Likovna umetnost - 8. razred

od ponedeljka 23. 3. do ponedeljka 13. 4. 2020

Okvirni čas za obravnavo likovnega področja: 3 ure
•

Likovno področje: oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru - KIPARSTVO

•

Likovna naloga: izdelava obhodnega montažnega kipa

•

Likovni motiv: človeška figura

•

Likovna tehnika: kombinirana - poljubni umetni in naravni materiali, ki jih najdete doma in v
naravi. Uporabite domišljijo, pospravite predale, poglejte v smeti, uporabite razne
embalaže, vrvice, žice,....Lepite, vežite, zarezujte, luknjajte...

•

Likovni problem: oblikovanje stabilne človeške figure iz različnih materialov v
asimetrični kompoziciji (višina do 30 cm)

•

Likovni pojmi (da jih malo osvežimo)
mala plastika: so manjši kipi, ki se nahajajo v notranjih prostorih in jih lahko prenašamo z
rokami https://eucbeniki.sio.si/lum8/2341/index4.html
obhodna plastika: prostostoječi kip, ki ga lahko obhodimo in si ga ogledamo iz vseh smeri
montažni kip: izdelan iz različnih materialov ali odrabljenih izdelkov
stabilnost ali stojnost kipa: skrbno načrtovanje kiparskih gmot, da se kip ne zvrača
simetrična kompozicija: je statična, umirjena, nerazgibana, oblike so enakomerno
razporejene glede na simetralo.
asimetrična kompozicija: oblike so razporejene neenakomerno na simetralo. Postavitev je
bolj razgibana ali dinamična https://eucbeniki.sio.si/lum8/2265/index.html

Navodila za delo:
Za to likovno nalogo sem se odločila, ker boste material lahko našli doma in vem, da vam
domišljija deluje na polno.
Za začetek v zvezek naredite skico figure in seveda hkrati tudi že razmislite o materialih, ki
jih imate na razpolago in jih nameravate uporabiti.
Bodite izvirni in samozavestni. Glejte, da bo vaš izdelek kombinacija različnih materialov,
da bo stabilen, razgiban, zanimiv in predvsem vaš. Ko se vrnemo v šolo, boste izdelke
predstavili v razredu in takrat se bomo pogovorili o kiparskem prostoru.
simetrična kompozicija

Antony Gormley: Brez naslova, 1985

asimetrična kompozicija

Gianlorenzo Bernini: David, 1623

Če potrebujete kakšen nasvet z moje strani, mi pišite na urska.zupec@guest.arnes.si
Pa pošljite mi kakšno fotografijo vaših izdelkov, da mi dušo pobožate. Lepo se imejte!
Urška Župec Mele

