
Likovna umetnost - 9. 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 (gibljiv kip, mobil) 

 

Nekaj o mobilih najdete na tem naslovu: https://eucbeniki.sio.si/lum9/2853/index.html 
 

Mobili so gibljivi kipi, ki se premikajo, nihajo, valovijo ali se kako drugače gibljejo in se s tem stalno 
spreminjajo. Običajno so sestavljeni iz lahkih materialov, njihovi deli pa so na različne načine povezani med 
seboj. 
Umetnine učinkujejo zračno in lahkotno. Lahko visijo v zraku, lahko pa so na posebnih podstavkih, ki jim 
omogočajo premikanje. Kakorkoli, njihovo ravnovesje ni trdno, nekatere že najmanjši sunek zraka spravi v 
gibanje. Prostor, ki ga zavzema mobil med gibanjem, se spreminja, in ko ga opazujemo, ga vsak trenutek 
vidimo nekoliko drugače. 
Mobili delujejo lahkotno in v prostor posegajo dinamično. Premikajo se lahko mehansko, s pomočjo elektrike, 
s pomočjo naravnih pojavov (vetra, zraka, valov, rečnega toka, svetlobe, zvoka ...) in z dotikanjem. 
 

              
 

• Likovni motiv: To sem jaz v času, ko razsaja korona virus 
 

• 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,.... 

 

• Likovni problem: z upoštevanjem lastnosti različnih materialov (gladki, hrapavi, svetlikajoči, mat, različnih 
barv, grobi, nežni, oglati, okrogli....) predstavi sebe skozi mobil. Kako se trenutno počutiš, ko si doma? Si 
vesel, utesnjen, nesrečen, žalosten, poln upanja, radoživ, zmatran, pol energije, da bi se kar razpoči in še in 
še.  
 

• Likovna naloga: iz različnih materialov izdelaj mobil na dano temo. 
 

Umetniška dela so navadno odziv na neko obdobje, režim, stanje družbe in tudi mi smo se znašli v nevsakdanji 
situaciji. Res bi rada, da razmišljate o sebi in izdelate mobil, ki bo selfi vašega počutja. Bodite ustvarjalni, uživajte in 
predstavite vaše delo doma, tako za vajo. V zvezek si prvo narišite skico  mobila in nato tudi zapišite nekaj besed o 
vašem izdelku, da nam ga boste lahko v šoli predstavili. Lahko svoj mobil izdelate v naravi, na kakšni veli drevesa na 
vašem vrtu...Ne pozabite fotografirati! 

 
Če potrebujete kakšen nasvet z moje strani, mi pišite na urska.zupec@guest.arnes.si 
 
Malo vas pa res pogrešam in verjamem, da tudi vi likovno. Vesela bom kakšne fotografije vaših izdelkov. Imejte se 
lepo.      
                                                                             
Urška Župec Mele 


