
LUM7 RISANJE S KAVO 10,11. teden, 18. in 25. maj 2020 
 

Likovna naloga: Kakovostno barvno nasprotje ali KAKOVOSTNI KONTRAST 
Število ur: 2 šolski uri 
Likovna tehnika: risanje s kavo 
Likovni motiv: Prosto (travnik, predmeti na mizi, pogled na vrt….) 
Likovni materiali:  kava, zobotrebec ali palčka za ražniče, čopič, če ga imaš  

 
Nekateri ste naredili zelo lepe frotaže. Čestitke! 
************************************************************************** 

Razlaga: Poglej spodnje barve. Kaj se z njimi dogaja, če slediš barvi od leve proti desni?  

 

Če pogledamo zgornje tri barve vidimo, da so na začetku močne, nasičene barve, nato pa proti desni  barvnost, 
nasičenost pojema, dokler popolnoma ne izgine. Nasičenost pojema z dodajanjem bele barve, lahko pa tudi z 
dodajanjem vode. Več kot je vode, bolj je barva medla in prosojna.  
Če bi dali skupaj prvi moder pravokotnik in zadnji moder pravokotnik z zgornje slike, bi dobili nasprotje (kontrast)  v 
kakovosti modre barve.  
******************************************************************************************** 

Če nimamo barvnih pigmentov, lahko slikamo (rišemo)  z naravnimi barvami. Zelo lepo barvo nam da rdeča pesa, 

vino, trava, zemlja… in kava. 

********************************************************* 

Vaša današnja naloga:  

Najprej boste skuhali staršem eno močno turško kavo, nekaj si jo zadržite zase. V 

enem lončku imejte nerazredčeno kavo, v drugem lončku razredčeno z vodo, v 

tretjem samo vodo. Nato se lotite risanja. Vzemite palčko in narišite, kar ste si 

zamislili. Vaša risba lahko predstavlja travnik z veliko cvetja, mogoče ponoči, ko je 

luna na nebu, ali predmete na mizi, avtoportret…  Nato nekatere površine pobarvajte 

(lahko tudi s prstom, če gre).  Na kar morate paziti je, da bodo nekatere površine 

zelo, zelo svetle (z veliko vode), nekatere pa temno rjave, z nič dodane vode. Tako 

boste dobili kontrast (nasprotje) temnih in svetlih barv. Tako v sliko vnesete 

pestrost.. Če ne bo tega kontrasta, bo slika medla in monotona, kar ne želite. Vedeti 

morate, da svetle barve vedno lahko temnite. 

Za ogrevanje pa si oglejte video na tem linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=flIhuhBTXn8&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0na5fsFUKmOfoElzl9oVEaafLI7M2iXM

uRrVedQNGBWppO6vf31YVNPh4 

SLIKAJ DIREKTNO S ČOPIČEM NA PAPIR S SVETLEJŠO IN TANJŠO ČRTO, NATO DODAJAJ 

TEMNEJŠE ČRTE IN PLOSKVE. TEMNIŠ ŠE VEDNO LAHKO. POSKUSI BREZ PODRISOVANJA S 

SVINČNIKOM. 

Za slikarsko podlago lahko izberete bel papir poljubne velikosti, lahko tudi karton kakšne prazne embalaže. 

Saj veste - ko končate, mi pošljite risbo (sliko) v spletno učilnico 

https://www.youtube.com/watch?v=flIhuhBTXn8&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0na5fsFUKmOfoElzl9oVEaafLI7M2iXMuRrVedQNGBWppO6vf31YVNPh4
https://www.youtube.com/watch?v=flIhuhBTXn8&feature=emb_logo&fbclid=IwAR0na5fsFUKmOfoElzl9oVEaafLI7M2iXMuRrVedQNGBWppO6vf31YVNPh4

