
LIKOVNA UMETNOST 7 (30. 3. 2020 – 3. 4. 2020) 

BARVNA NASPROTJA (kakovostno barvno nasprotje) 

Čas za izdelavo naloge imate do 20. 4 .2020 

Nastale izdelke fotografirajte in mi jih pošljite na moj e-naslov:  

monika.vidmar@ospuconci.si 

 

KUBIZEM_Pablo Picasso 

 

Picasso je eden od umetnikov, ki so razvili nov slikarski stil »analitični kubizem«. 

Predmeti, ki so naslikani so upodobljeni v smislu geometrijskih oblik. Motiv je 

naslikani kot, da ga opazujemo iz vseh strani hkrati oz. skozi razbito steklo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OXhoyuwL6FY 

 

 

Jacqueline z gladkimi lasmi, 1962 

   

»Žalujoča ženska« Pablo Picasso                                   »Portret ženske z baretko« Pablo Picasso  

Učenci lepo pozdravljeni,  

uvodoma ste spoznali likovna dela velikega umetnika P. Picassa. Upam, da ste kliknili tudi na link, kjer vam je bila 

predstavljena umetnostna smer-kubizem in kako se naslika kubistični portret. 

Na umetniških delih lahko opazite, da je portret naslikan od spredaj in od strani hkrati. Prav tako tudi oči, nos, usta... 

Vaša likovna naloga bo zgrajena iz dveh delov: 

1. del:  na list papirja (A4 ali A3) s svinčnikom narišite kubistični portret  

❖ (upoštevajte lastnosti kubističnega portreta:  

- eno oko od spredaj,  

- eno od strani, prav tako tudi nos,  

- dodajte različne elemente kot so pokrivalo, dlan, lasje, lica... 

- poskušajte narisati čimbolj izviren portret). 
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2. del:  narisan portret boste pobarvali v KAKOVOSTNEM BARVNEM NASPROTJU. 

❖ Izbrali si boste eno barvo, (kdo želi lahko več ) in ji dodajali belo, sivo, črno in z odtenki pobarvali prej 

narisan portret (izbirate med materiali, ki jih imate doma: barvice boste različno pritiskali, da dobite 

odtenke, lahko jim dodajate belo, sivo,črno, tuš boste z vodo redčili, temperam pa dodajali belo, 

sivo,črno tempero) 

Sedaj se bomo naučili, kaj je kakovostno barvno nasprotje? 

O tem nasprotju govorimo takrat, kadar so čiste barve (nemešane) v kombinaciji z barvami ki jim 

dodamo belo, črno, sivo ali drugo barvo. Na ta način barvi odvzamemo moč in njihova kakovost ni 

več tako močna. 

Poglejmo primer: Barvi dodamo belo in črno 

  

  

 

 

 

 

O kakovostne barvnem nasprotju si še preberite v UČ. na strni 24 – 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                        P. Picasso: Sedeča    ženska v zeleni obleki, 1953 

 

Če je karkoli nejasnega, mi lahko pišete na moj elektronski naslov. 

Želim vam obilo ustvarjalnosti in ostanite zdravi. 

Lp, učiteljica Monika 


