
LIKOVNA UMETNOST 7.razred

Likovna naloga: Ilustracija s senco

V tej nalogi boste iskali in raziskovali sence in razmišljali ob tem o različnih motivih,

kompoziciji, obliki, liniji…in še o kakšnem likovnem elementu. 

Skozi primere umetnikov boste videli, o čem bo govorila likovna naloga. 

1. Razišči umetnika v videu

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

Vincent BAL, belgijski filmski režiser, ki se ukvarja tudi z ilustracijami,

ki jih ustvari s sencami vsakdanjih predmetov in jim doda risbo. 

Njegovo ime vpiši v brskalnik in razišči njegova dela. 

Poglej še ta video, da dobiš navdih. 

https://www.youtube.com/watch?v=sC1_acygl7U

   2.  Priprava svetlobe

Preberi nekaj o senci v e-učbeniku za NAR 7.razred, str. 73: 

https://eucbeniki.sio.si/nar7/1217/index2.html

Če boš delal-a z umetno svetlobo, bo senca ostala na svojem mestu ves čas

ustvarjanja, zato si lahko privoščiš več časa za ustvarjanje. 

Če boš delal-a zunaj, pa bodi pozoren-na, kako in kje pada svetloba in kam

meče senco.  Bodi  pozoren-na  na  senco  istega  predmeta  v  različnih  delih

https://eucbeniki.sio.si/nar7/1217/index2.html
https://www.youtube.com/watch?v=lkMlYUIwsCU
https://www.youtube.com/watch?v=sC1_acygl7U


dneva. Opazuj jo dlje časa, mogoče boš iz istega predmeta lahko ustvaril-a

več ilustracij, ker bo senca drugačna.

Pri ustvarjanju moraš biti hitrejši-a, saj se senca spreminja. 

    3. Priprava pripomočkov

- Namizna luč, sobna luč ali sonce

- Potrebuješ vsakodnevne predmete za ustvarjanje sence ali pa se sprehodi

okoli  hiše  ob  sončnem  dnevu  (ob  različnih  delih  dneva,  da  boš  lahko

opazoval-a sence istih predmetov v različnem času dneva)

- Če  delaš  z  namizno  svetilko,  poišči  manjše  predmete  (npr.  kar  iz

peresnice, iz kuhinje ali kopalnice, delavnice…). 

- Svinčnik, nalivnik, flumastri, list papirja, lahko je tudi časopisni papir

- Veliko domišljije

     4. Kriteriji za oddajo izdelka: 

- na fotografiji mora biti viden predmet, ki meče senco

- na fotografiji mora biti dobro vidna ilustracija

- ilustracija mora biti črtna risba (upoštevaj vsa načela črtne risbe)

- fotografija mora biti estetska in posneta pod ugodno svetlobo, da se bo

ilustracija čim lepše videla

 

Izdelek fotografiraj in pošlji na email:

tilen-matej.cervek@guest.arnes.si

ROK ZA ODDAJO: 10. 5. 2020

NAMESTO  NALOGE  ILUSTRACIJA  S  SENCO,  LAHKO

NARIŠEŠ  IN  POBARVAŠ  SLIKO,  O  ČISTILNI  AKCIJI  V

GORNJIH PETROVCIH. NALOGO SMO ZAČELI V ŠOLI PRED

PREKINITVIJO. 

NAJBOLJŠE  DELO  BO  NA  NASLOVNICI  ZA  OBČINSKI

ČASOPIS.

ZA DODATNE INFORMACIJE MI PIŠI NA:

tilen-matej.cervek@guest.arnes.si



Nekaj primerov: 




