
LIKOVNO SNOVANJE III 

Delovno gradivo 6. do 10. april 

 

LIK. PODROČJE: slikanje /risanje 

LIK. TEMA : ANAMORFOZA ali POPAČENJE 

LIK. TEHNIKA: ČRN FLOMASTER (ali svinčnik, ali črna navadna barvica) 

CILJI: 

 Učenci razumejo pojem anamorfoza ali popačenje 

 Na spletu poiščejo in vrednotijo primere anamorfoz v likovni umetnosti 

 Spoznajo likovno smer op art 

 Narišejo svojo op art likovno kompozicijo 

Kriteriji za ocenjevanje: 

 V likovnem izdelku je upodobljen vtis optične prevare 

 Natančnost pri delu 

 

Razlaga pojmov: 

ANAMORFOZA je glede na optične zakone izmaličena ali varljiva risba, ki dobi ob 

določenih pogojih normalen videz. Primer anamorfnih slik so tudi označbe na cestišču, ki so 

iz vozila videti okrogle, čeprav so v resnici narisane ovalne. 

Primer anamorfoze v likovni umetnosti je delo slikarja Hansa Holbeina z naslovom 

Ambasadorja (1533). V spodnjem delu slike je nejasen madež, za katerega se v pogledu iz 

leve strani izkaže, da je naslikana lobanja. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predstavnik sodobne street art umetnosti, ki pri svojem delu uporablja anamorfozo, je Julian 

Beever. 

Na spletu (you tube) si oglej njegove stvaritve.  

https://www.youtube.com/watch?v=r3ga_MWuavQ 

 

Sodobna umetniška likovna smer, ki do neke mere tudi uporablja anamorfozo, se imenuje OP 

ART  ali OPTIČNA UMETNOST.  

Optična umetnost je bila najbolj popularna v 60. letih prejšnjega stoletja, pri njej pa gre za 

navidezno gibanje, ki ga je mogoče ustvariti s prekrivanjem dveh ali več črtnih rastrov. 

Umetnik je ustvarjanje obravnaval kot raziskovanje, zanimali so ga zaznavanje očesa in 

načini, kako se oko zavede s raznimi pristopi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na spletu poišči še več primerov op arta, nato pa na listu A4 formata nariši svojo kompozicijo 

v op art slogu. Za risanje uporabi črn flomaster, če tega nimaš pa navadni svinčnik ali suho 

črno barvico. Seveda si lahko pomagaš z ravnilom in šestilom. 

Izdelek fotografiraj in mi ga pošlji na barica.flajnik-kozelj@guest.arnes.si  

 

Želim ti obilo zabave pri optičnih prevarah. Pa pazi, da se ti ne »sfuzlajo oči«. 

Tvoja učiteljica Barica 

https://www.youtube.com/watch?v=r3ga_MWuavQ
mailto:barica.flajnik-kozelj@guest.arnes.si

