Navodila za delo na daljavo: 5. teden: od 14. 4. do 17. 4. 2020
Predmet: LUM
Učim se:
•
•
•

posebne metode slikanja → kapljanje;
prepoznavati različna umetniška dela;
spretno uporabljati likovna orodja in slikarske materiale.

1. in 2. URA
NALOGA: KAPLJANJE
1. Oglej si Power Point predstavitev mandal, ki ste mi jih poslali (v ločenem
dokumentu). Čudovite so.
2. Opazuj spodnja likovna dela. Kaj vse opaziš? Kaj misliš, da predstavljajo?
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slikarja Jacksona Pollocka. Umetnik je slikal tako, da je v svojem ateljeju položil
na tla slikarsko platno, potem pa je v gumijastih škornjih hodil okoli platna in
nanj kapljal barve. To je počel toliko časa, dokler se mu ni njegova slika zdela
popolna, dovršena.
Ta umetnik je odkril poseben način slikanja, ki mu rečemo kapljanje ali
dripping (ang.) ali drip painting.

3. Pripravi si material:
risalni list ali kakšno drugo večjo podlago (raven karton, šeleshamer – kar
najdeš doma);
tempera barve, paleto, čopiče, lonček z vodo, krpico.
4. LIKOVNA NALOGA:
Delaj počasi in natančno – le tako bo izdelek v redu.
a) Zaščiti prostor in svoja oblačila.
b) Na paleti si pripravi nekoliko bolj tekoče barve po svoji izbiri, ki jih boš s
pomočjo čopiča kapljal/-a na risalni list. Če želiš, list/šeleshamer/karton
občasno dvigni, da bodo kapljice barv spolzele po papirju in bodo
nastale črte. Vmes razmišljaj, kaj tvoja slika predstavlja.
*Če si izbral/-a zares veliko podlago, lahko tudi hodiš okrog nje kot
gospod Pollock. V ustvarjanje lahko vključiš tudi svoje družinske člane, če
to želijo, in naredite skupinski izdelek.
c) Ko boš s svojo nakapljano sliko zadovoljen/zadovoljna, počakaj, da se
posuši. Sliki daj ime.
➢ Fotografiraj jo in jo pošlji po e-pošti svojemu učitelji ali učiteljici. Zraven
napiši, kaj tvoja slika predstavlja.

Če doma nimaš tempera barv, si lahko pripraviš doma narejene barve.
Za to potrebuješ vodo, zelenjavo ali
začimbe in mešalnik (blender). Vsaki
zelenjavi dodaj pol decilitra vode, zmelji,
precedi in barva je pripravljena.
Za barve lahko uporabiš:
• Kurkuma, curry (rumena),
• korenje (oranžna),
• rdeča paprika v prahu (rdeča),
• sok rdeče pese (roza),
• borovnice (vijoličnomodra),
• špinača (zelena),
• kava, olupki čebule (rjava).
Če boš uporabil/-a tekočine, ki si jih prej kuhal/-a (npr. kava), pazi, da ne bodo
več vroče!

