
LIKOVNO SNOVANJE 3 -  9. razred (9.a, 9.b, 9.c)
10. teden (od 11.1. - 15.1.2021)

Učenke in učenec pozdravljeni.

Prvih 6 listov koledarja ste zelo dobro naredili.
Nekateri morate to še končati.

V tem tednu pa boste naredili še naslednjih 6 listov koledarja.

Vaša tokratnja likovna naloga bo ANAMORFOZA (POPAČENJE). 
Anamorfoza (preoblikovanje oz. popačenje) je glede na optične zakone izmaličena ali varljiva risba, 
ki dobi ob določenih pogojih normalen videz. Primer anamorfnih slik so tudi označbe na cestišču, ki
so iz vozila videti okrogle, čeprav so v resnici narisane ovalne. 
Točno tako je nastala tudi ta zelena krogla sredi tlakovanega trga. Če dobro pogledate boste videli, 
da gre pravzaprav za ovalno, elipsasto travnato obliko, ki pa je povsem ploskovita, torej v isti 
ravnini, kot okoliški tlakovci. Le, če gledamo s točno določene točke, opazimo izstopajočo kroglo.

Gre pravzaprav za popačenje slike, vendar s pojmom anamorfoza, ne mislimo na vsako popačenje, 
temveč samo tistega, ki temelji na zakonitostih linearne perspektive. Anamorfoza je glede na 
optične zakone izmaličena ali varljiva risba, ki dobi ob določenih pogojih normalen videz. Holbeinova 
slika ima na spodnjem robu nenavaden, neprepoznaven madež. Ta postane prepoznaven, ko se gledalec približa sliki in pod 
določenim kotom uzre lobanjo.



Predstavnik sodobne street art umetnosti, ki pri svojem delu uporablja anamorfozo, je Julian Beever. 
Na spletu (youtube) si oglej njegove stvaritve: 
https://www.youtube.com/watch?v=r3ga_MWuavQ 

Sodobna umetniška likovna smer, ki do neke mere tudi uporablja anamorfozo, se imenuje OP ART 
ali OPTIČNA UMETNOST. Optična umetnost je bila najbolj popularna v 60. letih prejšnjega stoletja, 
pri njej pa gre za navidezno gibanje, ali pa iztopajoče predmete, kar je mogoče ustvariti s 
prekrivanjem dveh ali več črtnih rastrov. Umetniki so ustvarjanje obravnavali kot raziskovanje, 
zanimali so jih zaznavanje očesa in načini, kako se lahko oko zavede s različnimi pristopi. 

Na spletu (youtube, Pinterest - 3D optical ilusions) poišči še več primerov op arta, potem pa na 
preostalih 6 listov koledarja nariši svoje primere v tem slogu. Za risanje uporabi črn flomaster, v 
kombinaciji z barvnimi, lahko tudi navadni svinčnik in suhe barvice. Seveda si lahko pomagaš z 
ravnilom in šestilom. 
Tukaj je nekaj primerov, ki so ti lahko samo za idejo. Poskusi poiskati način, kako bi to dosegel/ 
dosegla. Tokrat računam tudi na tvojo iznajdljivost. :)
Želim ti obilo zabave pri optičnih prevarah!

Dobili boste res super unikaten koledar za celo leto 2021! Splača se potruditi!
 

✔ Ko si končal-a še teh 6 strani koledarja, jih nekaj (najboljše) fotografiraj in mi jih pošlji na 
moj mail. Že zdaj se jih veselim!

 

Viri slikovnega gradiva: https://www.talentsdici.com/blogue/lanamorphose, https://artpla.co/quatrieme/anamorphose/, pstricks.blogspot.com, instructables.com, pinterest.com


