
Pozdravljeni. 

Vsi, ki ste poslali svoje velikonočne izdelke do 10.4.2020, jih najdete  v članku Velikonočno 

ustvarjanje na šolski spletni strani. Poglejte in občudujte vaše umetnije.  

O barvnih odtenkih smo se že pogovarjali. Mešali smo jih s tempera barvami. 
 
Kako bi pa lahko barvne odtenke namešali s pomočjo voščenk, oljnih pastelov ali suhih barvic? 
Barvati moramo z barvo preko barve. 
Poglejmo. 

 

 

Pri barvanju z barvo preko barve lahko 
pridemo do zares zanimivih, prav 
razkošnih barvnih odtenkov.  
 
Če uporabljamo oljne pastele, ki so 
mehkejši, lahko na barvne ploskve tudi s 
paličico praskamo male podrobnosti ali 
teksture (desni primer). 
 
Primer na levi strani nam prikazuje 
uporabo sorodnih barv, ki jih nanašamo 
drugo preko druge. 

 
Poskusimo nanašati barve (voščenko ali 
pa oljne pastele) na podobne načine na  
manjši list papirja. Primer: 
- preko zelene barve nanesimo 

rumeno  
- preko rumene barve nanesimo 

rdečo … 
     -     preko rjave barve nanesimo  
           oranžno 
 

 

Oglejmo si umetniška dela Pierra Auguste Renoirja: Etude de femme, 1880, pastel na kartonu 

      
 
Umetnik je portret naslikal s suhimi pasteli. Nanašal je barvo preko barve. 

 



 Likovna naloga 
 
Naslikali boste portret. 
Pri tem bomo uporabili likovno tehniko pastela tako, da boste nanašali barvo preko barve. Za delo 
portreta imate na razpolago 2 tedna oz. 4 šolske ure. Ne hitite, temveč si dobro zamislite potek in 
način likovnega dela. 
 
Kaj je značilno za portret: 

Portret je slika, fotografija, kip ali druga umetniška upodobitev osebe, pri katerih je obraz in njegov 
izraz prevladujoč. Je kompozicija slike osebe v mirnem položaju. Lahko je fotografski, slikarski in 
kiparski. Ločimo še celopostavni, dopasni in doprsni portret. Glede na postavitev portretiranca pa 
ločimo na profilni, polprofilni in obrazni (an face) portret. 
 

fotografski 
 

 
 

slikarski 
 

 

kiparski 
 

 

celopostavni 
 

 
 

dopasni 
 

 

doprsni 
 

 

profilni 

 

polprofilni 

 

obrazni 

 

Van Hogh - avtoportret 

 
 

 
Glede umetnikovega 

razmerja do portretiranca 
ali portretirancev pa 

ločimo na avtoportret 
(umetnikova upodobitev 

samega sebe) 

 
in avtorski portret (na 
podlagi fotografije umetnik 
nariše portret osebe na 
sliki). 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Fotografija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kip


Za delo potrebujete: 

- trdno platnico starega bloka ali koledarja, šeleshamerja ali kartona – A3 format 
  (najbolje v sivi ali pa sv. rjavi barvi, ni pa nujno), 
- voščenke ali pa oljne pastele, 
- časopisni papir  
 
Preden začnete z delom, prekrijte delovno površino (mizo) s časopisom in pripravite vse pripomočke 
in material, ki ga potrebujete pri delu. 
 
Navodilo: 
 
1. Izberite si osebo, ki jo boste naslikali:  babica, dedek, morda bitje iz zgodovinskih legend – Kralj  
    Matjaž, Peter Klepec, Martin Krpan … Oglejte si to osebo zelo dobro (osebno, fotografije, knjige). 
2. Odločite se, kakšen bo vaš portret (glejte razpredelnico). 
3. Podlago, na katero boste slikali, obrnite kot želite (pokončno, vodoravno).  
4. Rahlo skicirajte portretiranca – pri tem pazite na velikost in obliko (glej skice spodaj). 
5. Pri barvanju pazite, da nanašate barvo na barvo, saj s tem dobite barvno prehajanje iz enega  
   odtenka na drugega - upoštevajte značilnosti likovne tehnike pastela. 
6. Bodite spretni pri uporabi voščenk oz. oljnih pastelih. 
7. Pri delu bodite ustvarjalni, domiselni in vztrajni. 
8. Pazite na estetski videz likovnega dela oz izdelka.  
 

V pomoč pri skiciranju portreta: 

    

 

Če ste v dvomih, da vam ne uspeva najbolje ali da želite mojo pomoč, se mi oglasite s svojim delom  
preko maila sonja.marko@guest.arnes.si in dobili boste sprotne napotke in nasvete. 
 

Na koncu dokončan izdelek fotografirajte in mi ga pošljite na mail (zgoraj) do 25.4.2020. 
 

Lepo bodite,  

Sonja Marko 

mailto:sonja.marko@guest.arnes.si

