delovni listi

VSEBINA

1.
2.

V galeriji...
muzeju

Razčlenitev vprašanja
Vaze
Z glavo navzdol
Odtenki ... odtenki
1900 stiliziranje
Pozitiv /negativ
Spretni prsti
Postavimo se v okrasni vzorec
Prepoznavanje
Vsega po malem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ARHITEkTURA –
NOTRanjščina

Opomnik
Z obrazom navzgor
Razčlenjevanje – sestavljanka
Skrb za detajl
Menjavanje vlog
Svetloba
Svetloba še enkrat
Navidezno povečan prostor
Ristanc 1900
Znotraj-zunaj
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ARHITEkTURA –
zunanjščina
21
22
23
24
25
26
27
28

3.
4.

Skicirajmo
Volumni
Gradbeni material
Natančnost
Od enega k drugemu
Sorodnost secesijskih stavb
Krivulje in zrcalne krivulje
Grrrrrrr!

V neki
Četrti

29 Čutno in domišljijsko analiziranje pročelja

DELOVNI LISTI

UVOD

Z
S

ZAUPAJ SVOJIM OČEM IN ZANESI SE NA SVOJE ZAZNAVE,
SPODBUJAJ RADOVEDNOST, RAZVIJAJ USTVARJALNOST,
VDIHUJ ŽIVLJENJE PREDMETOM IN ARHITEKTURI, SPREMLJAJ
OBISKOVALCE …
Po teh vodilih smo se ravnali pri oblikovanju pričujoče zbirke dejavnosti, ki raziskujejo čudovito
bogastvo secesijske umetnosti (ali art nouveauja). Priročnik ponuja le nekatere izmed neštetih
dejavnosti, ki jih lahko spodbudijo umetniška in umetnoobrtna dela tega obdobja. Prepričani smo,
da se bo ob teh predlogih UČITELJEM, MENTORJEM IN ANIMATORJEM
SKUPIN, očaranim s tem slogom, porodila še množica novih zamisli.

Strani, ki so pred vami, so oblikovane tako, da so GLAVNI CILJI JASNO OPISANI.
Posamezni koraki so mišljeni bolj kot opora, ponazorilo, kako naj bi potekalo delo, in ne kot zbirka
obrazcev. Če boste potrebovali natančne načrte ali navodila, jih najdete v razdelku z naslovom
Strokovna pomoč.

29

29 PREDLOŽENIH USMERITEV je zasnovalo in preizkusilo društvo Patrimoine à Roulettes
[Dediščina na kolescih] kot eno izmed svojih pobud za krepitev ZAVESTI O KULTURNI
DEDIŠČINI med šolsko mladino in v družinah.
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V galeriji... muzeju

CILJI

1.

• Ostrenje pogleda
• Razvijanje kritične zmožnosti
• Ugotavljanje, kaj se zgodi, da neki
nepomemben predmet postane pomembna
priča svoje dobe, s postavljanjem vprašanj
• Pomoč učencem pri odkrivanju slogovnih in tehničnih
značilnosti secesijskih umetnin in umetnoobrtnih izdelkov

RAZČLENITEV VPRAŠANJA

ZAPOREDNI KORAKI
Udeleženci napišejo vsa mogoča vprašanja, ki jim pridejo
na misel med opazovanjem secesijskega predmeta,
ki ga je bil mentor poprej izbral.
Potem poskusijo odgovoriti nanje.

GRADIVO
– seznam možnih vprašanj v pomoč mentorju
Strokovna pomoč: 81 vprašanj za posamezen predmet
Ali se zdi predmet razkošen, zahtevno izdelan, umetelen, krhek, daje vtis moči ali gibanja?
Iz koliko različnih vrst materiala je predmet narejen? Kateri so? Ali so naravni ali umetni?
Kako so oblikovani? Ali ustvarjajo kontraste?
Ali so nepresojni, prozorni, presojni, se njihove barve prelivajo?
Ali so gladki, svilnati, hrapavi? Mehki, voljni, trdi? Bleščeči ali mat, brez leska? Svetli ali temni?
Ali ima predmet kak vonj (po lesu, vosku, barvi, dišavi …)?
Katere barve najdemo na njem? Ali vse spadajo vse k istemu barvnemu tonu?
Ali delujejo hladno, toplo? So kontrastne?
Kako so razporejene, ali lahko v tem razberemo kakšno zakonitost?
Ali je površina v skladu z barvo? Ali je o izbiri materiala odločala njegova barva?
Ali so take barvne kombinacije pogoste tudi danes?
Ali najdemo v zbirki še druge barve, druge primerljive vrste materiala?
Katera enostavna geometrična oblika je značilna za predmet? Na kaj spominja njegova oblika?
Po katerih urejevalnih načelih se ravna kompozicija predmeta?
Ali njegova oblika spominja na kaj naravnega, živega ali/in geometričnega?
Je enotna, poudarjena, popačena, stilizirana? Ali je izključno linearna?
Je enostavna ali zapletena? Ali je predmet poln ali votel?
Ali ima poudarjen relief? Ali okras ustreza obliki?
Ali okras sledi obliki ali je z njo v nasprotju?
Ali je umetnik dobil navdih za okras pri rastlinstvu, živalstvu, kamninah, naravnih ali geometričnih oblikah?
Ali ob okrasu pomislimo na druge civilizacije? Katero drugo obdobje?
Katero drugo umetnostno zvrst (slikarstvo, kiparstvo, arhitekturo)?
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CILJI

1.

• Ostrenje pogleda
• Razvijanje kritične zmožnosti
• Ugotavljanje, kaj se zgodi, da neki
nepomemben predmet postane pomembna
priča svoje dobe, s postavljanjem vprašanj
• Pomoč učencem pri odkrivanju slogovnih in tehničnih
značilnosti secesijskih umetnin in umetnoobrtnih izdelkov

RAZČLENITEV VPRAŠANJA

Se okras ponavlja? Začutimo kak ritem? Kaj povezuje okras in izbrani material?
Je črta zelo pomembna?
Katere vrste črt je avtor uporabil: ravne, poševne, valovite, lomljene…?
Ali oblika predmeta ustreza njegovemu namenu? Kdo je predmet uporabljal? Za kaj?
Ali imamo opraviti s predmetom za vsakdanjo rabo?
Se je uporabljal za krašenje prostorov, nakit, potovanje, delo, obleko, sedenje, spanje, razsvetljavo, pri jedi,
kuhanju, za hrambo stvari, umivanje, zaščito, študij, zabavo …?
V katerem prostoru bi ga našli? Kam so ga postavljali in kako?
Kako ravnamo z njim? Kako deluje? Ali ima kak pogonski del?
Ali je treba predmet pritrditi, obesiti, postaviti na kaj, ga kam prisloniti?
Kdaj je bil predmet narejen? Ali je na njem kak napis?
Ali nosi kak podpis, datum izdelave, ime delavnice, podjetja, tovarne?
Ali ima serijsko številko? Je unikat? Kako je bil narejen?
Kako je potekala izdelava predmeta? Kateri postopke in obrti je bilo treba obvladati? Ali obstajajo še danes?
Če ne, zakaj ne? Kako se je mogoče naučiti teh obrti? Kje je bil predmet izdelan?
Ali kraj še obstaja? Ali v njem še poteka tovrstna dejavnost, proizvodnja? Če ne, zakaj ne?
Ali je predmet dobro ohranjen? Ali ima kakšne poškodbe? Ali kaže znamenja obrabe?
Ali so ga, dokler je bil v rabi, kdaj popravljali? Ali je pokvarjen? Je bil restavriran?
Ali zahteva hrambo v posebnih okoliščinah? Če da, v kakšnih?
Kako je predmet prišel v muzej? Zakaj je razstavljen? Katero inventarno številko ima?
Čemu služi inventarna številka? Koliko je predmet vreden? Je bil že kdaj ukraden?
Kje najdemo tovrstne podatke?
Ali v muzeju hranijo druge predmete, ki spadajo v isto vrsto, imajo isti izvor, so izdelani iz enakega materiala?
Kako to? Koliko so stari mentor, konservator in čuvaji?
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CILJI
• Spoznavanje, kakšno obrtno mojstrstvo
je potrebno za izdelavo predmeta
• Spoznavanje, kako predmet nastaja
od začetne zamisli naprej

2.

VAZE

ZAPOREDNI KORAKI
1.

Izhodišče za delo je zamisel vaze:
Člani skupine
– naj kar se da hitro NARIŠEJO OBLIKO VAZE
po svoji zamisli,
– naj vazo OKRASIJO s cvetličnim, rastlinskim, živalskim …
motivom (glede na vnaprej določeno rabo vaze),
– naj k risbi pripišejo, kateri material oz. vrste materiala
potrebujemo za izdelavo vaze.

2.

Risbe postavimo DRUGO OB DRUGO in poiščemo skupne značilnosti,
ki jih kažejo zamisli narisanih vaz.

www.artnouveau-net.eu
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CILJI
• Spoznavanje, kakšno obrtno mojstrstvo
je potrebno za izdelavo predmeta
• Spoznavanje, kako predmet nastaja
od začetne zamisli naprej

2.

VAZE

3.

ODKRIJTE VAZO IZ ZBIRKE, tako da si jo udeleženci lahko
ogledajo in svoje zamisli primerjajo z njo.
Mentor naj udeležencem pomaga, da bodo v 3 korakih spoznali, v čem je
zahtevnost oblike in/ali okrasa ter uporabljenega materiala (izbira, obdelava …):
1. popišemo uporabljeni material, njegove lastnosti (krhkost, trdota …) in posebnosti, ki jih zahteva njegova obdelava (rezanje, pihanje, taljenje, gnetenje …);
2. usmerimo pozornost na to, kako so različne vrste materiala ali različice istega
materiala spojene med seboj;
3. če je potrebno, dodamo tehnična pojasnila.

4.

Dodelava končne podobe:
Udeleženci naj narišejo načrt za vazo s cvetličnim, rastlinskim ali živalskim motivom in pripišejo,
kakšen material bi izbrali zanjo.

POTREBŠČINE
–
–
–
–

papir
svinčniki
risalna podloga
vaza, ki jo je izbral mentor
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CILJI

3.

• Opozarjanje na estetske kvalitete
secesijskih izdelkov
• Odkrivanje kakovosti in zahtevnosti črte,
neodvisne od materialnosti predmeta
• Opazovanje nasprotij ali
podobnosti med črtami

Z GLAVO NAVZDOL

ZAPOREDNI KORAKI
1. IZBERIMO neki predmet.

2.

Postavimo se PREDENJ z razmaknjenimi nogami in Z GLAVO NAVZDOL
(tako, da vidimo NAROBE OBRNJENO SLIKO).

3. Narišimo predmet, kot ga vidimo in ne kot ga poznamo.
POTREBŠČINE
– risalna podloga
– list papirja A4
– svinčnik, šilček in radirka
www.artnouveau-net.eu
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CILJI

4.

• Sestavljanje seznama barv,
ki jih opazimo na nekem secesijskem
umetniškem izdelku
• Razpoznavanje največkrat uporabljene barve
• Razvijanje občutka za barvne
in svetlobne odtenke

ODTENKI … ODTENKI

ZAPOREDNI KORAKI
1. Med udeležence razdelimo BARVNE KARTE in jih prosimo, naj z njih izberejo
BARVE, KI JIH NAJDEJO NA PREDMETU.

2. S primerjanjem in določanjem pogosto
ponavljajočih se barv naj ustvarijo svojo
BARVNO KARTO SECESIJSKE UMETNOSTI.

3.

Tako dobljeno barvno karto naj primerjajo z barvami, ki jih imajo predmeti iz 21. stoletja.

POTREBŠČINE
– po ena barvna karta za vsakega udeleženca
www.artnouveau-net.eu
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CILJI

5.

• Razlaga, kaj je stiliziranje in kako poteka
• Sestavljanje formalnega seznama načinov stiliziranja,
značilnih za secesijsko umetnost (»umetnost rezancev«
/art nouille/, arabeska, »udarec z bičem« /coup de fouet/)
• Opozarjanje na veliki pomen secesijske stilizacije
• Učenje, kako narisati celovit rastlinski motiv
in ga nato stilizirati

1900 STILIZIRANJE

ZAPOREDNI KORAKI
1. Vsakemu udeležencu damo za predlogo FOTOGRAFIJO
NEKEGA RASTLINSKEGA MOTIVA.

2. Udeleženci naj PREKOPIRAJO predmet na fotografiji.
3. Nato naj kopirni papir preganejo čez prerisano risbo
in z nje prerišejo SAMO GLAVNE OBRISE
(sintetiziranje).

4. Čez to risbo papir spet preganejo, tokrat naj
Z VLEČENJEM OBLIH ČRT POUDARIJO
SAMO GLAVNE OBRISE ALI KAKO
PODROBNOST (stiliziranje).
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CILJI

5.

• Razlaga, kaj je stiliziranje in kako poteka
• Sestavljanje formalnega seznama načinov stiliziranja,
značilnih za secesijsko umetnost (»umetnost rezancev«
/art nouille/, arabeska, »udarec z bičem« /coup de fouet/)
• Opozarjanje na veliki pomen secesijske stilizacije
• Učenje, kako narisati celovit rastlinski motiv
in ga nato stilizirati

1900 STILIZIRANJE

5. Zdaj naj papir še enkrat preganejo papir in prekopirajo dobljeni motiv, tako da bo nastal
SIMETRIČEN STILIZIRAN OKRAS (ZRCALNA RISBA)

POTREBŠČINE
–
–
–
–

fotografije z rastlinskimi motivi (reklamno gradivo, fotokopije …)
risalna podloga (A4)
svinčnik
kopirni papir

Pomoč strokovnjaka:
»Stilizirati neko bitje ali predmet pomeni, da mu z glavnimi obrisi ustvarimo plastično podobo, tako da izstopi dekorativni vidik
njegove oblike.«
SOURIAU (E.), Vocabulaire de l'esthétique (Slovar estetike), Pariz, PUF, 1990
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CILJI
• Opozarjanje na skladnost
oblike in okrasa
• Opozarjanje na ravnovesje
med praznimi in polnimi površinami,
razmejenimi z okrasnimi črtami
• Zbujanje občutka
za stapljanje oblike in okrasa

6.

POZITIV / NEGATIV

ZAPOREDNI KORAKI
1. Pazljivo si oglejmo predmet in POČRNIMO neokrašene dele predmeta.

2. USMERIMO POZORNOST NA RAVNOVESJE MED PRAZNIMI
IN POLNIMI POVRŠINAMI, RAZMEJENIMI z okrasnimi črtami.

POTREBŠČINE
– fotokopije črtne risbe predmeta, ki smo ga izbrali za vajo (keramični in stekleni predmeti
so zelo primerni), najmanj v formatu A4
– črn svinčnik
– risalna podloga
www.artnouveau-net.eu
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CILJI

7.

• Opozarjanje na odnos
med obliko in okrasom
• Opozarjanje na pomen krivulje
• Izdelava tridimenzionalne kopije
opazovanega predmeta

SPRETNI PRSTI

ZAPOREDNI KORAKI
1. OPAZOVANJE PREDMETA MED HOJO OKROG
NJEGA. Poudarek naj bo na OSNOVNI OBLIKI predmeta
in na tem, kako se okras ovija okrog njega.

2. Za začetek v plastelinu IZDELAMO POSNETEK OSNOVNE
OBLIKE PREDMETA. Nato DODAMO OKRAS
iz plastelina drugačne barve.
Važno je, da posnamemo duha okrasa
in ne le njegovo resnično podobo.

POTREBŠČINE
– tri kepe plastelina v dveh ali treh različnih barvah na vsakega udeleženca
www.artnouveau-net.eu
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CILJI

8.

• Opozarjanje na odnos
med obliko in okrasom
• Opozarjanje na pomen krivulje
• Izdelava tridimenzionalne
kopije opazovanega predmeta

POSTAVIMO SE
V OKRASNI VZOREC

ZAPOREDNI KORAKI
1. Udeleženci naj OPAZUJEJO PREDMET MED HOJO OKROG NJEGA.
2. Posebno pozornost naj posvetijo temu,
kako se okras ovija okrog predmeta.

3. Nato naj z lastnimi telesi prikažejo gibanje okrasnega vzorca,
tako da EDEN OD UDELEŽENCEV, KI PREDSTAVLJA PREDMET,
STOPI NA SREDINO, drugi pa se, POSNEMAJOČ
VZOREC OKRASA, razpostavijo okrog njega.

4. Z digitalnim ali polaroidnim fotoaparatom naredimo nekaj posnetkov in primerjamo rezultate.
POTREBŠČINE
– digitalni ali polaroidni fotoaparat
www.artnouveau-net.eu
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CILJI

9.

• Prepoznavanje in natančno umeščanje nekega predmeta
• Opozarjanje na različne vire, ob katerih se je navdihovala secesija
• Prepoznavanje vira navdiha: rastlinske, živalske,
človeške, organske ali geometrične oblike
• Spodbujanje domišljije
• Združevanje in povezovanje
posameznih delovnih rezultatov v skupni izdelek

PREPOZNAVANJE

ZAPOREDNI KORAKI
1. Vsakemu udeležencu damo vsaj en
PREDMET, DA GA DOLOČI IN RAZVRSTI,
tako da izpolni vprašalnik oz. inventarni list.

2. Dobljene rezultate združimo in povežemo v celoto.
3. IZDELAMO BROŠURICO, ki bo v pomoč drugim obiskovalcem zbirke.

POTREBŠČINE
– zadostno število vprašalnikov oz. inventarnih listov
– vodnik za prepoznavanje rastlinskih in živalskih vrst
– anatomske risbe ...
www.artnouveau-net.eu
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CILJI
• Prikaz raznovrstnih področij
in predmetov, s katerimi se je
ukvarjala secesijska umetnost

10.

VSEGA PO MALEM

ZAPOREDNI KORAKI
Od preprog, pohištva in mode do svečnika …
POTREBUJEMO ABECEDNI KATALOG
PREDMETOV, ki ga bodisi že prej pripravi vodja delavnice
ali pa ga z njegovo pomočjo sestavijo udeleženci sami.

1. V prvem primeru mentor udeležencem zastavi nalogo, naj naštejejo predmete, ki se jim je
posvečala umetnost okrog l. 1900. Ko sodelujočim zmanjka idej, mentor dopolnjuje njihov
seznam, tako da jih opozarja še na druge predmete, s katerimi se je ukvarjala secesija,
medtem ko jih vodi skozi zbirko ali jim kaže fotografije iz svojega kataloga.

2. V drugem primeru udeleženci sami sestavijo tak abecedni seznam iz predmetov v
zbirki ali njihovih fotografij, skupaj poiščejo definicije zanje in/ali opise njihovih
funkcij. Za začetek besedila naj izdelajo inicialo v secesijskem slogu ter načrte za
vezavo in platnice svoje kataložne knjižice.

POTREBŠČINE
– za abecedni katalog: niz po abecednem redu razvrščenih fotografij predmetov
(kljuka, nakit, postelja, stol, tapeta, vaza, žlica …)
– za izdelavo abecednega seznama: inventarne fotografije predmetov v zbirki, zvezek,
svinčnik, tipografija črk iz secesijskega obdobja
www.artnouveau-net.eu

