022), 21 x 29,7 cm, barvni svinčnik na papir 
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Slika 13 

Zala Grobelšek: Proti svetlobi, začetna skica 2 (2022), 21 x 29, 7 cm, barvni svinčnik na papir 
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Slika 14 

Zala Grobelšek: Proti svetlobi (2022), 70 x 100 cm, mešana tehnika na karton 

 

Na Slikah 12, 13 in 14 je motiv gozd, kjer je najsvetlejši del najbolj oddaljen in sem ob nastanku 

fotografije v bistvu gledala proti svetlobi. Od prej nastalih del, je tukaj motiv še najbolj direktno 

upodobljen. Pri začetnih skicah, kjer je tehnika barvica, sem se ukvarjala predvsem s 

kompozicijo in barvnimi kombinacijami. Spet sem želela prostor upodobiti z barvo, kar se vidi 

tudi na končnem izdelku. Na sliki je tehnika mešana, akril, akvarel in kreda. Globino sem želela 

graditi od najhladnejše do najtoplejše barve. Če bi se ravnala po skicah, bi barvnim odtenkom 

na sliki dodala še druge, toplejše. Za to se nisem odločila, saj se mi je zdelo, da slika takšna kot 

je funkcionira, deluje sveže. Prostor je grajen z barvo, s hladnejšimi modrimi in toplejšimi 

zelenimi odtenki. Pri tem je prisoten tudi kontrast barvne kvalitete. Zaradi podobnih barvnih 

odtenkov slika deluje tudi harmonično. 
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3.2  LIKOVNO DIDAKTIČNI DEL 

 

3.2.1 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

Namen raziskave je predstaviti odnos učencev do motiva, ki je povezan s spoznavanjem 

posebnosti krajine skozi tri različne likovne probleme, ter njihov odziv na likovno dejavnost v 

obliki likovne naloge, kjer so z različnimi likovnimi motivi, ki so povezani s spoznavanjem 

posebnosti krajine, reševali likovne probleme: kontrast barvne kvalitete, barvno skladnost in 

koloristično slikanje. Skozi motive v povezavi s pojmom krajine so učenci spoznavali 

posebnosti likovnih pojmov s področja slikanja v povezavi s kontrastom barvne kvalitete, 

barvne skladnosti in kolorističnega slikanja. Zanimalo me je, kako lahko s pomočjo motiva v 

povezavi s pojmom krajine učenci lažje in hitreje usvajajo pojme, obravnavane v učnem načrtu 

pri likovni umetnosti v osnovni šoli. Ugotovitve bodo služile kot smernice za uporabo motiva, 

povezanega s pojmom krajine kot pomoči za lažje in hitrejše usvajanje likovnih pojmov in 

reševanje likovnih problemov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli. 

Cilji raziskave:   

 Oblikovati in izpeljati likovne aktivnosti, znotraj katerih bodo učenci s pomočjo 

spoznavanja posebnosti  likovnega pojma krajina usmerjeni v spoznavanje posebnosti 

drugih likovnih pojmov. 

 Pridobiti mnenje učencev o obravnavani vsebini. 

 Podati morebitne izboljšave didaktičnih aktivnosti. 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Kako lahko motiv v povezavi s pojmom krajine izkoristim za reševanje slikarskih 

problemov kontrasta barvne kvalitete, barvne skladnosti in kolorističnega slikanja pri 

pouku likovne umetnosti v 7. in 9. razredu osnovne šole? 

2. Katere posebnosti se izkazujejo v 7. in katere v 9. razredu pri reševanju likovnega 

problema, v povezavi z likovni pojmi kontrast barvne kvalitete, barvna skladnost in 

koloristično slikanje? 

3. Kakšen je odziv, razumevanje in doživljanje učencev v povezavi z izpeljanimi 

aktivnostmi? 

3.2.2 Opis raziskovalnega pristopa 

Pristop je kvalitativni. Temelji na vrednotenju likovnih izdelkov učencev in intervjuja, ki sem 

ga z učenci opravila po izvedeni likovni dejavnosti. 

3.2.3 Vzorec 

Vzorec sestavljajo učenci in učenke 7. in 9. razreda osnovne šole v Savinjski regiji. Vzorec je 

neslučajnostni priložnostni. Sodelovali so učenci, ki so bili pripravljeni sodelovati. Tudi 

osnovna šola je bila izbrana priložnostno, vezana na kraj izvedbe raziskave. 



52 

 

3.2.4 Postopek zbiranja podatkov 

Raziskavo sem izvedla v aprilu 2022. Že prej sem mentorja, likovnega pedagoga na osnovni 

šoli seznanila z likovno dejavnostjo in raziskovalnim delom. Podatke sem zbirala v sklopu 

likovnih dejavnosti v obliki likovnih nalog pri pouku likovne umetnosti. Pri tem sem pridobila 

dokumente, to so likovni izdelki učencev, ki smo jih skupaj z učenci kasneje vrednotili. Po 

izvedeni likovni nalogi sem z učenci izvedla tudi intervjuje. Podatke sem pridobila ob 

neposrednem opazovanju in lastno izpolnjenih intervjujih. Pri raziskavi sem upoštevala etična 

načela pedagoškega raziskovanja. 

3.2.5 Obdelava podatkov 

Obdelava je kvalitativna analiza podatkov. Nastale izdelke učencev sem ovrednotila na podlagi 

zastavljenih meril. Njihove odzive na izvedeno dejavnost sem analizirala na podlagi seznama 

vprašanj za intervju. 

Merila pri likovni nalogi z likovnim problemom kontrasta barvne kvalitete: 

1. Učenec je naslikal motiv, kjer je prikazal posebnosti pojma krajine. 

2. Motiv v povezavi s pojmom krajine je naslikal s kontrastom barvne kvalitete. 

3. Pri kontrastu barvne kvalitete je barvi nasičenost spreminjal z dodajanjem bele, črne, 

sive barve, z dodajanjem vode in mešanjem z drugo barvo. 

4. Pri slikanju je upošteval motiv Sanjska krajina. 

 

Merila pri likovni nalogi z likovnim problemom barvne skladnosti: 

1. Učenec je slikal z uporabo barvne harmonije. 

2. V motivu je prikazal posebnosti krajine. 

3. Pri slikanju je upošteval načine, za doseg barvne harmonije: uporaba najmanj dveh 

barv, ki sta blizu v barvnem krogu, mešanje teh dveh barv v različne odtenke ter 

dodajanje bele in črne barve tem odtenkov. 

4. Vse te načine je pri slikanju uporabil. 

5. Pri slikanju je upošteval motiv Razglednice s Kozjanskega. 

 

Merila pri likovni nalogi z likovnim problemom kolorističnega slikanja: 

1. Učenec je slikal na način kolorističnega slikanja - barv ni svetlil, temnil oz. 

spreminjal njihove kvalitete na račun iluzije prostora. 

2. Pri tem je sliko moduliral. 

3. Pri slikanju je uporabil najmanj tri barvne tone iz barvnega kroga. 

4. Sliko je ustvaril po predlogi fotografije. 

Pridobljene podatke pri intervjujih sem analizirala tako, da sem intervjuje najprej dobesedno 

prepisala. Njihove odgovore sem nato analizirala v povezavi z njihovim končnim izdelkom in 

izpolnjenimi merili. Pri vsaki likovni nalogi sem izpostavila 6 izdelkov in 6 intervjujev z učenci.   
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3.2.6 Izvedba likovno didaktične dejavnosti 

Likovno didaktična dejavnost je razdeljena na tri sklope. Prvi sklop se veže na likovni problem 

kontrasta barvne kvalitete v motivu, povezanim s pojmom krajine, drugi sklop na likovni 

problem barvne skladnosti v motivu, povezanim s pojmom krajine, tretji del pa na likovni 

problem kolorističnega slikanja v motivu, povezanim s pojmom krajine. Prva dva sklopa sta 

potekala dve šolski uri, tretji pa tri. Dve šolski uri nista bili dovolj za končanje izdelkov in 

izvedbo intervjujev. Prav tako sta bila prva dva sklopa izvedena v 7. razredu, 3. pa v 9. razredu. 

Pri vseh treh sklopih je bil cilj, da učenci doživijo likovne pojme in rešijo likovni problem v 

motivu, kjer upoštevajo posebnosti krajine. Pri tem je bil moj namen, da z opazovanjem 

pokrajine okoli sebe in s primeri iz narave učenci obravnavane likovne pojme še bolj doživijo 

in jih kasneje kot likovni problem rešijo v obliki likovnega izdelka na področju slikanja. Po 

izvedeni likovni dejavnosti je potekalo vrednotenje teh likovnih izdelkov in izvedba intervjujev. 

Za vse tri sklope sem oblikovala učno pripravo v skladu z učnimi cilji iz učnega načrta za 

posamezen razred pri predmetu likovna umetnost v osnovni šoli. 

1. Sklop likovno didaktične dejavnosti: Reševanje likovnega problema kontrasta barvne 

kvalitete v motivu, povezanim s pojmom krajine 

Čas obravnavanega področja: 2 šolski uri 

Likovno področje: slikanje 

Likovni problem: upodabljanje motiva, povezanega s pojmom krajine po domišljiji z uporabo 

kontrasta barvne kvalitete 

Likovna tehnika: tempera in vodene barve 

Likovni motiv: Sanjski svet 

Likovni materiali in pripomočki: tempera barve, čopiči, papir za skiciranje, risalni A3 papir, 

risarski pripomočki za skiciranje, barvice 

Oblike dela: frontalna, individualna 

Didaktični pripomočki: računalnik, PPT predstavitev 

Vzgojno izobraževalni cilji: 

- Učenec naslika sliko z uporabo kontrasta barvne kvalitete, 

- tempero in vodene barve meša na račun kvalitativnega barvnega kontrasta, 

- pozna načine, kako spremeniti kvaliteto barve, 

- ponovi in bogati pojme, povezane z barvnim krogom, odtenkom, likovnimi motivi, 

krajino, 

- ob lastni praksi analizira svoja dela z vidika likovno-formalne analize. 

- primerja in analizira lastna dela in dela sošolcev, 

- razvija zmožnost kreativne realizacije ter sposobnost zagovarjanja ustvarjenega. 
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Potek: 

Na začetku ure poteka uvodna motivacija. V tem delu likovne dejavnosti se pogovarjamo o 

naših sanjskih krajih, o takšnih, kjer bi živeli, če bi lahko živeli kjerkoli na svetu. Učenci 

opisujejo, zakaj bi živeli na izbranih krajih in kaj bi tam pravzaprav počeli. Nato jim pokažem 

sliko Franca Kavčiča z naslovom Idealna krajina z mostom in amfiteatrom (1810). Vprašam 

jih, ali bi živeli na naslikanem kraju. Nato se premaknemo k posredovanju vsebine likovnih 

pojmov. Moje prvo vprašanje je, kaj prevladuje na sliki. Predstavim likovni pojem krajina. 

Povem, da je pri upodobitvi krajine najpomembnejše upodabljanje pokrajine. Na vprašanje 

kakšne krajine poznamo, učenci naštevajo vrste le-teh, npr. morje, gozd, mesto, vas, gore,... 

Drugi slikarski primer, ki ga učencem pokažem je delo Giuseppeja Zole z naslovom Krajina s 

pastirjem in čredo (18. stoletje). Vprašanje, ali je tudi tukaj prevladuje upodobitev krajine 

učence zmede, saj sta na sliki poleg krajine prisotna tudi pastir in čreda. Razložim, da so lahko 

znotraj likovnega prikaza krajine prisotne tudi upodobitve človeka in živali, vendar mora imeti 

na sliki krajina glavno vlogo, druge upodobitve pa so njej podrejene. Nato na PPT predstavitvi 

prikažem dve sliki hkrati in prosim učence za primerjavo. Ti sliki sta Vztrajnost spomina (1931), 

avtorja Salvadorja Dalija in Škofja Loka v snegu (1905), avtorja Ivana Groharja. Ob tem 

postavim vprašanje o razlikah med prikazanima krajinama. Prva je domišljijska, druga pa 

realistična. Domišljijska krajina vsebuje domišljijske elemente, elemente, nevezane na 

resničnost. Spet pokažem sliko Franca Kavčiča z začetka dejavnosti in povprašam, ali je tudi ta 

domišljijska. Ta krajina je idilična in pa tudi domišljijska, saj ni upodobljen resnični prostor, 

kar nam pove že naslov (Idealna krajina z mostom in amfiteatrom). Vse, kar je naslikano, je 

olepšano, prikazana je neka idila v naravi, za razliko od slike Ivana Groharja, ko je slikar 

naslikal trenutek, ko je v Škofji Loki padal sneg, oziroma je upodabljal vtise ob opazovanju 

motiva. Za tem pokažem še tri dela s prikazom krajine hkrati, učence pa prosim, da poimenujejo 

najizrazitejše barvne kontraste na posamezni sliki. Prva slika je slika Vincenta Van Gogha z 

naslovom Cesta v Ettnu (1881), kjer je prisoten svetlo-temni kontrast. Druga slika je slika 

Riharda Jakopiča z naslovom Sipine (1919), kjer je najizrazitejši toplo-hladni kontrast. Tretja 

slika je slika Ernsta Ludwiga Kirchnerja z naslovom Gora, kjer je najizrazitejši komplementarni 

barvni kontrast. Vse te kontraste učenci že poznajo. Od prej tudi že vedo, da je kontrast 

nasprotje, ko pa govorimo o barvnem kontrastu, govorimo o barvnem nasprotju. Povprašam jim 

o kontrastu barvne kvalitete, ki ga obravnavajo prvič. O njem govorimo, ko govorimo o 

nasprotju med nasičenimi in nenasičenimi barvami. Za primer podam sliko Paula Kleeja z 

naslovom Maska z majhno zastavo (1925), ki je naslikana z različnimi odtenki magente, s 

kontrastom barvne kvalitete. Z učenci se pogovarjamo o tem, kje na sliki je barva najbolj 

nasičena in kaj sploh pomeni barvna nasičenost (moč, živost, čistost barve). Nasičeni odtenki 

ne vsebujejo bele ali črne in so do konca napolnjeni sami s sabo. Če jim dodamo belo, črno, 

sivo, vodo ali katero drugo barvo, izgubijo svojo nasičenost. Za tem poteka demonstracija 

likovne tehnike, kjer učencem, zbranim okoli ene mize demonstriram, na kakšne načine 

tempera barve izgubijo nasičenost. Izbrani barvi dodam belo in s tem se barva posvetli, črno in 

se ta potemni, dodam tudi vodo, kjer barva postane redkejša in svetlejša, ter sivo. Dodam tudi 

drugo barvo iz barvnega kroga. V vseh primerih barva izgubi kvaliteto. Učenci se nato posedejo 

nazaj na svoja mesta. Spet dam primerjavo treh slik, na podlagi katerih morajo ugotoviti, katera 

je naslikana s kontrastom barvne kvalitete. Te slike so Križanke v jeseni (1909), avtorja Riharda 
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Jakopiča, Gora Sainte Victoire (1885-1895), avtorja Paula Cezanna in slika z naslovom 

Pokrajina (1885), avtorja Vincenta Van Gogha. Slednja vsebuje kontrast barvne kvalitete. Za 

tem jih povprašam o kontrastu barvne kvalitete v naravi, ki ga lahko tam opazimo, tako kot 

druge kontraste. Primeri kontrasta barvne kvalitete v naravi so zimska pokrajina, različni 

cvetovi, nočna umetna svetloba na ulici, travnik,... Najbolj nasičenih barv v naši okolici pa so 

cvetovi in prometni znaki. Za tem napovem likovno nalogo. Še prej jih usmerim v pripravo 

likovnih pripomočkov. Vsak si vzame A4 list za skiciranje, svinčnik, A3 risalni list, pripravi 

čopiče, vodene barvice, skodelice za vodo,... Na tablo napišem usmeritve, sproti, ko obnavljam 

posebnosti likovne naloge. Pri likovni nalogi slikajo z uporabo kontrasta barvne kvalitete. 

Sproti tudi ponovimo, kaj pomenijo posamezni likovni pojmi in jih utrdimo. Eni čisti barvi 

bodo spreminjali nasičenost. To lahko storimo z dodajanjem bele, črne, sive, vode, druge 

barve,... Slikali bodo s tempero in vodenimi barvami na A3 risalni list. Vse naslikajo z eno 

barvo, ki ji spreminjajo nasičenost. Prisotni morajo biti vsi načini spreminjanja nasičenosti. 

Motiv je Sanjski svet, ki lahko predstavlja različne pokrajine. Slikali bodo s tempero in 

vodenimi barvami na A3 risalni papir. Na sliki mora biti prisoten kontrast barvne kvalitete. 

Naslikali bodo za njih idealistično krajino, njihov idealni, sanjski kraj, ki je lahko kakršenkoli, 

tudi domišljijski. Najpomembnejšo vlogo na sliki pa mora imeti pokrajina. Merila so, da učenec 

naslika motiv, kjer upošteva posebnosti likovnega pojma krajine, to naslika s kontrastom barvne 

kvalitete, kjer nasičenost spreminja z vsemi prikazanimi načini. Pri slikanju pa mora upoštevati 

motiv Sanjska krajina. Učenci slikajo do 20 minut pred koncem naslednje ure, ko izdelke skupaj 

vrednotimo in z učenci izvedemo intervjuje za potrebe raziskave. Usmerim jih v reševanje 

likovne naloge in sem med tem na voljo za vprašanja in pomoč pri izvedbi. Pri delu jih 

usmerjam in jim svetujem (procesno vrednotenje). Po končanem delu z učenci oblikujemo 

merila za vrednotenje (glede na predhodno podane usmeritve), se o likovnih izdelkih 

pogovorimo ter razmislimo o morebitnih izboljšavah. Njihove odgovore si zapisujem. 

2. Sklop likovno didaktične dejavnosti: Reševanje likovnega problema barvne skladnosti 

v motivu , povezanim s pojmom krajine 

Čas obravnavanega področja: 2 šolski uri 

Likovno področje: slikanje 

Likovni problem: upodabljanje motiva, povezanega s pojmom krajine po spominu z uporabo 

kontrasta barvne skladnosti 

Likovna tehnika: tempera in vodene barve 

Likovni motiv: Razglednice s Kozjanskega 

Likovni materiali in pripomočki: tempera barve, čopiči, papir za skiciranje, risalni A3 papir, 

risarski pripomočki za skiciranje, barvice 

Oblike dela: frontalna, individualna 

Didaktični pripomočki: računalnik, PPT predstavitev 

Vzgojno izobraževalni cilji: 

- Učenec naslika sliko z uporabo barvne skladnosti, 



56 

 

- tempero in vodene barve meša na račun barvne skladnosti, 

- pozna načine, kako spremeniti barvni odtenek, 

- ponovi in bogati pojme povezane z barvnim krogom, odtenkom, likovnimi motivi, 

krajino, 

- ob lastni praksi analizira svoj izdelek z vidika likovno-formalne analize, 

- primerja in analizira lastna dela in dela sošolcev, 

- razvija zmožnost kreativne realizacije ter sposobnost zagovarjanja ustvarjenega. 

Potek: 

Uro začnem z igro vislic, pri kateri je geslo beseda harmonija. Nato učence povprašam o tej 

besedi, ali vedo, kaj je to harmonija. Harmonija pomeni neko ubranost in skladnost po eni ali 

več lastnostih. V glasbi je harmonija skladno zvenenje najmanj treh tonov, to so akordi. Učence 

vprašam, kaj bi bila harmonija v likovni umetnosti in kaj bi pomenila besedna zveza barvna 

harmonija, če harmonija pomeni neko sorodnost oz. podobnost. Barvna harmonija je odnos med 

dvema ali več barvnimi toni in barvnimi odtenki, ki v nas proizvede doživljaj skladnosti. 

Povprašam jih tudi o tem, kako bi z barvami proizvedli harmonijo. Pokažem primer slike 

Zorana Didka z naslovom Pokrajina v zelenem (1975) in Franka Auerbacha Bakus in Arianda 

(1971). Učence vprašam, katera slika nanje deluje bolj ubrano in zakaj. Na sliki Zorana Didka 

so med barvnimi odtenki majhne razlike. Avtor druge slike, Frank Auerbach, je pri slikanju 

uporabil odtenke, ki so med sabo bolj kontrastni, med njimi so večje razlike (komplementarni, 

toplo-hladni, svetlo-temni barvni kontrast). Poudarim, da je doživljanje harmonije subjektivno, 

vendar pa je mogoče navesti nekaj načinov za doseg harmoničnih barvnih kombinacij. Zberemo 

se za mizo, kjer te načine demonstriram. Harmonično deluje kombinacija dveh ali več barv, ki 

v barvnem krogu ležijo blizu skupaj, npr. magenta, rumena in oranžna. Prav tako je harmonična 

kombinacija odtenkov, ki nastanejo z mešanjem dveh barv, npr. pri mešanju rumene in modre 

dobimo celo vrsto zelenih odtenkov, med rumeno in rdečo vrsto oranžnih, med rdečo in modro 

vrsto vijoličnih. Harmonične barvne kombinacije dobimo tudi z dodajanjem bele in črne barve. 

Pokažem različne primere, kjer so prisotne harmonične barvne kombinacije. Ti primeri so 

ilustracija Grdi raček Marlenke Stupica, slika Herbst Anastasis 1 (1997), slikarja Pera 

Kirkebyja, slika Maska z majhno zastavo (1925), slikarja Paula Kleeja in Jezero Annecy (1896), 

avtorja Paula Cezanna. Povprašam jih o motivu pri zadnjem primeru. Motiv je jezero. Z učenci 

ponovimo, kaj je krajina. Poznamo različne krajine, urbano, neurbano, gore, morje, gozd,... 

Likovni prikaz krajine lahko vsebuje tudi upodobitve človeka in živali, vendar mora imeti na 

sliki krajina glavno vlogo, druge upodobitve pa so njej podrejene. Učence povprašam o barvni 

harmoniji v naravi, kjer lahko barvno harmonijo opazujemo pri živalih in rastlinah. Barve, 

podobne okolju imenujemo varovalne barve. Barve, ki so okolju nasprotne pa opozorilne. 

Primer tega sta paličnjak z varovalno in azurna podrevnica z opozorilno barvo. Drevo tise ima 

rdeče, opozorilne plodove, drevesa v gozdu pa varovalne. Tudi, če pogledamo skozi okno na 

travnik lahko zaznamo barvno harmonijo. Da jih napeljem na samo likovno nalogo, jih 

vprašam, ali okolico fotografirajo, če jim je narava všeč in če fotografirajo naravo in mesta, ko 

gredo na dopust. Povprašam jih, ali iz dopusta še pošiljajo razglednice in pokažem primere 

različnih razglednic. Razglednice so kartončki, ki imajo na eni strani sliko, na drugi pa prostor 

za krajše sporočilo. Na prikazanih razglednicah lahko vidimo različne barvne odnose, med 

drugim tudi barvno harmonijo. Spodbudim jih, da premislijo, kaj v okolici njihovega doma ali 
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šole bi oni upodobili na razglednici. Učence usmerim v pripravo likovnih pripomočkov. Vsak 

si vzame A4 list za skiciranje, svinčnik, A3 risalni list, pripravi čopiče, vodene barvice, 

skodelice za vodo,... Ko z učenci obnavljamo predstavljeno vsebino, na tablo sproti zapišem 

temeljne usmeritve. Slikali bodo z uporabo barvne harmonije, ki jo bodo dosegli na vse prej 

prikazane načine. Izhodiščne barve so poljubne. Slikali bodo s tempero in vodenimi barvami 

na A3 risalni papir, motiv pa je Razglednice s Kozjanskega. Naslikali bodo nekaj po spominu, 

kar se jim zdi vredno upodobiti na razglednici. Lahko upodobijo tudi več krajev naenkrat. 

Usmeritve v reševanje likovnega problema predstavljajo: uporabo barvne harmonije, motiv, 

kjer upoštevajo posebnosti likovnega pojma krajine, uporabo vseh naštetih načinov za doseg 

harmonije in upoštevanje naslova Razglednice s Kozjanskega. Slikajo do 20 minut pred koncem 

naslednje ure, ko bomo dela pregledali in vrednotili. Usmerim jih v pripravo likovnih 

pripomočkov ter v reševanje likovne naloge. Med tem sem na voljo za kakršnokoli vprašanje, 

da jim pomagam pri reševanju likovnih problemov in problemov povezanih s prikazom krajine 

z uporabo barvne harmonije. Pri delu jih usmerjam in jim svetujem. Zadnjih 20 minut 

pregledamo nastala dela in skupaj z učenci oblikujemo merila za vrednotenje, na osnovi katerih 

vsak sam vrednoti svoje likovno delo. Ob tem z njimi izvedem še intervju v zvezi z njihovim 

odnosom, mnenjem o izvedeni dejavnosti, ter razumevanje posebnosti likovnih pojmov, ki smo 

jih med dejavnostjo obravnavali. Njihove odgovore si zapisujem. 

3. Sklop likovno didaktične dejavnosti: Reševanje likovnega problema kolorističnega 

slikanja v motivu, povezanim s pojmom krajine 

Čas obravnavanega področja: 3 šolske ure 

Likovno področje: slikanje 

Likovni problem: upodabljanje motiva, povezanega s pojmom krajine po predlogah na način 

kolorističnega slikanja 

Likovna tehnika: tempera 

Likovni motiv: Kozjansko v barvah 

Likovni materiali in pripomočki: tempera barve, čopiči, papir za skiciranje, risalni A3 papir, 

risarski pripomočki za skiciranje, barvice 

Oblike dela: frontalna, individualna 

Didaktični pripomočki: računalnik, PPT predstavitev 

Vzgojno izobraževalni cilji: 

- Učenec naslika sliko na način kolorističnega slikanja, 

- tempero meša na račun modulacije, 

- iluzijo prostora upodobi z modulacijo, 

- ponovi in bogati pojme, povezane z barvnim krogom, odtenkom, prostorskimi ključi, 

iluzijo prostora, likovnimi motivi, krajino, 

- ob lastni praksi analizira lastno delo z vidika likovno-formalne analize, 

- primerja in analizira lastna dela in dela sošolcev, 

- razvija zmožnost kreativne realizacije ter sposobnost zagovarjanja ustvarjenega. 
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Potek: 

Na začetku ure učence na mizah čakajo črno bele fotografije. Vse fotografije predstavljajo 

posamezne dele kraja, kjer se nahaja njihova šola. Vsak si mora izbrati tisto, ki mu je najljubša. 

Povprašam jih, zakaj so si izbrali določeno fotografijo. Moje naslednje vprašanje se navezuje 

na iluzijo prostora ter kako prostor upodobimo brezbarvno, torej črno belo. Brezbarvni prostor 

lahko upodobimo s pomočjo prostorskih ključev, perspektive,... Na prikazanih primerih morajo 

učenci ugotavljati, kako je upodobljen prostor. Prvi primer je delo Vincenta Van Gogha, z 

naslovom Cesta v Ettnu. Na delu je prostor upodobljen z navidezno konvergenco linij, 

navideznim manjšanjem oz. večanjem velikosti predmetov, navideznim manjšanjem razdalj 

med predmeti,... Drugi primer je delo istega avtorja z naslovom Ulice v Saintes Maries De La 

Mer. Na tem delu se gostota teksture na predmetih z oddaljenostjo stopnjuje, prav tako z 

oddaljevanjem izginjajo podrobnosti. Na bližnjih predmetih opazimo več detajlov. Tudi tretje 

delo je Van Goghovo in sicer Grm v parku v Arlesu. Na tem delu so svetli predmeti videti bližje 

kot temni, prostor nakazujejo tudi sence. Predmete bližje spodnjemu robu zaznamo bližje kot 

predmete bližje zgornjemu robu. Predmeti spodaj prekrivajo predmete za njimi. Nato učence 

napeljem na razmišljanje o upodabljanju prostora z barvo. Primer tega je Cezannova slika Gora 

Sainte Victoire, kjer je uporabljena barvna perspektiva. Tople barve zaznavamo blizu, hladne 

pa daleč. Pokažem primera dveh likovnih prikazov krajine s prostorskimi ključi, ena je 

prikazana z modulacijo, druga pa z modelacijo. Modelirana je slika Williama Turnerja z 

naslovom Hannibal in njegovi možje prečkajo Alpe. Modulirana je Monetova slika Kopice 

pozno poleti. Na drugi sliki se spreminja barva predmetov, na prvi pa svetlost. Na prvi je 

pomemben svetlo-temni kontrast (modelacija), na drugi pa toplo-hladni (modulacija). Ob 

barvnem krogu razložim modulacijo. Če si ogledamo barvni krog vidimo, da barve nimajo samo 

različne barvnosti, ampak da so nekatere svetlejše, druge temnejše. Tako lahko le z barvami 

ustvarimo iluzijo prostora, ne da bi jim spreminjali kvaliteto (svetlili oz. temnili) na račun tega. 

Rumena je najsvetlejša in deluje najbližje. Vijolična je najtemnejša in deluje najbolj oddaljena. 

Tople barve kot najsvetlejše silijo v ospredje, hladne kot najtemnejše pa v ozadje. Torej na 

formatu najtemnejše in najbolj oddaljene elemente upodobimo z najhladnejšimi barvami, 

najsvetlejše in najbližje pa z najtoplejšimi. Vmesni toni so vmesnih barv v barvnem krogu. 

Namesto od svetlega do temnega slikamo po barvnem krogu od najtoplejšega do 

najhladnejšega. Pokažem tri primere z uporabo modulacije, deli Riharda Jakopiča Sipine in 

Sončni breg ter delo Ernsta Ludwiga Kirchnerja z naslovom Punce, ki se kopajo v jezeru. 

Učencem povem, da lahko barve na takšen način zaznavamo tudi v našem okolju. Če 

pogledamo čez okno, lahko vidimo, da so hribi v ozadju hladnih, kar je spredaj pa toplejših 

barv. Pokažem jim različne fotografije, ki prikazujejo krajino. Nato povem, da je modulacija 

koloristični način slikanja in učence vprašam, kaj si predstavljajo pod tem pojmom. Za 

kolorizem je značilen poseben način uporabe barv, pri katerem se upošteva predvsem barvni 

ton (barvnost). Najpomembnejše sredstvo izražanja je barva. Ne spreminjamo njene moči na 

račun motiva. Pokažem tri primere kolorističnega slikanja, sliko Paula Gauguina z naslovom 

Tahitijska krajina, sliko Paula Cezanna, Gora Sainte Victoire in sliko Marka Rothka, Številka 

5. Poudarim, da kolorizem ni samo uporaba modulacije, ampak so lahko to tudi abstraktne slike. 

Glavno izrazno sredstvo je barva. Za tem napovem likovno nalogo, kjer bodo učenci slikali 

koloristično. Zraven jim postavljam vprašanja o obravnavanih likovnih pojmih, da skupaj vse 



59 

 

še enkrat ponovimo. Sliko bodo modulirali in ne modelirali, uporabiti pa bodo morali najmanj 

tri barve iz barvnega kroga, ki si jih izberejo poljubno. Svetujem jim, da preizkušajo različne 

barvne kombinacije. Slikali bodo s tempero na A3 risalni papir, pri motivu pa morajo upoštevati 

posebnosti likovnega pojma krajine. Upodobiti bodo morali fotografije, ki so si jih izbrali na 

začetku ure, vendar koloristično. Lahko si izberejo tudi določen del fotografije, tisti, ki jim je 

najbolj zanimiv. Usmeritve v reševanje likovnega problema predstavljajo: slikanje na način 

kolorizma, modulacija, uporaba najmanj treh barvnih tonov iz barvnega kroga in predloga 

fotografije. Slikali bodo dve šolski uri in še eno naslednji teden, ko mora biti izdelek končan. 

Učence usmerim v pripravo likovnih pripomočkov, to so tempera barve, ter v reševanje likovne 

naloge. Med tem sem na voljo za kakršnokoli vprašanje, da jim pomagam pri reševanju likovnih 

problemov in problemov povezanih s slikanjem motiva, povezanega s pojmom krajine z 

modulacijo in kolorističnim slikanjem. Pri delu jih usmerjam in jim svetujem. Ko izdelke 

končajo, jih pogledamo, skupaj oblikujemo merila za vrednotenje, na osnovi katerih vsak 

učenec izpelje vrednotenje likovnega izdelka.  Ob tem z vsakim učencem izvedem še intervju 

v zvezi z njihovim odnosom, mnenjem o izvedeni dejavnosti, ter razumevanju posebnosti 

likovnih pojmov, ki smo jih med dejavnostjo obravnavali. Njihove odgovore si zapisujem. 

3.2.7 Analiza likovnih izdelkov učencev 

V vsakem sklopu je izpostavljenih 6 likovnih izdelkov, ki so jih učenci ustvarili individualno v 

okviru izvedene likovne dejavnosti v razredu. Pri analizi izdelkov sem izhajala iz usmeritev 

naloge, ki so bile podane učencem ob napovedi likovne naloge ter iz intervjuja, ki sem ga 

izvedla z vsakim učencem posamezno, saj sem hotela raziskati, kako se njihov odnos do motiva, 

povezanega s krajino, kaže v njihovih likovnih izdelkih. Zanimalo me je predvsem, kako je 

vsak učenec rešil obravnavan likovni problem glede na skupno določena merila. 

Merila pri likovni nalogi z likovnim problemom kontrasta barvne kvalitete: 

1. Učenec je naslikal motiv, kjer je prikazal posebnosti pojma krajine. 

2. Motiv v povezavi s pojmom krajine je naslikal s kontrastom barvne kvalitete. 

3. Pri kontrastu barvne kvalitete je barvi nasičenost spreminjal z dodajanjem bele, črne, 

sive barve, z dodajanjem vode in mešanjem z drugo barvo. 

4. Pri slikanju je upošteval motiv Sanjski svet. 

 

Seznam vprašanj za intervju pri likovni nalogi z likovnim problemom kontrasta barvne 

kvalitete: 

- Kako si se lotil naloge? Kako si uporabil kontrast barvne kvalitete pri motivu, 

povezanim z likovnim pojmom krajine? 

- Kako si to likovno nalogo doživljal? Kaj te je pritegnilo, kaj te je motilo? 

- Kaj bi naredil drugače? 

- Kako bi likovno nalogo izboljšal? Kaj bi pri nalogi spremenil? 

- Ali si zadovoljen s končnim izdelkom? 

- Kakšen odnos imaš do krajine? 

- Ali ti je naloga predstavljala izziv? S kakšnimi težavami si se soočil? 

- Kaj je kontrast barvne kvalitete? 

- Kako spreminjamo moč barve? 
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- Kje v okolju lahko zaznamo kontrast barvne kvalitete? 

 

Merila pri likovni nalogi z likovnim problemom barvne skladnosti: 

1. Učenec je slikal z uporabo barvne harmonije. 

2. V motivu je prikazal posebnosti krajine. 

3. Pri slikanju je upošteval načine za doseg barvne harmonije: uporaba najmanj dveh barv, 

ki so blizu v barvnem krogu, mešanje teh dveh barv v različne odtenke ter dodajanje 

bele in črne barve tem odtenkov. 

4. Vse te načine je pri slikanju uporabil. 

5. Pri slikanju je upošteval motiv Razglednice s Kozjanskega. 

 

Seznam vprašanj za intervju pri likovni nalogi z likovnim problemom barvne skladnosti: 

- Kako si se lotil naloge? Kako si uporabil barvno harmonijo pri motivu, povezanim z 

likovnim pojmom krajine? 

- Kako si to likovno nalogo doživljal? Kaj te je pritegnilo, kaj te je motilo? 

- Kaj bi naredil drugače? 

- Kako bi likovno nalogo izboljšal? Kaj bi pri nalogi spremenil? 

- Ali si zadovoljen s končnim izdelkom? 

- Kakšen odnos imaš do krajine? 

- Ali ti je naloga predstavljala izziv? S kakšnimi težavami si se soočil? 

- Kaj je barvna harmonija? 

- Kako dosežemo barvno harmonijo? 

- Kje v okolju lahko zaznamo barvno harmonijo? 

 

Merila pri likovni nalogi z likovnim problemom kolorističnega slikanja: 

1. Učenec je slikal na način kolorističnega slikanja- barv ni svetlil, temnil oz. spreminjal 

njihove kvalitete na račun iluzije prostora. 

2. Pri tem je sliko moduliral. 

3. Pri slikanju je uporabil najmanj tri barvne tone iz barvnega kroga. 

4. Sliko je ustvaril po predlogi fotografije. 

 

Seznam vprašanj za intervju pri likovni nalogi z likovnim problemom kolorističnega slikanja: 

- Kako si se lotil naloge? Kako si uporabil koloristično slikanje pri motivu, povezanim z 

likovnim pojmom krajine? 

- Kako si to likovno nalogo doživljal? Kaj te je pritegnilo, kaj te je motilo? 

- Kaj bi naredil drugače? 

- Kako bi likovno nalogo izboljšal? Kaj bi pri nalogi spremenili? 

- Ali si zadovoljen s končnim izdelkom? 

- Kakšen odnos imaš do krajine? 

- Ali ti je naloga predstavljala izziv? S kakšnimi težavami si se soočil? 

- Kaj je koloristično slikanje? 

- Kaj je modulacija? 

- Kje v okolju lahko zaznamo toplo-hladni kontrast? 
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3.2.7.1 Reševanje likovnega problema kontrasta barvne kvalitete v motivu Sanjski svet 

Slika 15 

Likovni izdelek z uporabo kontrasta barvne kvalitete 1 (2022), 29,7 x 42 cm, tempera in vodene barve na papir 

 

Učenec 1 je motiv upodobil z upoštevanjem posebnosti krajine in slikal po domišljiji s 

kontrastom barvne kvalitete, kjer se na sliki spreminja kvaliteta modre barve, ki jo je učenec 

izbral poljubno (glej Sliko 15). Pri motivu je upošteval posebnosti, povezane s pojmom krajine. 

Slikal je s kontrastom barvne kvalitete. Motiv je umeščen v potočno sotesko. Dodajal je tako 

belo kot črno barvo, tudi sivo in vodo ter kanček zelene. Upošteval je motiv Sanjski svet ter 

prikazal krajino po domišljiji. V pogovoru je uspešno predstavil temeljne načine, katere smo 

obravnavali z namenom spoznavanja posebnosti spreminjanja kvalitete barve. Ni imel težav s 

prikazom motiva. Če bi imel več časa bi dodal več detajlov in tako nalogo tudi izboljšal. Sicer 

pa je s končnim izdelkom zadovoljen. Učenec je pri likovni dejavnosti užival, poznavanje 

posebnosti obravnavanih likovnih pojmov pa je mogoče prepoznati znotraj likovne rešitve ter 

njegove verbalne predstavitve. 
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Slika 16 

Likovni izdelek z uporabo kontrasta barvne kvalitete 2 (2022), 29,7 x 42 cm, tempera in vodene barve na papir 

 

Tudi učenec 2 je motiv po domišljiji upodobil s kontrastom barvne kvalitete, kjer je spreminjal 

kvaliteto modre barve (glej Sliko 16). Učencev sanjski svet je morski. Kvaliteto modre barve 

je spreminjal na vse obravnavane načine. Belo je dodajal za ozadje, črno pa za robove 

elementov na sliki. Dodatna barva, ki jo je mešal z modro je zelena, ki se pojavlja povsod po 

sliki. V pogovoru je navedel možne izboljšave. Med temi je navedel drugačno upodobitev 

elementa morja, kopnega in dodajanja več elementov na sliko. S končnim izdelkom je kar 

zadovoljen. s prikazom krajine nima težav. Ena izmed težav, na katero je naletel med samo 

likovno dejavnostjo, je upodabljanje drugače toplega elementa, kot je sonce, s hladno modro 

barvo. Prav zato se ni odločil, da ta element vključi na izdelek. Poznavanje posebnosti 

obravnavanih likovnih pojmov pa je mogoče prepoznati tudi znotraj njegove verbalne 

predstavitve. 
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Slika 17 

Likovni izdelek z uporabo kontrasta barvne kvalitete 3 (2022), 29,7 x 42 cm, tempera in vodene barve na papir 

 

Učenec 3 je motiv Sanjski svet umestil v morsko krajino (glej Sliko 17). Uporabil je kontrast 

barvne kvalitete, pri katerem je kvaliteto spreminjal rumeni barvi. Belo je barvi dodal v ozadju 

in na morski gladini. Črne barve ni dodal, tako da ni uporabil vseh načinov spreminjanja 

nasičenosti barve. Tudi sive ni dodajal. Drugi dve barvi, ki ju je dodal, sta zelena in magenta. 

Z likovno aktivnostjo ni imel težav. Tudi z izdelkom je zadovoljen in ne bi naredil nič drugače. 

V pogovoru je predlagal izboljšave likovnega izdelka. Ena izmed teh je dodajanje različnih 

elementov na zgornji del izdelka. S prikazom krajine nima težav. Poznavanje posebnosti 

obravnavanih likovnih pojmov je bilo mogoče prepoznati znotraj njegove verbalne 

predstavitve. 
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Slika 18 

Likovni izdelek z uporabo kontrasta barvne kvalitete 4 (2022), 29,7 x 42 cm, tempera in vodene barve na papir 

 

Učenka 4 je motiv umestila na travniško površino (glej Sliko 18). Pri motivu je upoštevala 

posebnosti likovnega pojma krajine in uporabila kontrast barvne kvalitete, kjer je kvaliteto 

spreminjala modri barvi. Uporabila je vse načine spreminjanja barvne kvalitete. Barva, ki jo je 

dodala, je rumena, s tem je dobila zelene odtenke. 

Slika 19 

Likovni izdelek z uporabo kontrasta barvne kvalitete 5 (2022), 29,7 x 42 cm, tempera in vodene barve na papir 

 

Učenka 5 je motiv Sanjski svet umestila v pokrajino, kjer so prisotna različna drevesa (glej 

Sliko 19). Pri motivu je upoštevala posebnosti likovnega pojma krajine. Motiv je upodobila s 

kontrastom barvne kvalitete, kjer je kvaliteto spreminjala magenta barvi. Uporabila je vse 
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obravnavane načine spreminjanja nasičenosti barve. Dodala je rumeno barvo, ki jo je mešala z 

magento. Pri pogovoru je omenila težave z mešanjem barv, saj je sama prišla do umazanih 

odtenkov. Dodala je tudi predloge za izboljšave, izboljšala bi element neba na izdelku. S 

končnim izdelkom je zadovoljna. S prikazom krajine nima težav in sama likovna dejavnost ji 

ni predstavljala izziva. Poznavanje posebnosti obravnavanih likovnih pojmov je mogoče 

prepoznati znotraj likovne rešitve in verbalne predstavitve. 

Slika 20 

Likovni izdelek z uporabo kontrasta barvne kvalitete 6 (2022), 29,7 x 42 cm, tempera in vodene barve na papir 

 

Učenka 6 je motiv Sanjski svet umestila v travniško potočno sotesko (glej Sliko 20). Pri tem je 

uporabila kontrast barvne kvalitete, kjer je spreminjala kvaliteto rumeni barvi. Med drugim ji 

je dodajala modro, tako da je dobila vrsto zelenih odtenkov. S tem je dobila vrsto različnih 

odtenkov, tako da se težko prepozna, katera barva je tista osnovna in se kontrast barvne kvalitete 

izgubi. Vsa merila so sicer upoštevana, razen tega, da ni razviden kontrast barvne kvalitete. 

Kontrast barvne kvalitete je uporabila na način svetlenja in temnenja na podlagi motiva. Z 

likovno dejavnostjo ni imela težav, posebej je poudarila zadovoljstvo s samim motivom in 

procesom mešanja barv. Če bi imela več časa, bi dodala več elementov. S končnim izdelkom je 

zadovoljna. Likovna dejavnost ji ni predstavljala izziva, tudi prikaz krajine ji ne dela težav. 

Poznavanje posebnosti obravnavanih likovnih pojmov je mogoče prepoznati znotraj likovne 

rešitve in verbalne predstavitve. 
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3.2.7.1.1 Povzetek analize izdelkov in odgovorov na vprašanja pri intervjuju 

Vsi učenci so naslikali motiv, povezan s posebnostmi krajine, prav tako pa so uporabili kontrast 

barvne kvalitete. Nekateri so sicer namešali toliko odtenkov, da se je tisti pravi kontrast kvalitete 

med enim barvnim tonom izgubil in se ne zazna več, katera barva je tista primarna. V večini so 

uporabili vse obravnavane načine za spreminjanje nasičenosti barve, dva učenca sta kakšen 

način pozabila vključiti, sicer pa so vsi razumeli bistvo kontrasta barvne kvalitete. Prav tako so 

vsi upoštevali motiv Sanjski svet, saj so upodobili motiv po domišljiji, kjer so upoštevali 

posebnosti krajine. Kakšna pa je za njih sanjska krajina, je odvisno od vsakega posameznika. 

Učencem uporaba kontrasta barvne kvalitete v motivu, povezanim s pojmom krajine, ni 

predstavljala večjih težav. Tudi z motivom, povezanim s krajino, v večini nimajo težav. S 

končnim izdelkom so zadovoljni. Dvema je zmanjkalo časa in bi še kaj dodala oz. nadgradila. 

Trije učenci bi kakšne elemente na sliki še dopolnili. Ena učenka je imela težave pri mešanju 

barv, saj so večkrat bili rezultat umazani odtenki. Ena učenka je posebej poudarila, da ji je bilo 

všeč mešanje odtenkov in to, da motiv Sanjske krajine ponuja različne likovne rešitve. 

Poznavanje posebnosti obravnavanih likovnih pojmov je mogoče prepoznati znotraj likovnih 

rešitev ter verbalnih predstavitev pri vseh učencih. 

3.2.7.2 Reševanje likovnega problema barvne skladnosti v motivu Razglednice s Kozjanskega 

Slika 21 

Likovni izdelek z uporabo barvne skladnosti 1 (2022), 29,7 x 42 cm, tempera in vodene barve na papir 

 

Učenec 7 je motiv Razglednice s Kozjanskega, kjer je moral upoštevati posebnosti krajine po 

domišljiji z uporabo barvne skladnosti, umestil v upodabljanje bližnjega ribnika in gozda okoli 

(glej Sliko 21). Pri tem je upošteval zadana merila. Uporabil je najmanj dve barvi, ki sta blizu 

v barvnem krogu, to so modra, rumena in odtenki zelene med njima. Dodajal je tudi belo in 

črno. Za modro in rumeno se je odločil, ker iz njiju ob mešanju  nastane zelena, pa tudi zato, 

ker je modro nebo. Če bi imel več časa bi dodal še sonce. Podal je predloge za izboljšave. 
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Izboljšal bi element poti in dodal več podrobnosti v drevesne krošnje. S končnim izdelkom je 

zadovoljen. Likovna dejavnost mu ni predstavljala izziva. Z motivom, povezanim z likovnim 

pojmom krajine, nima težav. Poznavanje posebnosti obravnavanih likovnih pojmov je mogoče 

prepoznati znotraj likovne rešitve. 

Slika 22 

Likovni izdelek z uporabo barvne skladnosti 2 (2022), 29,7 x 42 cm, tempera in vodene barve na papir 

 

Učenec 8 je motiv umestil v domači kraj (glej Sliko 22). Ni upodobil samo narave, ampak tudi 

arhitekturo. Motiv je upodobil z barvno harmonijo, kjer je upošteval vse načine za doseganje 

le-te. Uporabil je odtenke med rumeno in rdečo, saj sta to njegovi najljubši barvi. Najprej je 

upodobil hribe v ozadju. Če bi imel več časa bi dodal še več hiš. S končnim izdelkom je 

zadovoljen. Ker ima veliko idej, raje slika po domišljiji kot po spominu ali opazovanju. Izziv 

pri likovni dejavnosti mu je predstavljalo mešanje odtenkov, saj so ti bili včasih zelo temni. 
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Slika 23 

Likovni izdelek z uporabo barvne skladnosti 3 (2022), 29,7 x 42 cm, tempera in vodene barve na papir 

 

Učenka 9 je po spominu upodobila cesto in hribe (glej Sliko 23). Upoštevala je motiv 

Razglednice s Kozjanskega in motiv upodobila z uporabo barvne harmonije. Na sliki lahko 

vidimo različne odtenke zelene, ki jih je pridobila z mešanjem modre in rumene. Še več 

odtenkov je dobila z dodajanjem bele in črne. Zmanjkalo ji je časa. Če bi ga imela več, bi še 

kaj dodala in naredila lepše prehode med odtenki. Raje kot po spominu, slika motive po 

domišljiji. Likovna dejavnost ji ni predstavljala izziva. Poznavanje posebnosti obravnavanih 

likovnih pojmov je mogoče prepoznati znotraj likovne rešitve. 
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Slika 24 

Likovni izdelek z uporabo barvne skladnosti 4 (2022), 29,7 x 42 cm, tempera in vodene barve na papir 

 

Učenka 10 je po spominu upodobila hribovje, pri tem je upoštevala motiv Razglednice s 

Kozjanskega (glej Sliko 24). Slikala je z uporabo barvne harmonije, kjer je upoštevala vsa 

načela za doseg harmonije, ki smo jih obravnavali. Uporabila je odtenke med zeleno, modro in 

vijolično v barvnem krogu. Dodala je tudi črno in belo. Za vijolično se je odločila, ker je to 

njena najljubša barva. Če bi imela več časa, bi dodala oblake, ceste in hiše. S končnim izdelkom 

je zadovoljna. Raje slika po opazovanju kot pa po spominu ali domišljiji. Naloga ji ni 

predstavljala večjega izziva. 
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Slika 25 

Likovni izdelek z uporabo barvne skladnosti 5 (2022), 29,7 x 42 cm, tempera in vodene barve na papir 

 

Učenka 11 je motiv Razglednice s Kozjanskega po spominu umestila v gozdno travniški svet 

(glej Sliko 25). To se ji je zdel primeren motiv za naslovnico razglednice. Pri tem je uporabila 

več odtenkov zelene in upoštevala merilo uporabe barvne harmonije. Pri mešanju barvnih 

odtenkov je uporabila več odtenkov, ki so v barvnem krogu blizu skupaj, na tem izdelku so to 

rumena, zelena in modra. Z modro in rumeno je primešala različne zelene odtenke, ki se med 

sabo razlikujejo glede na razmerje teh dveh barv. Dodala je tudi belo in črno. Za te odtenke se 

je odločila, ker po njeno spadajo v motiv, ki je povezan z likovnim pojmom krajine. Njeno 

poznavanje posebnosti obravnavanih likovnih pojmov je mogoče prepoznati znotraj likovne 

rešitve in iz verbalne predstavitve. Najprej je narisala skico in potem slikala. S končnim 

izdelkom je zadovoljna, nič ne bi spreminjala. Likovna dejavnost ji ni predstavljala večjega 

izziva. Motivi, povezani s pojmom krajine, se ji zdijo pri upodabljanju najlažji. 
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Slika 26 

Likovni izdelek z uporabo barvne skladnosti 6 (2022), 29,7 x 42 cm, tempera in vodene barve na papir 

 

Učenec 12 je motiv Razglednice s Kozjanskega po spominu umestil v gozdni okoliš (glej Sliko 

26). Slikal je z uporabo barvne harmonije, kjer je uporabil različne načine za njen doseg. 

Uporabil je različne odtenke med rumeno, rdečo in vijolično. Dodajal je tudi belo in črno barvo. 

Slikanja se je lotil na takšen način, da je najprej naslikal ozadje, torej nebo in ozadje, kasneje 

pa krošnje in debla. Samo ozadje je kasneje še dopolnjeval. Likovna dejavnost mu je 

predstavljala večji izziv, kot je pričakoval na začetku, saj je imel težave s temnejšimi barvnimi 

odtenki. S končnim izdelkom je zadovoljen, nič ne bi spremenil. Raje upodablja motive po 

domišljiji kot po spominu, sploh motive, povezane s krajino, saj lahko združi več krajev skupaj 

in ustvari nekaj novega. 

3.2.7.2.1 Povzetek analize izdelkov in odgovorov na vprašanja pri intervjuju 

Vsi učenci so prikazali motiv Razglednice s Kozjanskega. Motiv, povezan z likovnim pojmom 

krajine so naslikali z uporabo barvne skladnosti. Upoštevali so različne načine za doseg barvne 

harmonije. Uporabili so najmanj dve barvi iz barvnega kroga, te barve mešali v različne odtenke 

in dodajali črno ter belo barvo. 

 

Nekateri so se naloge lotili s skico. Drugi so si začrtali kaj je v ozadju in kaj v ospredju in temu 

prilagajali odtenke. Dva učenca sta najprej naslikala ozadje in kasneje dodala elemente spredaj. 

V večini so slikali naravo, eden učenec se je odločil za upodobitev različnih stavb. V večini so 

nalogo pozitivno doživljali in niso izpostavili detajlov, ki bi jih pri likovni nalogi motili. Štirim 

učencem je zmanjkalo časa in bi, če bi ga imeli, še kaj dodali. Eden učenec bi drugače upodobili 

posamezne ali več elementov na svojem izdelku. V večini so kljub temu s končnim izdelkom 

zadovoljni. Motiv, povezan s krajino, jim ni predstavljal večjega izziva. Tudi sama likovna 

dejavnost ne. Eden učenec je imel več težav, kot je pričakoval na začetku dejavnosti. Enemu 

učencu je izziv predstavljalo mešanje barv, saj je hitro dobil umazane barvne odtenke, njegov 
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sošolec pa je imel težavo, ker so bili pri mešanju odtenkov rezultat zelo temni odtenki. 

Poznavanje posebnosti obravnavanih likovnih pojmov je mogoče prepoznati znotraj likovne 

rešitve in verbalne predstavitve pri vseh učencih. Trije učenci raje kot po spominu slikajo po 

domišljiji, saj imajo veliko idej in lahko ustvarijo nekaj novega. Ena učenka raje slika po 

opazovanju. Eni učenki motivi, povezani s krajino, predstavljajo manjši izziv kot ostali motivi. 

 

3.2.7.3 Reševanje likovnega problema kolorističnega slikanja v motivu Kozjansko v barvah 

Slika 27 

Likovni izdelek z uporabo kolorističnega slikanja 1 (2022), 29,7 x 42 cm, tempera na papir 

 

Učenec 13 je po predlogi upodobil staro trško stavbo (glej Sliko 27). Slikal je na način 

kolorističnega slikanja, kjer barv ni svetlil ali temnil, ampak jim je spreminjal barvnost. Delno 

je upošteval modulacijo, razen ob desnem robu, ko lahko zaznamo črno liso. Uporabil je več 

kot tri tone iz barvnega kroga, odtenki so ostali dokaj osnovni in z mešanjem ni dosegel še več 

teh. Slikanja se je lotil tako, da je najprej naslikal tisto, kar je v resnici temnejše in čez to tisto, 

kar je svetlejše. S končnim izdelkom je zadovoljen in ne bi nič spreminjal. Motivi, povezani s 

krajino, mu ne predstavljajo večjih težav. Pri sami upodobitvi se je bolj kot na okolico fokusiral 

na stavbo, tako da bi to lahko bila tudi upodobitev arhitekture. 
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Slika 28 

Likovni izdelek z uporabo kolorističnega slikanja 2 (2022), 29,7 x 42 cm, tempera na papir 

 

Učenec 14 je naslikal lokalno cerkev in njeno okolico po predlogi fotografije (glej Sliko 28). 

Pri tem je uporabil način kolorističnega slikanja. Sliko je moduliral, vendar je šel še bolj izven 

okvirjev in dal glavno mesto barvi, tudi če se ta po toploti ne sovpada po temnosti oz. svetlosti 

na originalni fotografiji. Uporabil je več kot tri barvne tone iz barvnega tona. Cerkev in njeno 

okolico je upodobil z različnimi odtenki modre in zelene, gozd okoli pa z različnimi odtenki 

modre, rdeče in vijolične. Ozadje je nasičeno rdeče. Za zelene odtenke se je odločil, ker so mu 

ti v danem trenutku najbolj odgovarjali. Rdečo je uporabil, ker se mu je zdelo, da bo poudarila 

tisto, kar je spredaj. S končnim izdelkom je zadovoljen in nič ne bi naredil drugače. Motivi, 

povezani z likovnim pojmom krajine, se mu zdijo zanimivi takrat, ko mu izdelek uspe. Pri sami 

upodobitvi se je bolj kot na okolico fokusiral na cerkev, tako da bi lahko to bila tudi upodobitev 

arhitekture. 



74 

 

Slika 29 

Likovni izdelek z uporabo kolorističnega slikanja 3 (2022), 29,7 x 42 cm, tempera na papir 

 

Učenka 15 je po predlogi fotografije na način kolorističnega slikanja upodobila trg v okolici 

šole (glej Sliko 29). Sliko je modulirala. Uporabila je več kot tri barvne tone iz barvnega kroga. 

Najprej je naslikala večje ploskve bližje, potem hladnejše ploskve in na koncu dodala 

podrobnosti. Ni zadovoljna s hišo na levi, saj bi spremenila pozicijo oken. Likovna dejavnost ji 

ni predstavljala večjega izziva in motivi, povezani s krajino, so pri njej zelo priljubljeni. 
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Slika 30 

Likovni izdelek z uporabo kolorističnega slikanja 4 (2022), 29,7 x 42 cm, tempera na papir 

 

Učenka 16 je po predlogi fotografije upodobila stavbo, na katero se je osredotočila na fotografiji 

(glej Sliko 30). Zaradi tega bi lahko rekli tudi, da je upodobila posebnosti arhitekture in ne 

motiv, povezan z likovnim pojmom krajine. Slikala je na način kolorističnega slikanja, glavno 

mesto na sliki ima barva. Uporabila je več kot tri barvne tone iz barvnega kroga in namešala 

različne odtenke. Naloge se je lotila tako, da je najprej narisala skico. Najprej je naslikala rdeče 

elemente, ki jim je dodajala elemente drugih barv glede na svetlost oz. temnost na originalni 

fotografiji. Če bi imela več časa, bi prekrila zlato barvo zgoraj levo na sliki in uporabila kakšno 

drugo. Z izdelkom je srednje zadovoljna. Najraje slika po domišljiji, saj ne mara prerisovati. 
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Slika 31 

Likovni izdelek z uporabo kolorističnega slikanja 5 (2022), 29,7 x 42 cm, tempera na papir 

 

Učenec 17 je domači trg upodobil po predlogi fotografije, torej po opazovanju (glej Sliko 31). 

Naslikal ga je na način kolorističnega slikanja, kjer je sliko moduliral. Uporabil je več kot tri 

barvne tone iz barvnega kroga, slika pa se v glavnem deli na topli del spredaj in hladni del 

zadaj. Iz toplih in hladnih barv je namešal različne odtenke. Najprej je naredil skico. Na začetku 

se je lotil toplejšega dela in kasneje hladnejšega dela, ozadja. Če bi imel več časa bi dodal več 

podrobnosti in odtenkov. Sicer je s končnim izdelkom zadovoljen, vendar ga bi še izboljšal. 

Najraje slika po fotografiji in ne toliko po domišljiji. 
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Slika 32 

Likovni izdelek z uporabo kolorističnega slikanja 6 (2022), 29,7 x 42 cm, tempera na papir 

 

Učenec 18 je po predlogi fotografije upodobil razgled na lokalni grad (glej Sliko 32). Upodobil 

ga je na način kolorističnega slikanja, kjer je upošteval barvno dimenzijo - barvnost. Glavno 

izrazno sredstvo na sliki je barva. Slike ni samo moduliral, ampak je pri izbiri barvni odtenkov 

šel izven okvirjev. Uporabil je več kot tri barvne tone iz barvnega kroga. Pri sami upodobitvi 

se je bolj kot na okolico fokusiral na grad, tako da bi lahko to bila tudi upodobitev arhitekture. 

Če bi imel več časa, bi dodal še več podrobnosti in motiv naslikal z več detajli. S končnim 

izdelkom je sicer zadovoljen, vendar se zaveda, da bi ga lahko tudi izboljšal. S slikanjem 

motiva, v povezavi s krajino, nima težav. 

3.2.7.3.1 Povzetek analize izdelkov in ogovorov na vprašanja pri intervjuju 

Vsi učenci so naslikali motiv, povezan z likovnim pojmom krajine, po predlogi na način 

kolorističnega slikanja, kjer barve niso svetlili ali temnili oz. spreminjali njene kvalitete na 

račun iluzije prostora. Eden učenec je v manjšem delu slike uporabil črno barvo. Dva sta sliko 

vidno modulirala, ostali pa so slikali koloristično na način, da ni nujno, da so upoštevali 

modulacijo, barva pa je kljub temu imela glavno mesto na sliki. Eden učenec je barve izbiral na 

podlagi tega, kako vplivajo na druge barve na sliki. Vsi so uporabili več kot tri barvne tone iz 

barvnega kroga. Sliko so vsi ustvarili po predlogi fotografije, vendar so se trije omejili le na 

upodobitev arhitekture, saj sem jim dejala, da lahko izberejo le del predloge. 

 

Naloge so se lotili tako, da so si začrtali kaj je v ozadju in kaj v osredju. Eden učenec je najprej 

naslikal temnejše dele fotografije in kasneje čez svetlejše, medtem ko sta njegova sošolca 

najprej upodobila svetlejše ploskve, potem hladnejše v ozadju, na koncu pa podrobnosti. Dva 

učenca sta si najprej narisala skico. Večini naloga ni predstavljala večjih težav. Dvema je 

zmanjkalo časa in bi dodala še več detajlov, če bi ga imela. V večini so s končnim izdelkom 

zadovoljni, razen enega učenca, ki se zaveda, da bi lahko končni izdelek še izboljšal. Dve učenki 
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bi popravili le določen element na sliki. Z motivi, povezanimi z likovnim pojmom krajine, 

nimajo težav. Ena učenka raje slika po domišljiji kot po predlogi, saj ne mara prerisovati, njen 

sošolec pa raje prerisuje fotografije. Eden učenec pogojuje svoj odnos do motivov, povezanih s 

krajino s tem, ali mu izdelek uspe ali ne. Naloga jim ni predstavljala večjih težav ali izziva. 

Poznavanje posebnosti obravnavanih likovnih pojmov je mogoče prepoznati znotraj likovne 

rešitve in verbalne predstavitve pri vseh učencih. 

3.2.8 Analiza rezultatov in diskusija 

Cilj likovno didaktičnega dela je bil oblikovanje in izpeljava likovne aktivnosti, pri kateri bodo 

učenci s pomočjo motivov v povezavi s spoznavanjem posebnosti krajine spoznavali posebnosti 

likovnih problemov kontrasta barvne kvalitete, barvne skladnosti in kolorističnega slikanja. 

Likovno aktivnost sem izpeljala po načrtu in tako izvedla tri dejavnosti glede na posamezni 

likovni problem. Mnenje učencev o obravnavani vsebini sem pridobila z intervjuji, ki sem jih 

z njimi izvedla po izpeljani dejavnosti. Tretji cilj, podati morebitne izboljšave didaktičnih 

aktivnosti, bom obravnavala v nadaljevanju. Zanimalo me je, kako lahko motiv, povezan z 

likovnim pojmom krajine, izkoristim za reševanje slikarskih problemov kontrasta barvne 

kvalitete, barvne skladnosti in kolorističnega slikanja pri pouku likovne umetnosti v 7. in 9. 

razredu osnovne šole. Prav tako me je zanimalo, katere posebnosti se pri reševanju teh likovnih 

problemov izkazujejo. Zanimalo me je tudi, kakšen je odziv, razumevanje in doživljanje 

učencev v povezavi z izpeljanimi aktivnostmi. Končne ugotovitve v nadaljevanju umeščam pod 

posamična raziskovalna vprašanja. 

Kako lahko motiv v povezavi s pojmom krajine izkoristim za reševanje slikarskih 

problemov kontrasta barvne kvalitete, barvne skladnosti in kolorističnega slikanja pri 

pouku likovne umetnosti v 7. in 9. razredu osnovne šole? 

Motive v povezavi s spoznavanjem posebnosti krajine lahko, če je likovna naloga smiselno 

zastavljena, dobro izkoristimo za reševanje obravnavanih slikarskih problemov, saj takšni 

motivi podpirajo rešitve mnogih likovnih problemov. Učenci jih brez težav doživljajo, saj jih 

poznajo in so tako bolj motivirani za boljše likovne rešitve (Sever, 2019). Hkrati je krajina zgled 

iz narave in okolja, na podlagi katerih naj bi učenci v vseh vzgojno izobraževalnih obdobjih 

spoznavali likovne pojme (Program osnovna šola likovna vzgoja. Učni načrt, 2011). To daje 

učencem avtentično izkušnjo, ki je pri procesu pouka likovne umetnosti zelo pomembna. 

Navezuje se na njihovo okolje. Povezana je z izkušenjskim učenjem, kjer učenci novo znanje 

pridobivajo z izkušnjami. Tako se učenci naučijo opazovati okolico in to izkoristijo pri 

usvajanju novih znanj in v likovnem izdelku (Drobnič, 2016; Tomšič Amon, 2013). 

Sama sem motiv v povezavi z likovnim pojmom krajine za reševanje obravnavanih slikarskih 

problemov izkoristila na način, da sem učencem pri podajanju nove snovi prikazala, kako se 

obravnavani likovni pojmi pojavljajo v naravi, v pokrajini. Če jim likovni pojem prikažemo kot 

nekaj, kar izhaja iz njihovega okolja, lahko to služi kot navdih za likovno delo (Muhovič, 2015). 

Likovno delo je simbioza odnosa posameznika z njegovim okoljem in življenjskim prostorom 

(Butina, 1997a). Pomembno pa je, da smo pozorni na tisto, kar je za nas vredno obdelave, kar 

je odvisno od tega kako dojemamo naše okolje in svet okoli nas. S tem si pomagamo pri 

usvajanju likovnih pojmov, če lahko te zaznavamo in znamo videti tudi v naravi, v naši okolici 
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(Butina, 1984). Pri tem je bil moj cilj, da učenci likovno nalogo čim bolj doživijo, saj 

ugotavljajo, da je to nekaj, kar poznajo in prepoznajo v svoji okolici, kar jim omogoča lažje in 

bolj doživeto reševanje likovnega problema. Vse obravnavane likovne probleme lahko 

zaznamo v naravi. Kontrast barvne kvalitete lahko zaznamo med čistimi barvami žuželk, ptic, 

cvetov in manj nasičenimi barvami okolice. Narava v večini daje vtis barvne harmonije, saj so 

predmeti redko takšnih barv, da izstopajo (Rački, 2014). Motiv povezan z likovnim pojmom 

krajine lahko služi namreč za reševanje številnih likovnih problemov in lahko ga izkoristimo 

za različne oblikotvorne zmožnosti. Narekuje različne končne produkte, saj poznamo različne 

vrste pokrajin, od periferije do urbanih področjih. Seveda pa so raznoliki izdelki odvisni od 

našega podajanja snovi (Muhovič, 2015). 

Motiv v povezavi s spoznavanjem posebnosti krajine lahko izkoristimo za reševanje 

obravnavanih slikarskih problemov preko glavnega izraznega sredstva pri teh likovnih 

problemih, ki pa je barva. Barva lahko ima v odnosu več odtenkov prostorske značilnosti, kar 

lahko izkoristimo pri krajini (Butina, 2000). Pri kontrastu barvne kvalitete lahko iluzijo prostora 

ustvari razlika med kvaliteto barve odtenkov. Nasičena barva se pomakne v ospredje, manj 

nasičena pa v ozadje (Itten, 1999). S tem in posledično tudi z razlikami v svetlosti pri barvni 

skladnosti, pri kolorističnem slikanju pa lahko iluzijo prostora ustvarijo že različne barvnosti. 

Pri tem lahko upoštevamo, da rumena stopa v ospredje, vijolična pa v ozadje, ostale barve pa 

so vmesne stopnje. Iluzijo prostora uresničimo preko toplo-hladnega kontrasta (Itten, 1999). 

Poleg kolorističnega slikanja se v 9. razredu obravnavata tudi pojma barvna in zračna 

perspektiva ter modulacija. Vsi pojmi so povezani z upodabljanjem prostora in s predznanjem 

o teh, bodo lažje usvojili koloristično slikanje v motivu, ki je povezan s spoznavanjem 

posebnosti krajine. Barva se lahko uporabi v iluzionistični vlogi, kar pomeni kot lokalna barva, 

s katero obarvamo predmete tako, kot so v resnici. Z barvo lahko upodobimo tudi določeno 

svetlobno situacijo (Gnamuš, 2010). 

Katere posebnosti se izkazujejo v 7. in katere v 9. razredu pri reševanju likovnega 

problema, v povezavi z likovni pojmi kontrast barvne kvalitete, barvna skladnost in 

koloristično slikanje? 

Likovna pojma kontrast barvne kvalitete in barvna skladnost sta v učnem načrtu pri likovni 

umetnosti v osnovni šoli zapisana v 7. razredu, koloristično slikanje pa v 9 (Program osnovna 

šola likovna vzgoja. Učni načrt, 2011). 

Vsi so v motiv, povezan z likovnim pojmom krajine, smiselno vključili obravnavan slikarski 

problem in večini to ni predstavljalo večjega izziva. V 7. razredu so bili z upodabljanjem motiva 

po domišljiji zadovoljni, ena učenka je celo v intervjuju poudarila zadovoljstvo, saj je lahko 

upodobila, kar je želela, v to pa vseeno smiselno vključila obravnavani likovni problem. Trije 

so v intervjuju po končani likovni dejavnosti z motivom Razglednice s Kozjanskega poudarili, 

da raje kot po spominu slikajo po domišljiji, medtem ko le ena učenka v 7. razredu raje slika po 

opazovanju. Medtem je tudi v 9. razredu ena učenka poudarila, da raje slika po domišljiji, 

nekateri pa so izrecno izpostavili, da najraje slikajo po opazovanju oz. po fotografiji. V 

starostnem obdobju, v katerem so učenci 7. in 9. razreda, je nevarnost kopiranja videza narave. 

Učitelji moramo zato spremljati njihovo likovno izražanje (Tacol, 1999). Pri zastavljenem 
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motivu moramo paziti, da ta podpira rešitev likovnega problema. Prilagojen mora biti starosti 

učencev in njihovim interesom. Morajo ga doživljati, da so bolj motivirani za boljše likovne 

rešitve (Sever, 2019). Motiviranost učencev je naloga učitelja in pri tem mora upoštevati 

razvojno stopnjo ter starost učencev (Tacol, 2003). 

Učenci morajo likovno nalogo doživljati, na kar vplivamo mi s samo zasnovo likovne naloge. 

S tem hkrati vključijo v likovno dejavnost tako njihovo razumevanje likovnih pojmov kot lastno 

likovno izražanje (Tacol, 2003). Za vsa tri vzgojno izobraževalna obdobja je v učnem načrtu 

pri likovni umetnosti zapisano, da učenci ob zgledih iz narave spoznavajo nove likovne pojme. 

Prav zato se mi je motiv, povezan z likovnim pojmom krajine, zdel primeren tako v 7. kot v 9. 

razredu, saj ga učenci brez težav doživljajo in poznajo. V 7. razredu njihovo znanje o kontrastu 

barvne kvalitete podpira predznanje o barvni nasičenosti in barvnih dimenzijah, ki se prav tako 

obravnavajo v 7. razredu. V 9. razredu pa se poleg kolorističnega slikanja obravnavata tudi 

barvna in zračna perspektiva ter modulacija in s predznanjem o teh pojmih lahko učenci lažje 

usvojijo koloristično slikanje (Program osnovna šola likovna vzgoja. Učni načrt, 2011). Sam 

učni načrt je prilagojen razvojni stopnji učencev, ki je drugačna v 7. in 9. razredu. Pri podajanju 

nove snovi moramo paziti na starost učencev. Razvojni stopnji morajo biti prilagojeni tako 

motiv kot tudi problem in tehnika, saj s tem razvijamo ustvarjalnost učencev (Tacol, 1999). V 

7. in 9. razredu so učenci stari med 11 in 15 let, kar pomeni, da so se že sposobni likovno izražati 

na podlagi podanih meril. Na podlagi meril smo tudi ovrednotili njihova likovna dela, kjer se 

je izkazalo, da nihče izmed učencev s tem ni imel težav. Zavedajo se, da je cilj likovnega 

izražanja reševanje likovnega problema (Tacol, 1999). Učitelj sistematično organizira delo pri 

pouku likovne umetnosti v osnovni šoli na podlagi pojmov iz učnega načrta. Učenci likovne 

pojme usvajajo preko lastnih izkušenj, ki so drugačne tako v enem kot drugem razredu (Tacol, 

2003). 

Nekateri učenci v 7. razredu so imeli težave pri mešanju barv, saj so dobivali umazane odtenke. 

V 9. razredu nad tem ni bilo pritožb, za kar predvidevam, da jih je več izkušenj pripeljalo do 

tega, da znajo barve že bolje mešati oz. samostojno priti do želenega odtenka. Razvojni stopnji 

morajo biti prilagojeni tako motiv, kot tudi problem in tehnika, saj s tem razvijamo ustvarjalnost 

učencev (Tacol, 1999). 

Kakšen je odziv, razumevanje in doživljanje učencev v povezavi z izpeljanimi 

aktivnostmi? 

Vsi učenci so v sklopu izpeljane aktivnosti razumeli podano snov in smiselno rešili slikarski 

problem v motivu, povezanim s spoznavanjem posebnosti krajine. To se je kazalo tako v 

odgovorih pri intervjuju kot na samih izdelkih. Njihov odziv na izpeljane aktivnosti je bil sicer 

dober, so se pa njihovi odgovori kasneje razlikovali glede priljubljenosti motivov. V 7. razredu 

so se razlikovali v tem, da nekateri raje slikajo po domišljiji, drugi pa po opazovanju. Tudi v 9. 

razredu je prišlo do teh razlik. Motiv in same naloge jim niso predstavljale večjih težav, je pa 

eden učenec izpostavil, da je bilo težje, kot je sprva mislil, da bo. Ena učenka je izpostavila, da 

so motivi, povezani z likovnim pojmom krajine, za njo najlažji motivi. Eden učenec motiv 

pogojuje s tem, ali mu izdelek uspe ali ne. Motiv mora podpirati rešitev likovnega problema. 

Prilagojen mora biti tudi starosti in interesom. Učenci ga morajo doživljati, da so bolj motivirani 
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za čim boljše likovne rešitve (Sever, 2019). Menim, da so učenci pozitivno doživljali motiv, saj 

so strmeli k čim boljšim likovnim rešitvam, kar kaže na to, da jih je veliko ob koncu ure dejalo 

kaj bi popravili, če bi imeli več časa. Prav tako je večina učencev izpolnila vsa merila, kar 

pomeni, da je bil motiv zastavljen tako, da je spodbujal reševanje likovnega problema. 

Posledično je bil odziv učencev pozitiven, snov pa so tudi hitreje razumeli in usvojili. Hitreje 

so razumeli podano likovno snov tudi zaradi primerov iz narave, ki so služili kot navdih za 

motive, povezane s pojmom krajine pri učencih. Z opazovanjem umetniških reprodukcij, 

fotografij narave in okolice, so pridobili avtentično izkušnjo, s čimer se je njihovo likovno 

znanje nadgrajevalo. Snov pa so hitreje razumeli tudi zaradi predznanja o likovnih pojmih iz 

učnega načrta (Program osnovna šola likovna vzgoja. Učni načrt, 2011). Vsi razen enega 

učenca so bili s končnim izdelkom zadovoljni. Nekateri sicer malo manj, saj niso bili zadovoljni 

z umazanimi barvnimi odtenki, ki so jih dobili pri mešanju barv. Menim, da je bila likovna 

naloga zastavljena tako, da so učenci motiv pozitivno doživljali. To je pri likovni nalogi 

obvezno in na to vplivamo mi kot učitelji. Novo znanje učenci usvojijo, če je celotna likovna 

naloga prilagojena njihovi starostni stopnji (Tacol, 1999). Ker so učenci usvojili novo znanje 

menim, da so bile likovne naloge zasnovane njihovi razvojni stopnji primerno. Prav tako je 

pomembno, da učence motiviramo, kar je odvisno od posamezne razvojne stopnje in starosti 

(Tacol, 2003). Razvojni stopnji in starosti je prilagojen tudi učni načrt in tako omogoča, da se 

lahko, če upoštevamo učni načrt in zasnujemo likovno nalogo v skladu z njim, učenec 

samostojno izraža (Tacol, 1999). Vsi učenci so se pri likovni nalogi samostojno izražali, jaz pa 

sem bila ves čas na voljo za morebitne nejasnosti, pomoč, vprašanja,... Učenka 7. razreda je še 

posebej poudarila, da ji je bilo všeč slikanje motivov s prikazom krajine po domišljiji. 

Morebitne izboljšave 

Med samostojnim likovnim izražanjem sem učencem demonstrirala slike priznanih umetnikov, 

ki so obravnavale določen likovni problem. Tako včasih učenci niso imeli vpogleda v merila, 

ki so bila zastavljena. Če bi merila zapisala na mesto, kjer bi bila učencem vidna skozi celotno 

samostojno izražanje, bi  jih mogoče manj pozabilo dodati kakšen zahtevnejši element na sliki. 

Prav tako bi lahko pri motivu Sanjska krajina še bolj poudarila domišljijske elemente. Učenci 

sicer so naslikali sanjsko krajino, vendar so se vsi držali nekih realnih elementov, seveda pa je 

od posameznika odvisno, kakšna je zanj sanjska krajina. Pri prvih dveh sklopih bi, če bi lahko, 

podaljšala čas še za eno uro, da bi lahko učenci izboljšali in dopolnili želeno. Prav tako bi 

podrobneje demonstrirala mešanje barv, da ne bi imeli toliko težav z umazanimi odtenki. Tudi 

pri likovni nalogi z barvno skladnostjo bi poudarjala različne vrste krajin, da ne bi imeli toliko 

perifernih upodobitev, ampak še kakšne druge. Motive bi obdržala, saj je njihovo doživljanje 

kljub temu, da je pogojeno s starostjo posameznika, tudi odvisno od vsakega posameznika. Pri 

kontrastu barvne kvalitete bi še bolj poudarjala, da morajo spreminjati kvaliteto ene barve, saj 

pri več učencih na izdelkih ni več razvidno, kateri barvi odtenek je tisti osnovni. Pri 

kolorističnem slikanju bi bolj kot modulaciji dala poudarek  kolorizmu, da bi dobili še več 

raznolikih rešitev. Prav tako bi jih opozorila, da upodabljanje arhitekture ni krajina. 
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4 ZAKLJUČEK 
 

Na osnovi prebrane literature sem ugotovila, da lahko motiv krajine izkoristimo za reševanje 

številnih likovnih problemov v slikarstvu in da sama krajina omogoča številne likovne rešitve. 

Preko motiva krajine in opazovanja pokrajine lahko ozavestimo mnogo likovnih pojmov. Poleg 

tega, če motiv krajine obravnavamo vzporedno z okoljem in pojavi v okolju okoli nas, če vemo 

kaj v našem okolju gledati in znamo narediti selekcijo, lahko te pojme še bolje ozavestimo, jih 

razumemo in usvojimo ter smo bolj motivirani za likovno delo. Znanje je tudi trajnejše. Na 

žalost se tega velikokrat premalo zavedamo in likovne pojme pri pouku likovne umetnosti v 

osnovni šoli obravnavamo abstraktno in tako zanemarimo učenje preko izkušenj. Sam motiv 

krajine, če je v likovno aktivnost vključen pravilno, spodbuja ustvarjalnost in različne likovne 

rešitve. 

Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, kako lahko motiv krajine izkoristimo za reševanje 

slikarskih problemov kontrasta barvne kvalitete, barvne skladnosti in kolorističnega slikanja v 

osnovni šoli. V ta namen sem opredelila posamezne likovne probleme in k vsakemu umestila 

avtorja, ki se je s posameznim likovnim problemom ukvarjal. Ti avtorji so Paul Klee, Zoran 

Didek in Rihard Jakopič. Pri vsakem od obravnavanih avtorjev je stalnica motiv krajine, vsak 

pa se ga je lotil na drugačen način. Obravnavali so različne pokrajine, živeli so v različnih 

okoljih in v motivu krajine videli različne likovne izzive. To je narekovalo različne likovne 

rešitve. Paul Klee je upodabljal domišljijsko krajino in jo izkoristil za reševanje likovnih 

problemov, pri Zoranu Didku je stalnica bila dolenjska pokrajina, kjer mu je bil izziv 

upodobitev zelenine, ki jo ta vsebuje. Rihard Jakopič je upodabljal različne svetlobne trenutke 

v krajini, ki jih je zaznaval in upodobil z barvo. Po eno delo vsakega avtorja, ki vsebuje motiv 

krajine in obravnava likovni problem, sem formalno likovno analizirala in še natančneje 

ugotovila, kako se na njegovem delu likovni problem pojavlja. 

Obravnavane likovne probleme sem tudi praktično uporabila v lastnem likovnem delu, kjer sem 

jih reševala z motivom krajine. Ugotovila sem, kako težko je obravnavati posamezni likovni 

problem, saj kot likovnica slonim k likovnim rešitvam, ki jih dopolnjujem dokler nisem z njimi 

zadovoljna. V praktičnem delu sem na delih združila več likovnih problemov. Dela vsebujejo 

tako kontrast barvne kvalitete kot barvno skladnost, saj mi je pomembno, da delo na koncu 

deluje skladno. Hkrati je bilo moje primarno izrazno sredstvo barva. 

V likovno didaktičnem delu sem v osnovni šoli izvedla tri likovne aktivnosti, vsaka je bazirala 

na motivu, povezanim s pojmom krajine in reševanju po enega slikarskega problema. Ugotovila 

sem, da motiv krajine omogoča kvalitetne in raznolike likovne rešitve tudi pri učencih v osnovni 

šoli. Prav tako omogoča kvalitetno reševanje obravnavanih likovnih problemov, kar se vidi na 

izpostavljenih likovnih izdelkih učencev v empiričnem delu magistrske naloge. Učenci z 

motivom krajine načeloma nimajo težav, njihov odnos se razlikuje le v tem, da jo nekateri raje 

upodabljajo po domišljiji, drugi pa bolj težijo k realnosti. Pri upodabljanju krajine najpogosteje 

upodobijo periferijo, redkeje urbano okolje, na kar je mogoče vplivalo tudi to, da učenci, ki so 

sodelovali pri raziskavi, živijo v podeželskem okolju. Prav tako sem ugotovila, da bi lahko 

nekatere stvari pri načrtovanih likovnih aktivnostih izboljšala v namen še boljših likovnih 



83 

 

rešitev. Če bi le bilo mogoče, bi posamezni aktivnosti namenila več časa in med poukom 

poudarila določene stvari, kar pa sem ugotovila šele pri vrednotenju nastalih del. Glede na 

povratne informacije učencev so bili ti z likovnimi dejavnostmi zadovoljni, sama dejavnost se 

jim ni zdela težavna, prav tako ne motiv, ki je bil povezan s pojmom krajine. 

Za konec bi še dodala, da velikokrat pozabimo, da lahko naše likovno znanje črpamo tudi iz 

našega okolja, kar narekuje kvalitetnejše znanje, ki ga hitreje usvojimo. Pomembno je, da 

znamo opazovati okolje okoli sebe, naše likovne rešitve pa so odvisne od tega, kako ga 

dojemamo. Ker vsak človek dojema okolje na svoj način, obstaja toliko dojemanj, kolikor je 

ljudi. Če to prenesem na učence, je pomembno, da jim mi pomagamo pri dojemanju njihovega 

okolja in na grajenju  in oblikovanju odnosa do okolja. 
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