Dragi učenci,
Ker vem, da imate veliko dela za druge predmete in, da tako kot mi – tudi vi niste vajeni dela od
doma, bi vam rada sporočila, da je umetnost tukaj zato, da nas sprosti, da nam pomaga pozabiti
na težave in, da se z njo spoznavamo. Ne obremenjujte se preveč z mojimi navodili. Cenim izdelke,
ki mi jih pošljete in sem vesela prav vsakega posebej. Pomembno je, da ustvarjate in, da ob tem
skušate uživati. Ne jemljite likovnih nalog kot stres  Če imate kakšno vprašanje, sem za vas
dosegljiva in z veseljem odgovorim. Sicer pa skušajte razumeti glavni kriterij naloge – naslov. V
tem primeru je to HARMONIJA. Če imate težave z razumevanjem, se obrnite name.
V prejšnjem tednu mi niste vsi poslali fotografij likovnih izdelkov. Do petka, 27. 3. 2020 pošljite
fotografiji obeh izdelkov. Tistega od prejšnjega tedna in novega (kakovostni barvni kontrast in
barvno harmonijo). Fotografije izdelkov mi pošljite na urska.jeraj@os-brinje.si. Če imate kakšno
vprašanje v zvezi z likovno nalogo, natečajem ipd. mi lahko pišete in vam bom z veseljem
odgovorila.
Naj vas spomnim, da na šolski spletni strani najdete navodila za likovni natečaj, ki bo trajal do 26.
3. 2020. Vabljeni k sodelovanju.
V sredo, 25. marca bo materinski dan. Spodaj prilagam nekaj povezav, če si boste želeli
mamam/babicam/morda tudi očetom ali dedkom podariti skromno pozornost.
Spodaj so navodila za novo likovno nalogo z naslovom HARMONIJA.
Predlagam, da si fotografije ob branju povečate, da jih boste bolje videli.
Če bi kdo želel dodatne ideje za ustvarjanje, mi prav tako lahko pišete, sicer pa upam, da vam ni
dolgčas in, da najdete čas tudi za kreativnost – takšno ali drugačno  Zraven vam pošiljam še
ideje, kako delati preproste iluzije, ki zelo dobro zgledajo (ni nujno, samo, če boste želeli).

PONOVIMO:
Letos smo že obravnavali dve temi. Prva je bila kadriranje in druga kakovostni barvni kontrast.
Tretja tema je:

Ste že slišali za izraz harmonija? Verjetno ste slišali za harmonijo v povezavi z glasbo. Spodaj sta
povezavi do dveh pesmi. Prva je harmonična, druga pa je disharmonična – ni harmonična.
Poslušajte ju nekaj časa (vsako vsaj minuto):
Harmonična: https://www.youtube.com/watch?v=loQGoun3Px0
Disharmonična: https://www.youtube.com/watch?v=X-CKVm8MXxU

Večina glasbe je HARMONIČNE. Beseda harmonija izhaja iz grškega izraza »harmonia« in pomeni
ubranost, podobnost, sorodnost.
Če poenostavim, harmonija pomeni, da nekaj »paše skupaj«. Tako kot toni v prvi pesmi lepo
zvenijo, ker so skladni, v drugi skladbi pa nam kombinacija tonov ne zveni lepo, ker so v
disharmoniji, ne pašejo skupaj (niso v harmoniji).
V likovni umetnosti HARMONIJA pomeni, da naslikamo sliko z barvami, ki so si SORODNE. Z
barvami, ki stojijo BLIZU V BARVNEM KROGU. Kombinacija dveh, treh ali več barv, ki na nas
vplivajo prijetno.

Na primer:
- Med rumeno in rdečo je veliko oranžnih odtenkov

-

Med rdečo in modro so vijolični odtenki

-

Med modro in rumeno je vrsta zelenih odtenkov

PREVERJAM:
Ali sta modra in oranžna harmonični barvi? NE!
Ali sta rumena in zelena harmonični barvi? JA.
Ali so vijolična, oranžna in zelena harmonične barve? NE.
Ali so harmonične samo tiste barve, ki stojijo skupaj v barvnem krogu? JA.

Primeri likovnih del, izdelanih v barvni harmoniji:

Slika 2 Marlenka Stupica: Ilustracija (detajl)
Slika 1 Zoran Didek: Kostanjevški most, 1957

Slika 3 Giorgio Morandi: Tihožitje, 1928

Slika 4 Paul Klee: Senecio, 1922

LIKOVNA NALOGA:
Likovna naloga: Risanje z upoštevanjem barvne ubranosti (harmonije)
Likovni problem: barvna harmonija
Likovno področje: Risanje
Likovna tehnika: barvni svinčniki (barvice)
Likovni motiv: likovni motiv je prost, če nimate idej, pa vam posredujem nekaj predlogov: gorovje,
mesto, sanjski kraj, pomlad, igranje v naravi, ilustriranje zgodbe, tihožitje, portret, družina, Peter
Pan …
ČAS: Za izvedbo naloge porabite približno uro in pol, lahko tudi manj. Najbolj pomembno je, da se
skušate sprostiti in ob risanju uživati.

1. Pripravite si A4 list in ga obrnite ležeče ali pokončno.
2. S svinčnikom nežno narišite izbrani motiv. Pri tej nalogi ste zelo svobodni glede izbora
motiva, ker je pomembno, da boste risbo pobarvali v harmoničnih barvah.
3. Izberite si dve osnovni barvi in med njima najdite odtenke sekundarne barve – vsaj 2
različna odtenka. Če ste si na primer izbrali rdečo in rumeno, lahko dve oranžni naredite
tako, da ploskve barvate s primarnima barvama. Lahko pa bolj ali manj pritisnete s
sekundarno. Glej spodnje primere:

4. Risbo pobarvajte z vsaj štirimi odtenki ki so med seboj HARMONIČNI. Na primer: modra,
temno zelena, svetlo zelena, rumena
5. RISBO FOTOGRAFIRAJTE IN MI JO POŠLJITE DO NAJKASNEJE 27. 3. 2020 DO 15:00.

KRITERIJI:
-

Na risbi so vsaj štiri različne barve (odtenki), ki so med seboj HARMONIČNI.
Porisan je celoten format (ni veliko belih ploskev)
Tehnika barvic je korektno izvedena (risba je estetska – lepo pobarvana)
Spodnje risbe narisane s svinčnikom se ne vidi
Iz likovnega dela je razvidno, da je vanj vložen trud

Želim vam veliko zadovoljstva ob ustvarjanju in upam,
da ste zdravi 
IDEJE ZA MATERINSKI DAN:
https://www.youtube.com/watch?v=JhoJfEsZnd0 (priporočam, da se izogibate izdelkom, ki
vključujejo olfa nož). Seveda sporočila pišite v slovenskem jeziku. Če nimate pisanega papirja ga
lahko pobarvate z barvicami.
Če nimate lepila, pa bodo gotovo vesele tudi, če jim narišete rožo:
https://www.youtube.com/watch?v=FaUFYpwoPe0
Namig: vesele bodo vsake pozornosti 

ILUZIJE, KI JIH LAHKO
NAREDIŠ SAM/A

NEMOGOČI LIST PAPIRJA
Kaj potrebujete?
 A4 list papirja
 Škarje

Navodila:
1. Prepognite papir (po daljši stranici).
2. Razprite papir.
3. Približno na sredini ene polovice s škarjami zarežite do sredinskega prepogiba.
4. Na drugi polovici papirja zarežite do prepogiba na približno tretjinah lista.
5. Nastala zavihka ponovno prepognite v obe smeri (ni nujno, vendar nekoliko olajša
nadaljnje korake).
6. Položite papir tako, da je polovica lista na kateri ste naredili dve zarezi obrnjena proti
vam. Postavite palec vaše desne roke pod desni zavihek. Z levo roko primite levo
polovico lista. Z desno roko zavrtite list »navzgor« tako, da je vaš palec sedaj desno
zgoraj.
7. Če ste zgornji korak naredili prav sedaj lahko premikate sredinski zavihek levo in
desno in ustvarite neverjetno iluzijo.

V kolikor iluzija ne deluje ponovno poizkusite s korakom št. 6. Brez skrbi tudi nam ni uspelo v
prvo :)

3D ROKA
Kaj potrebujete:
 List papirja
 Svinčnik
 Barvice/flomastri
Navodila:
1.

Korak: Pripravite si vse potrebne pripomočke.

2.
Korak: Dlan in del zapestja položite na A4 list papirja in s svinčnikom na rahlo
narišite obris roke.

3.
Korak: Vzemite flomaster in od roba papirja do obrisa narišite ravno
vodoravno črto.
Od točke obrisa do točke obrisa na drugi strani roke narišite navzgor ukrivljeno črto.
Od tu naprej do konca lista ponovno narišite ravno vodoravno črto. In tako nadaljujete
do vrha papirja.

4.
Korak: Zdaj je čas, da naredimo 3D roko bolj živo. Vzemite flomastre vsaj treh
različnih barv in z njimi zapolnite del med osnovnimi črtami, ki ste jih narisali v 3. koraku.
Pomembno je, da vedno ponovite isto zaporedje barv.

5.

Korak: Za še večji učinek lahko ob obrisu roke dodate še sence.

Slike so delo @Handimania

STROOPOV EFEKT
Kaj potrebujete:
 List papirja
 Barvice/flomastri

Navodila:
1. Z barvicami ali flomastri na list papirja napišite različne barve. Pazite le, da z barve ne
napišete z flomastrom te barve. Na primer besedo »modra« ne smete napisati z
modrim flomastrom.
2. Tako napišite vsaj 10 barv.
3. Poglejte na list papirja in izgovorite barvo s katero je beseda napisana in ne dejanske
besede. Torej na primer v prvem primeru morate izgovoriti »zelena«.
4. Kako vam gre? :)

3D LUKNJA
Kaj potrebujete?
 List papirja
 Svinčnik
 Tanek in debel črn flomaster

Navodila:
1. Na list papirja s svinčnikom narišite kvadrat.

2. S svinčnikom narišite diagonalno črto.

3. S svinčnikom narišite vzporedne in navpične črte do diagonalne črte.

4. S tankim flomastrom potegnite čez levi in spodnji krak kvadrata.

5. Z debelim flomastrom odebelite vodoravne in navpične črte.

6. Pobarvajte pasove. Začnite v levem spodnjem kotu in pobarvajte vsakega drugega do
zadnjega. Pasov mora biti liho število in zadnji mora biti pobarvan.

7. S svinčnikom narišite sence v desnem delu nepobarvanih pasov. Sence morajo biti
močnejše v levem delu in vedno šibkejše proti desnem delu.

8. List papirja nekoliko zavrtite v levo. Kaj vidite?

Želimo vam veliko užitkov pri ustvarjanju iluzij. Veseli bomo, če nam
kakšno vašo iluzijo pošljete na luka.novak.kogoj@houseofillusions.si
ali jo objavite na naši FB strani.

Spremljajte nas še na prej.
Ekipa Hiše iluzij www.houseofillusions.si

