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Likovna naloga – BARVNA PERSPEKTIVA  

  

Pozdravljeni učenci,  

tokratna naloga bo vključevala likovni pouk na nekoliko drugačen način. Pri delu boste 

uporabljali računalnik in program slikar.  

   

Vaša naloga bo s pomočjo programa Slikar naslikati barvno perspektivo s toplimi in 

hladnimi barvami.  

  

Za lažje razumevanje naloge si poglejmo nekaj o barvni perspektivi in barvah: vem, da ste 

perspektivo in njeno uporabo v načrtu dela že imeli. Spoznali ste tudi globinske ključe 

(prekrivanje, stopnjevanje velikosti, kar je spredaj je večje in se z odddaljevanjem 

zmanjšuje…) 

 

Barve pri nas vzbujajo različna občutja. TOPLE barve zaznavamo BLIŽJE, HLADNE DALEČ. Prav 

na teh občutkih navideznega približevanja oz. oddaljevanja temelji BARVNA PERSPEKTIVA. 

Barvna perspektiva je prikaz globine prostora z uporabo TOPLIH IN HLADNIH BARV. 

Obnovimo:  

- TOPLE BARVE so rumena, oranžna, rdeča 

- HLADNE BARVE so: zelena, modra, vijolična 

 

 

 

Za tople barve se zdi, da napredujejo proti gledalcu  (torej k nam), hladne pa se odmikajo. 

 

Poglejmo si nekaj primerov, kako je z barvo grajena barvna perspektiva: 



 

Cezanne je s toplimi barvami naslikal objekte 

in naravo v ospredju, v ozadju pa je uporabil 

hladne barve, kar naredi perspektivo 

prepričljivo - zaliv deluje velik in oddajen. 

Podobno je na drugem primeru njegovega 

dela: njive, hiše v ospredju so naslikane v 

toplih, gorska gmota in nebo pa v hladnih 

barvah. 

 

Van Gogh je znan predvsem po svojih 

sončnicah, a se je ukvarjal tudi z barvno 

perspektivo. Delo Kavarniška terasa lepo 

prikazuje barvno perspektivo ponoči: terasa 

kavarne je osvetljena in je v toplih barvah; 

ulica, noč in ostale stavbe pa so v hladnih 

barvah. 

Primer pokrajine Žitno polje s cipresami je 

enako: polje je naslikano v toplih odtenkih, 

hribi in nebo v ozadju pa v hladnih. 

 

Afremov je umetnik, ki je slikal s pomočjo 

slikarske lopatice. Nejgove barve so žive, 

močne in delujejo še prepričljivejše. V delu 

Fog alley je drevo, ki je blizu nam, naslikano v 

toplih barvah, nato pa te prehajajo v hladne. 

Vse skupaj pa naredi še veliko bolj prepričljivo 

z globinskimi ključi perspektive in sicer s 

prekrivanjem in zmanjševanjem. 

Drugo delo je narejeno podobno: ulična 

svetilka oddaja tople barve, a ob pogledu na 

svetlike v ozadju (vemo, da vse svetijo enako 

močno) te delujejo zaradi barv v krošnjah tako, 

kot da ne svetijo enako močno (uporaba 

perspektive). 

 

Primeri barvne perspektive v različnih tehnikah 

uporaba vodenih barvic, voščenk, tempera 

barv… 

 

Pri vseh je barvna perspektiva prepričljiva 

zaradi pravilne uporabe barv.  

 

Tukaj je nanizanih le nekaj primerov slikanja barvne perspektive. Vsak umetnik se loti dela 

drugače, vsem pa so skupne barve in pravilna uporaba le teh. 



Sedaj pa vaša naloga:  

V naravi lahko vidimo lep primer barvne perspektive in jo v motivu narave tudi najlažje 

ponazorimo. Vaš motiv je Zaliv/pokrajina. Lahko je delana po opazovanju ali domišljiji. 

 

Program Slikar: 

Prav je, da v trenutni situaciji uporabimo tudi računalnik kot eno izmed možnosti dela tudi pri 

likovnem pouku.  

Na računalniku poiščite program Slikar (ikona je paleta z barvami –kot na sliki levo- 

ali pa lonček s čopiči). V primeru, da se lažje znajdete v programu Krita lahko 

delate tudi v tem programu.  

Predvidevam, da ste Slikarja že kdaj uporabljali. Pogeljmo skupaj: ob odprtju programa se 

pred vami pojavi prazen bel format. To vam bo služilo kot risalni list pri pouku. Zgoraj v orodni 

vrstici so vsa orodja (svinčnik, radirka, različna pisala, barve, oblike, debeline črt…). Za 

začetek se lahko malo poigrate z orodji, da jih spoznate, nato pa se lotite slikanja.  

 

 

 

 

 

 

Ko boste z izdelkom zadovoljni, ga shranite . Svojemu delu dodelite tudi naslov. Priporočam 

vam, da že med procesom dela večkrat shranite , v primeru, da računalnik »zamrzne« 

ne boste izgubili tistega, kar ste naredili.  

 

Če nimate računalnika ali vam program noče pravilno delati, se lotite dela na star način  z 

barvicami ali flomastri, uporabite tisto, kar imate doma. 

 

KRITERIJI ZA VREDNOTENJE: 

 Uporaba toplih in hladnih barv za ponazoritev globine prostora 

 Uravnotežena likovna kompozicija 

 Zanimiv in izviren likovni motiv 

 

 



Verjamem, da zmorete. Če potrebujete dodatna pojasnila, mi pišite na spodnji naslov (Leja) 

ali učiteljici Barici. Želim vam veliko ustvarjanja. Komaj čakam, da vidim vaša dela. Pošljite 

jih na moj in učiteljičin naslov:  

  

leja.gornik@gmail.com  

barica.flajnik-kozelj@guest.arnes.si  

  

Imejte lep in ustvarjalen dan,   

  

   

Leja Gornik (praktikantka, študentka likovne pedagogike) in Barica Flajnik Koželj  


