Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE - 7. razred

1. likovna naloga:

OBLIKOVANJE GRAFITA

Vaša prva likovna naloga je povezana z oblikovanjem in risanjem grafitov. Za to nalogo si vzamete
vsaj eno uro časa in izberete kotiček, kjer boste lahko v miru ustvarjali na dano temo.
Namig:
Lahko se vam
pridružijo tudi ostali
družinski člani in vsak
ustvari svoj grafit.

Potrebujete:
•
•
•
•

list za skico,
prazen brezčrten bel papir A4 ali večji format, lahko tudi kakšen
druge papir svetlješe barve,
svinčnik,
suhe barvice ali flomastre ali oglje in barvne krede ali barvne voščenke → kar
pač že imate doma in bi s tem tudi najraje risali.

Navodila za delo:
1. Zamislite si, kakšna bi bila vaša zgodba o prijateljstvu in ta
likovni motiv poskušajte najprej s svinčnikom skicirati na papir.
2. Potem se odločite za eno vrsto grafita. Ali bo vaš grafit v obliki
napisa, slike ali kombinacije slike in napisa? Kakšne vrste črk boste
uporabili? Ali bo grafit v kontrastnih barvah, bodo barve bolj
harmonične, bodo prisotni različni barvni odtenki?
3. Izberite si pripomočke oz. risala, s katerimi bi bilo najbolje risati
in barvno oblikovati zamišljen motiv in vrsto grafita.
4. Na večji list papirja najprej s črtami narišite obrise motiva, npr. s črno barvico ali črnim flomastrom
ali ogljem ali črno voščenko. Potem pa vzemite še barve in zapolnite ploskve po celem listu. Barve
na papirju lahko tudi mešate in dobite bogato paleto barvnih in svetlostnih odtenkov.
5. Na končan izdelek se tudi podpišite, podpis je del grafita.

Pri ideji in izdelavi grafita vam je lahko v pomoč
priloga GRAFITI.
Dokončan likovni izdelek:
-

podpišite na sprednji strani → če ga še niste,
fotografirajte ali poskenirajte grafit,
shranite ga kot jpg.sliko ali wordov dokument,
datoteko poimenujte s svojim imenom, priimkom in
razredom (npr. Petra Veber 6d).

Rok za oddajo izdelka:
Vaše izdelke pričakujem do petka 3. 4. 2020, na moj e-mail:
suzana.zgonec@guest.arnes.si.

Zdaj pa kar veselo na delo 😊

GRAFITI – priloga
Ste se že kdaj sprehajali po mestu in videli na fasadah
bloka ali v cestnem podhodu narisane slike? Včasih so
to napisane misli, včasih pa čudovite umetnije. Če ste
to videli, je najverjetneje šlo za grafite.

so risbe, napisi ali slike na javni površini, največkrat na zidu.
• Narejeni so s kredo, ogljem ali sprejem. Grafit je tipičen za subkulturo velikih
mest in pogosto vsebuje politična sporočila oziroma uporniški odnos do
socialnih tem (npr. do politikov, stanja v državi in po svetu).
• Grafit se v umetnosti obravnava kot oblika lastnega likovnega izražanja.
Izraz izhaja iz italijanske besede graffito, ki pomeni podobo ali napis, ki
nastane s strganjem po trdi površini (iz graffiare = praskati). Množinska oblike
besede, graffiti, se je v večino svetovnih jezikov prenesla s pomenom stenski
napis ali podoba.

• Grafite najdemo v vseh mestih, predvsem v središčih (železniški, cestni
podhodi, stavbe v strogem centru mest). Skorajda ni jih na podeželju oz. so
zelo redki. Načeloma se grafiti napišejo ali narišejo ponoči na skrivaj, lahko so
pa tudi naročeni kot umetniško delo na fasadah ali tudi v podhodih.

