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IZVLEČEK
V diplomskem delu je bil postavljen cilj raziskati, ali lahko s pomočjo barv vplivamo na
sporočilnost in vsebino digitalne ilustracije. Izdelane so bile digitalne ilustracije, v
katere so se vključile določene barvne palete.
V teoretičnem delu so bile barve predstavljene kot fizikalen pojav in tudi fenomen
subjektivnega doživljanja. Predstavljeni so bili osnove barvne teorije in barvnih
harmonij ter človeški vidni sistem. Opisani so bili fizikalni, fiziološki ter psihološki vplivi
barv na človeški organizem. Poudarek je bil na čustvenem in simboličnem pomenu
posameznih barv predvsem v zahodni kulturi. V nadaljevanju je bila opredeljena
ilustracija kot umetniško delo, uvrščeno v področje ustvarjalne umetnosti.
Predstavljena je bila vloga digitalnih medijev kot orodja za izdelavo in širjenje tovrstne
umetnosti, pri tem je bil obrazložen tudi način prikazovanja slikovnih vsebin oziroma
barv na raznih izhodnih napravah oziroma zaslonih. Narejen je bil pregled programske
opreme, primerne za digitalno ilustriranje, z risarskim programom Clip Studio Paint v
ospredju.
V eksperimentalnem delu naloge je bila dokumentirana postopna izdelava štirih
ilustracij. Opisan je bil proces izbora izhodiščnih barvnih palet ter njihov simboličen in
čustven pomen. Sledil je proces skiciranja, nato obrobljanja ter barvanja in senčenja v
plasteh. Delo je potekalo v programu Clip Studio Paint. V raziskovalnem delu
diplomskega dela se je s pomočjo Google Forms izdelala spletna anketa, v kateri so
bili anketiranci povprašani o svojih splošnih barvnih preferencah ter sporočilnosti in
priljubljenosti posameznih barvnih palet in ilustracij. Iz analize odgovorov 180
anketirancev je bil določen optimalen način izbire barv in barvanja za prikaz določenih
čustvenih vsebin. Rezultati analize so pokazali preferenco do ilustracij z bolj živimi,
toplimi in kontrastnimi barvnimi toni. Tovrstne ilustracije so imele tudi bolj jasno
sporočilnost. Izpostavljene so bile tudi pomanjkljivosti v raziskovalnem procesu,
možnosti izboljšav ter možnosti nadaljnjega raziskovanja na demografskem področju.

Ključne besede: digitalna ilustracija, barve, Clip Studio Paint, sporočilnost, čustva

ii

ABSTRACT
The goal of this diploma thesis was to grapple with the assumption, that colors can
influence the message and contents of a digital illustration. Four digital illustrations
were created in which specific color palettes were included.
In the theoretical part of the thesis, colors were described as a physical phenomenon
as well as the phenomenon of subjective experience. The basics of color theory and
color harmonies as well as the human vision system were presented. Physical,
physiological and psychological influence of colors on the human organism was
described, with the emphasis on the emotional and symbolic meaning of individual
colors, particularly in western culture. Illustration was classified as a type of artwork
defined in the field of creative art. The role of digital media was cemented as a tool for
the production and dissemination of digital content, which led to an explanation of the
process of displaying images or colors on various output devices aka. screens. A
software review was provided for digital illustration, with the drawing program Clip
Studio Paint in the forefront.
In the experimental part of the paper, the gradual production of four illustrations was
documented. The process of choosing basic color palettes and their symbolic and
emotional meaning has been described. Then followed the process of sketching,
followed by the creation of line art, painting and shading in layers. The work was done
in Clip Studio Paint. In the research part of the thesis, a web survey was prepared
using Google Forms, in which respondents were asked about their general color
preferences and the message and popularity of individual color palettes and
illustrations. From the analysis of data collected from 180 respondents, an optimal way
of choosing colors and coloring was determined for displaying of certain emotional
content. The results of the analysis showed a preference for illustrations with more
lively, warmer and contrasting color tones. Such illustrations also had a clearer
message. During the research process, points of improvement were identified.
Possibilities of further research in the demographic field were also pointed out.

Key words: digital illustration, colors, Clip Studio Paint, communicativeness, emotions
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1 UVOD
Živimo v času, ko umetnost ni več omejena samo na platno in papir. Danes velik del
ustvarjanja, oblikovanja in seveda tudi ilustriranja poteka na računalnikih in drugih
digitalnih napravah (mobilnih telefonih, grafičnih tablicah ipd.). Digitalna ilustracija je
samo še en način posredovanja določenega sporočila oziroma določene vsebine
opazovalcu. Orodja, uporabljena pri digitalnem risanju, v bistvu simulirajo tradicionalni
način ilustriranja – od različne programske opreme, ki simulira čopiče, svinčnike,
barvice itd., do grafičnih pisal, občutljivih na pritisk, in grafičnih tablic, ki simulirajo
pisanje na papir.
V vsakem umetniškem delu ne glede na medij igrajo veliko vlogo tudi barve. Barve, ki
sicer s fizikalnega vidika ne obstajajo, so posledica človeškega psihološkega
zaznavanja elektromagnetnega valovanja svetlobe vidnega spektra. Barve so
posledica našega subjektivnega doživljanja in zelo vplivajo na doživljanje določenih
predmetov, okus hrane in seveda tudi umetnosti. Barve so univerzalni jezik, ki presega
kulturne meje. Imajo čustveni in duševni vpliv. Za vsako barvo stoji neka simbolika ali
asociacija.
V tem diplomskem delu se bomo posvetili barvam in njihovemu vplivu na subjektivno
dojemanje in doživljanje digitalnih ilustracij. Spopadli se bomo z vprašanjem, ali imajo
barve vpliv na doživljanje sporočilnosti digitalne ilustracije ter pri tem kakorkoli vplivajo
na vsebino same ilustracije. Zanima nas tudi, s katerimi barvami lahko najbolj uspešno
posredujemo sporočilo digitalnega umetniškega dela gledalcem ter katere barve se jim
zdijo najbolj privlačne.
V programu Clip Studio Paint se bo s pomočjo grafične tablice (Wacom Intuos) izrisalo
ilustracijo z dekletom v narodni noši ter se pobarvalo. Določili bomo štiri specifične
barvne palete, ki jih bomo uporabili za obarvanje izhodiščne ilustracije dekleta. Sledila
bo izdelava spletne ankete, v kateri bodo anketiranci izrazili svoje barvne preference
ter poskusili določiti čustveno stanje ilustrirane karikature.
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2 TEORETIČNI DEL
V teoretičnem delu bomo obdelali nekaj splošnih dejstev o barvah in barvno teorijo.
Barve ne bomo obravnavali samo kot fizikalni pojav, temveč tudi kot psihološki
fenomen. Opisali bomo tudi proces zaznavanja odbite svetlobe skozi človeški vidni
sistem oziroma človeško oko. Ogledali si bomo, kako človekovo doživljanje barv lahko
vpliva na čustva in kako kot kulturna bitja pripisujemo barvam razne simbolične
pomene in jih asociiramo z raznimi občutki. Opredelili bomo ilustracijo kot umetniško
delo in digitalni medij ter način uprizarjanja digitalnih ilustracij na izhodnih napravah
oziroma ekranih. To bo vključevalo tudi proces digitalizacije barve, ki nam omogoča
prikaz tovrstnih vsebin.

2.1 BARVA
Ko gledamo barve z objektivnega in fizikalnega stališča, te ne obstajajo. Vse barve
izhajajo iz svetlobe. Bela sončna svetloba je sestavljena iz več spektralnih barv in prvi,
ki je to dokazal, je bil fizik Isaac Newton v 17. stoletju. Za to je uporabil enakostranično
tristrano stekleno prizmo. Svetloba se v prizmi lomi in tvori spektralne svetlobe; te nam
dajo barve mavrice: vijoličasto, modro, zeleno, rumeno, oranžno, rdečo. Barva kot
čutna zaznava izhaja iz elektromagnetnih valovnih dolžin, ki znašajo od 380 nm do 740
nm. Gre za ozek del elektromagnetnega sevanja, ki ga je človeško oko zmožno
zaznati. Objekti, ki jih vidimo na primer v modri barvi, se nam zdijo taki zato, ker odbijajo
tisti del vidnega spektra. Barve so šele sekundarna lastnost opazovanega objekta.
Torej ko govorimo o barvah, govorimo o subjektivnem procesu obdelave podatkov, ki
jih naši možgani dobijo preko vidnega sistema [1, 2].
2.1.1 Barvna teorija
V barvni teoriji si je mnogo strokovnjakov prizadevalo za logično in funkcionalno
sistemizacijo barv, njihovih lastnosti in medsebojnih razlik oziroma kontrastov. Pri tem
so jih razporejali v različna barvna telesa (npr. barvi krog, barvna krogla, barvno drevo
ipd.). Vsaki barvi pripisujemo tri dimenzije: barvnost (angl. hue), nasičenost (angl.
saturation) in svetlost (angl. lightness ali value) [1].
Barvnost je glavna lastnost barve, predstavlja njeno pestrost in je lastnost, po kateri
barvo tudi imenujemo. Je značilnost, ki nam pove »barvo« barve. Barvnost ločuje čiste
barve med seboj. Delimo jih na primarne, sekundarne in terciarne. Nasičenost nam
predstavlja intenziteto posamezne barve. Manj je barva intenzivna oziroma nasičena,
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bolj se začne približevati sivi. Določamo jo z merjenjem koncentracije barve in nam
pove, če je barva živa, motna, umazana ipd. Barve niso omejene na barvni spekter,
saj imajo neskončno različic. Zadnja lastnost je svetlost, gre za odtenek barve.
Odtenek je odvisen od tega, ali je bila barvi dodana bela ali črna. Tukaj govorimo o
relativni svetlosti oziroma tonu barve. Uprizarja se z akromatično tonsko letvico.
Svetlost uprizarja stopnjo odbite svetlobe, pri tem jo bela odbija še največ. V primerjavi
s tem črna vpije svetlobo [1, 3].
Barvni krog nam omogoča sistematično porazdelitev barv na dvodimenzionalni
ploskvi. Tukaj se uporabljajo barve v svoji največji nasičenosti, gre za razvrščanje barv
po njihovi barvnosti. Skozi čas je bilo mnogo poskusov razporeditve barv v barvni krog.
Vzemimo si za primer barvni krog Johannesa Ittna. Slikar je za osnovne barve določil
rdečo, modro in rumeno – barve, ki naj ne bi bile mešane z nobeno drugo barvo. Cel
barvni krog vsebuje dvanajst barvnih tonov, iz podanih treh primarnih barv dobimo tri
sekundarne barve: oranžno, vijoličasto in zeleno. Z mešanjem ene primarne in ene
sekundarne barve pa dobimo še terciarne barve. Torej v primeru Ittnovega barvnega
kroga govorimo o RGB (angl. red, green and blue) aditivnem mešanju barv. Predvsem
se tovrstni model uporablja v likovnem izobraževanju. Princip aditivnega mešanja barv
uporabljajo tudi zasloni. V primerjavi s tem se subtraktivno mešanje uporablja pri
tiskarskih barvah, kjer so primarne barve CMY (ciano modra, magenta rdeča in
rumena). Barve, ki si ležijo nasprotno v barvnem krogu, imenujemo komplementarne
barve (npr. rdeča in zelena) [1, 4].
Barvno telo ponazarja stopnjevanje treh dimenzij barv, medtem ko barvni krog
opredeli barve samo po eni od treh lastnosti (barvnosti). Svetlost oziroma podobnost
barv je ponazorjena z notranjo osjo. Sestavljajo jo nepestre barve: črna, bela in vsi
vmesni toni sive. Gre za tonsko lestvico, ki je vertikalno nameščena v središču telesa.
Na vodoravnem obodu so nasičene spektralne barve razporejene v barvni krog. Med
osjo notranje tonske lestvice do zunanjega vodoravnega barvnega kroga se
stopnjujejo odtenki pestrih barv s primešanimi sivimi odtenki [1, 3].
Barvna harmonija je ravnotežje ali skladnost določene skupine barv. Gre za
kombinacije barv, ki se opazovalcu zdijo prijetne (harmonične) ali pa neprijetne
(disharmonične). Seveda je doživljanje barvnih harmonij popolnoma odvisno od
subjektivnega doživljanja barv posameznika. Ugodnost določenih barvnih kombinacij
je vezana na družbeno okolje in kulturo. Za določene barvne kombinacije oziroma
3

harmonije se uporabljajo tudi subjektivni izrazi, npr. harmonija poletnih barv. Poznamo
dve vrsti barvnih harmonij [1, 5]:
− Imamo harmonije na osnovi sorodnosti (podobnosti, analogije). Imamo sorodne
barve glede na barvnost, ki so si blizu znotraj barvnega kroga. Iz tega dobimo
harmonije toplih in hladnih barv. Ko razvrščamo barve v skupine na podlagi njihove
svetlosti, dobimo harmonije temnih in svetlih barv. Imamo pa tudi kombinacije barv,
ki so sorodne glede na njihovo nasičenost. Take kombinacije so bolj subjektivne
narave.
− Harmonije na osnovi kontrastov, kamor sodi tudi harmonija na osnovi
komplementarnih odnosov. Pri tem je cilj s harmonijo doseči psihofizično ravnotežje
zaznave, ta naj bi dosegla nevtralno sivo barvo. Komplementarnost lahko vidimo v
paslikah. Praktični primer tega je opazovanje rdeče pike, ki traja dlje časa: ko za
tem zapremo oči, se nam prikaže ista pika v zeleni barvi, ki je komplementarni par
rdeče. Pri tem gre za fiziološki pojav sukcesivnega ali zaporednega kontrasta. Ko
gre za tako induciranje barve, človeško oko sili k nevtralizaciji barvnih vtisov.
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2.2 ČLOVEŠKI VIDNI SISTEM
Za zaznavo barve so pomembni štirje elementi: vir svetlobe, predmet oz. objekt, od
katerega se svetloba odbija ali transmitira, čutilo za vid (oko) in možgani za
interpretacijo samega dražljaja.
Barve nastajajo znotraj naših možganov. Barve zaznavamo preko svojega vidnega
sistema, ki ga sestavljajo oko, vidni oz. očesni živec, talamus in vidni predel korteksa
v možganih. Vidni sistem je odgovoren, da se določene valovne dolžine bele svetlobe
prevedejo v barve, ko svetloba pade na oko. Kot že omenjeno, človeško oko zaznava
samo manjši del elektromagnetnega spektra. Vidimo samo tisti del svetlobe, ki se
odbije od objektov v okolici, od katerih se količina odbite svetlobe razlikuje, kar nam
tudi posledično da različne barve (črna svetlobo vpije, medtem ko bela svetlobo
odbija). Torej preden lahko sploh kaj zaznamo, mora najprej poteči ta fiziološki proces,
pri katerem se oko odziva na del vidnega svetlobnega spektra. Za pravilno delovanje
človeškega očesa oz. zaznavanje barv so pomembni: šarenica, leča, mrežnica in vidni
živec. Šarenica uravnava velikost zenice, ki se regulira glede na količino vpadle
svetlobe. Pri močni svetlobi se zenica zoži, prav tako kot tudi pri rdeči in rumeni
svetlobi. Zoži pa se pri slabi svetlobi ter zeleni in modri. Leča je zadolžena za
projiciranje pomanjšane in obrnjene slike vidnega polja na očesno mrežnico. Ciliarna
mišica in leča s svojim ukrivljanjem uravnavata žariščno razdaljo in pri tem vedno
ostrita sliko. Mrežnico sestavljajo vidne celice, čepki in paličice. Paličice posredujejo
občutek svetlobe in teme in nam omogočajo vidnost v mraku in temi. V primerjavi s
tem so čepki aktivni le pri močni naravni ali pa umetni svetlobi. Obstajajo tri vrste
čepkov: čepki, občutljivi na kratke valovne dolžine (npr. modra svetloba), čepki, ki so
občutljivi na srednje valovne dolžine (npr. zelena svetloba), in čepki, občutljivi na dolge
valovne dolžine (npr. rdeča svetloba). Tako imamo čepke, ki se vzburijo le na določeni
svetlobi. Ko so vzburjene vse tri vrste čepkov, zaznamo to kot belo barvo. Če pa na
mrežnico ne pade nobena svetloba, to zaznamo kot črno barvo. Tako vidni sistem
zmanjša celotni spekter barv na le tri podatke, ki z aditivnim mešanjem proizvedejo
tudi vse druge barve. Vidni živec prevaja vse živčne impulze v višja možganska
središča. Optični dražljaj nastane na mrežnici, nato nadaljuje svojo pot po optičnem
živcu do možganske skorje, kjer je psihooptično središče. Optični živec je sestavljen iz
živčnih vlaken, ki izhajajo iz ganglijskih celic mrežnice. Optični živeč prehaja skozi
beločnico v očesni votlini, ki vodi do možganske votline, kjer je talamus. V zadnjem
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delu talamusa je primarno optično spominsko središče, ki je odgovorno za prenos
informacij, ki jih človek prejme skozi oko, z možgansko skorjo [3, 6, 4].

2.3 FIZIKALNI VPLIV BARV
Na zaznavanje barv vplivajo tri spremenljivke: človek, opazovan predmet in svetlobni
vir. Poleg že opredeljenih barvnih dimenzij (barvnost, nasičenost in svetlost) moramo
biti pozorni na odsevnost in obliko opazovanega objekta ter vir svetlobe (npr. umetna
svetloba, sončna svetloba). Človek nikoli ne vidi samo ene same barve. Vsaka barva
je v svojih treh dimenzijah, pod vplivom barv, ki jo obkrožajo oziroma tvorijo njeno
ozadje, ki je v vidnem polju. Tovrsten pojav medsebojnega vplivanja se imenuje
simultani kontrast. Barve lahko različno zaznavamo glede na velikost površine in glede
na ozadje. Na primer ni nujno, da bo barvni vzorec, ki je bil zrisan na majhni površini
nekega papirja, videti enako na večji površini zidu, kljub temu da sta bila oba vzorca
pobarvana z isto barvo. Tukaj lahko vidimo vpliv velikosti in strukture površine na
zaznavanje barv. Določen barvni ton se v kontrastu z osnovno barvo nagiba k
podobnosti s komplementarno barvo. Barva na temnem ozadju se nam zdi svetlejša,
medtem ko se nam ista barva na svetlejšem ozadju zdi temnejša. Na sivem ozadju so
barve videti čistejše kot pa na čisto belem ozadju (barva je videti v primerjavi sivkasta).
Nasprotna pa je barva čistega tona, v barvnem krogu na nasprotni strani (sukcesivni
kontrast, ki ga vidimo pri paslikah). Naš vidni sistem loči barve po valovni dolžini
svetlobnih delcev (fotonov). Barve ločimo prav zaradi hitrosti oziroma dolžine valovanja
fotonov. Zaradi tega imajo svetlobni delci sami po sebi tudi fizikalen učinek na človeški
vidni sistem [5, 7].

2.4 FIZIOLOŠKI VPLIV BARV
Fiziološki vpliv barv na človeka je univerzalen. Gre za optične, fizikalne,
elektromagnetne in kemijske procese, ki jih človek prejema skozi oči, kjer se ti dražljaji
naprej obdelajo v možganih. Barve imajo močan vpliv na vsa živa bitja, zelo dobro je
bilo to dokazano tudi na rastlinah, prav tako kot tudi na človeku. Fiziološki vpliv barv
na človeka je tudi razlog za uporabo določenih barv na delovnih mestih, v zdravstvenih
ustanovah ipd. Raziskave, ki so potekale v bolnišnicah, so pokazale različne fiziološke
spremembe, ki so bile pripisane določenim barvam. Rdeča velja za duševni stimulus.
Na primer poveča utrip srca, zviša krvni tlak, pospeši dihanje in kroženje krvi. Oranžna
velja za čustveni stimulus, vzbuja dobro voljo, pospešuje metabolizem in utrip srca.
Rumena je mentalni stimulus, pomirja živčna in psihonevrotična stanja. Zelena se
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uporablja kot sedativno in hipnotično sredstvo. Uporablja se za zdravljenje določenih
mentalnih bolezni, nespečnosti, živčne utrujenosti itd. Modra se uporablja kot čustveni
sedativ. Pomirja dihanje, znižuje krvni tlak; podobno tudi zelena pomirja živčna stanja.
Vijoličasta združuje učinke modre in rdeče. Krepi srce in pljuča ter zvišuje odpornost
organizma [5, 7].

2.5 PSIHOLOŠKI VPLIV BARV
Doživljanje barv je subjektivni proces, ki je pri vsakem posamezniku lahko drugačen.
Razumevanje barv je lahko do neke mere različno zaradi kulturnih razlik med raznimi
skupinami ljudi. Kljub temu bi lahko rekli, da so barve univerzalni jezik. Z njimi lahko
ustvarimo atmosfero v prostoru ali okolici in na umetniških delih in s tem vplivamo na
čustva in doživljanje samega opazovalca. Barvni občutek, ki ga pridobimo, vpliva na
zaznavanje prostora in gibanja. Svetle barve se nam zdijo bolj oddaljene, medtem ko
se nam temnejše zdijo bližje. Svetle vlečejo »na gor«, medtem temne težijo »navzdol«.
Svetlejše barve se nam zdijo lažje, temnejše težje. Pri tem govorimo o barvah, ki
vsebujejo črno ali pa rdečo in so na vijoličastem delu barvnega kroga. Svetel prostor
se nam zdi večji, temnejši pa manjši [6, 7].
Doživljanje barv je subjektivni duševni proces, enako velja za čustva. V obeh primerih
gre za neko doživljanje okolice. Barve imajo moč, da že same po sebi vzbudijo in
vplivajo na določena čustva in fiziologijo človeka. Tako kot imamo osnovne oziroma
primarne ter mešane oziroma sestavljene barve, imamo tudi osnovna čustva, iz katerih
izhajajo tudi druga mešana oziroma sestavljena čustva. Pod osnovna čustva
uvrščamo: veselje, žalost, strah, gnus, jezo in presenečenje. Iz teh pa nato izvira še
na ducate sestavljenih čustev, npr.: ljubezen, ponos, krivda, prezir, sovraštvo, bes,
sreča, predanost, sram, obup, živčnost, užitek, pogum, vzvišenost itd. [8, 9].
Vsaka barva nosi nek pomen, čustvo in simboliko. Kljub raznim kulturnim razlikam so
lahko razvidni nekakšni ponavljajoči se vzorci, ki imajo nek splošni simbolni pomen
posameznih barv. Delno lahko pojasnimo simboliko barv tudi na logičen način (fizikalni
in fiziološki barvni vplivi). Ker nam svetloba na splošno predstavlja živahnost in je
asociirana z vitalnostjo in življenjem, je zelo očitno, zakaj svetlejše barve asociirajo na
pozitivna in topla občutja, saj svetloba in toplota praviloma izhajata iz istega vira. Zaradi
podobnega razloga navezujemo temne in hladne barve na negativna občutja. Tako
imamo hladne in tople ter žive in nežive barve (npr. topla rumena barva proti hladni
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modri barvi). Svetle barve razširjajo, so bolj sproščujoče ter lažje. V nasprotju s tem
nam temne barve dajejo občutek manjšanja, nas ustrahujejo, so klavstrofobične ter
delujejo težje. Manj je barva nasičena, bolj se nam oddaljuje [6, 7].
2.5.1 Modra
Modro barvo povezujemo z globino in neskončnostjo. Je najhladnejša med barvami in
daje občutek miru. Simbolizira vrednote, ki naraščajo s starostjo, zato naj bi bila tudi
njena priljubljenost večja med odraslimi in starejšimi osebami. Vedno je asociirana z
mirnostjo in uravnoteženostjo. Različni odtenki modre barve nosijo različne pomene.
Temni odtenki simbolizirajo trajne vrednote. Svetle odtenke se asociira na nebesa in
duhovnost. Mornarsko modra vzbuja občutke zaupanja, zvestobe, samozadostnosti,
zanesljivosti ter moči. V nasprotju s tem vijoličastim odtenkom modre pripisujemo
čemernost in muhavost [3, 6, 7].
2.5.2 Rdeča
Rdečo asociiramo na kri ali ogenj. Simbolizira ljubezen in življenje nasploh. Velja za
najbolj agresivno barvo in vzpodbuja k dejavnosti. Izraža gibanje, toplino ter moč, zato
vzbuja močne občutke nemira, strasti ipd. Svetli odtenki so bolj moški, medtem ko
temni bolj predstavljajo skrivnostnost in ženskost. Škrlatna izraža razkošnost, zrelo
sadje, ki vzpodbuja apetit in žene v boj ter premaguje ovire. Rdeča je dominantna in
samozavestna barva in izraža močno voljo do življenja ter uspeha [3, 6, 7].
2.5.3 Rumena
Rumeno barvo pripisujemo soncu in svetlobi na splošno. Je najtoplejša in najbolj
ekspanzivna barva, ki ji pripisujemo veselje in srečo. Opazujemo jo med procesom
zorenja sadja in venenja vegetacije. Daje nam občutek bližine, ob tem pa tudi občutek
površnosti ter nizkotnosti. Vzbuja občutke odprtosti, ki pa lahko že mejijo na nadležnost
in vsiljivost. Je kričeča barva, ki se lahko asociira na neotesanost in domišljavost. Kljub
tem lastnostim se rumeni barvi v veliki meri pripisujejo ekstrovertiranost, ustvarjalnost,
živahnost, budnost [3, 6, 7].
2.5.4 Zelena
Zelena je barva upanja. Je komplementarna oziroma pravo nasprotje rdeči. Je popolno
ravnovesje med modro in rumeno. Predstavlja nove začetke in življenje, ki ga lahko
opazujemo v vegetaciji, čisti in se na splošno navezuje na naravo. Osvežuje in pomirja,
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predstavlja prilagodljivost, občutljivost, čustvenost in sočutje, obenem pa tudi površen
odnos do življenja in zadovoljstvo s samim seboj [3, 6, 7].
2.5.5 Vijoličasta
Vijoličasta je mešanica med modro in rdečo. Je barva zmernosti in skrivnosti.
Simbolizira pomembnost in veličino. Deluje nadvse samozavestno in vzvišeno. Ima pa
tudi podoben vpliv kot temni ali črni odtenki, ki asociirajo na žalost, potrtost, kesanje,
hrepenenje in skromnost [3, 6, 7].
2.5.6 Rjava
Rjava predstavlja barvo zemlje in je zelo pogosta v naši vsakdanji okolici. Je barva, ki
nam je blizu zaradi stalne prisotnosti v našem okolju (les, prst, blato itd.). Asociiramo
jo z jesenjo, obenem pa tudi s ponižnostjo in revščino. Nakazuje na preprostost,
praktičnost in trdnost oziroma stabilnost. Simbolizira tudi nečistočo [3, 6, 7].
2.5.7 Siva
Siva je kompromis med črno in belo, je barva pepela in megle. Pripisujemo jo občutjem
žalosti, otožnosti in dolgočasja. Ni ne topla ne hladna, predstavlja brezbarvnost,
brezčutnost, nepomembnost in nedotakljivost. Ženske, ki se oblačijo v sivo, so videti
brezčutne, hladne in nedostopne. Svetlejšim odtenkom pripisujejo strah, srednjim
lažno drznost, temnim pa sebičnost [3, 6, 7].
2.5.8 Črna
Črna predstavlja smrt, je barva žalovanja, brezupnosti in izgube. Nakazuje na strah in
nervozo in predstavlja konec. Izraža lahko strogost in brezosebnost. Kljub vsem
negativnim lastnostim in občutkom, ki jih pripisujemo črni, velja danes v svetu mode
kot zelo elegantna barva [3, 6, 7].
2.5.9 Bela
Bela je absolutna, hladna in čista. Ponekod tudi simbolizira smrt, po drugi strani pa tudi
nakazuje na čistost, vedrost, nedolžnost, iskrenost. Naj bi predstavljala dobro,
eleganco, nežnost in pravičnost. Je ravno nasprotje črni in jo v veliki večini asociiramo
s pozitivnimi stvarmi [3, 6, 7].
2.5.10 Oranžna
Je mešanica rdeče in rumene in simbolizira razuzdanost in nezvestobo. Kot barva
ognja predstavlja strast, vznemirjenje in naslado, nakazuje ekstraverzijo. Spravlja v
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dobro voljo in ustvarja prijetno vzdušje. Je barva, ki izraža živahnost in nagonskost, je
barva visokih prizadevanj, ponosa in samozadostnosti. Gre za barvo samozaupanja,
topline in ambicije [3, 6, 7].

2.6 DIGITALNA ILUSTRACIJA
Risba je ena od prvih načinov likovnega izražanja v človeški zgodovini, ki je imelo tudi
velik vpliv na intelektualni razvoj človeštva. Risbe imajo tudi veliko namenov. Ena
izmed mnogih vrst risbe je tudi ilustracija [1].
V SSKJ-ju je beseda ilustracija opisana kot »risba, slika kot pojasnilo, okras (tiskanega)
besedila« [10].
Bistveni cilj ilustracije je, da opazovalcu nekaj sporoča. Pripomore k boljšemu
razumevanju besedila, ki ga po možnosti spremlja. Ilustracija je delo, ki nosi neko
vizualno sporočilo, gre za pretvorbo verbalnega jezika v likovni jezik. Ilustracija lahko
prav tako deluje kot samostojno umetniško delo. Uporaba ilustracije je široko prisotna
na vseh možnih področjih: v umetnosti, leposlovju, znanosti, oglaševanju, grafičnem
oblikovanju ipd. Prav zaradi te široke uporabe ter cilja sporočanja in dodajanja neke
dodatne vsebinske oziroma sporočilne vrednosti vidimo, zakaj so lahko barve
pomemben sestavni element ilustracije. Barve so s svojim psihološkim in fiziološkim
vplivom na opazovalca velik del razumevanja vsebine umetniškega dela.
V današnjem času je veliko vsebin pripravljenih, ustvarjenih in konzumiranih na raznih
digitalnih napravah. Tako je danes veliko ilustracij ustvarjenih posredno ali neposredno
na elektronskih medijih (računalniki, tablice, mobilni telefoni itd.). Pri digitalnih
ilustracijah gre za rabo ilustracijskih in fotomanipulacijskih programov za ustvarjanje
računalniške umetnosti. Za digitalno ilustriranje lahko ustvarjalec uporablja
računalniško miško ali pa si pomaga z grafično tablico s priloženim peresom. Veliko
grafičnih tablic je zasnovanih tako, da simulirajo način tradicionalnega risanja in s tem
uporabniku olajšajo proces digitalnega upodabljanja [11, 12].
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2.7 PRIKAZ BARV NA DIGITALNIH NAPRAVAH
Digitalne vsebine se nam na splošno uprizarjajo oziroma upodabljajo na zaslonih.
Torej govorimo o digitalizaciji barv. Digitalna ilustracija je kot vse druge digitalne slike
upodobljena kot dvodimenzionalna mreža oziroma matrika slikovnih točk. Vsaka
posamezno upodobljena slikovna točka (angl. pixel) ima določeno vrednost, kot so
barvnost, svetlost in čistost.
Pred začetkom dela mora biti ustvarjalec pri nastavitvah pozoren tudi na določanje
slikovne ločljivosti oziroma resolucije slike, ki je odvisna od kasnejšega namena
uporabe oziroma upodobitve nekega (umetniškega) dela (npr., ali bo delo objavljeno
in opazovano preko spleta, ali bo ilustracija šla v tisk ipd.). Priporočena je nastavitev
večje ločljivosti, saj se ta naknadno veliko lažje zmanjša, kot pa poveča. Pri slikovni
ločljivosti govorimo o številu slikovnih točk ali pik na dolžinsko enoto digitalne slike. Po
navadi se izraža tudi s ppi (angl. pixels per inch) oziroma številom pik na palec ali pa
z enoto dpi (angl. dots per inch) ali pike na palec. Praviloma se slikovno gradivo na
spletu objavlja v resoluciji 72 dpi, medtem ko je za tisk priporočenih vsaj 300 dpi [12,
13].
S pomočjo barvne globine podamo število bitov, ki so potrebni za kodiranje posamezne
slikovne točke. Barvna globina nam tako poda število oziroma razpon vrednosti, kot so
barvni odtenki in nasičenost (sivine), ki jih zavzame posamezna slikovna točka. Torej
pri bitni ali barvni globini govorimo o določenem številu barv oziroma vrednosti, ki jo
lahko zavzemajo slikovne točke, ki sestavljajo sliko oziroma ilustracijo [12, 13].
Pri digitalnem upodabljanju barv gre za slikovne točke, ki imajo določene barvne RGB.
Gre za barvne vrednosti rdeče (R), zelene (G) in modre (B) komponente. Pri
upodabljanju barv na zaslonih uporabljamo aditivno mešanje. Gre za dodajanje barve,
kjer je izhodiščna barva črna (0 %), končni barvni vtis pa je bela (100 %). Pri tem je
primarni barvni dražljaj RGB, sekundarni pa CMY ali cian (C), magenta (M) in rumena
(Y). Tovrstni način se upodablja pri tehnologiji, kot so razni zasloni, medtem ko je
subtraktivno mešanje uporabljeno za tisk. Pri subtraktivnem mešanju gre za
odvzemanje svetlobe, pri tem je primarni barvni dražljaj CMY, sekundarni pa RGB.
Zato je pred tiskom digitalnih del, kot so tudi digitalne ilustracije, priporočena dodatna
posvetlitev motiva, saj so natisnjene barve velikokrat temnejše od barv, upodobljenih
na zaslonu. Zaslon je naprava, namenjena neposrednemu prikazovanju digitalnih
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vsebin. Zasloni služijo kot eno izmed glavnih digitalnih orodij pri digitalnem ilustriranju
in grafični pripravi nasploh, uporabljajo se kot programsko delovno okolje. Ker temeljijo
na seštevalnem mešanju monokromatskih svetlob, imajo večji barvni obseg v
primerjavi z izhodnimi napravami, kot so razni tiskalniki ipd. [12, 13].
Razni programi, ki se uporabljajo za grafično ustvarjanje, oblikovanje in risanje (npr.
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Clip Studio Paint itd.), nam omogočajo rastrsko
ali bitno ter vektorsko upodabljanje slik oziroma ilustriranja. Pri vektorski ilustraciji gre
za risbo, ki je upodobljena s točkami in krivuljami, ki jim rečemo poti (angl. path). Sliko
lahko povečamo ali pomanjšamo, ne da bi prišlo do izgube kakovosti. Datoteke so
majhne, saj so podatki zapisani z matematičnimi formulami. Programi, namenjeni
vektorskemu risanju, so risarski programi, medtem ko bitne poznamo kot slikarske.
Rastrska slika pa je definirana z mrežo slikovnih točk. Pri zmanjševanju ali večanju
slike pride do izgube kakovosti. Formata, primerna za vektorske slike, sta .svg in .wmf,
za bitne slike pa so primerni formati, kot so .jpeg, .png ter .tiff, ki so primernejši za tisk
[12, 13].

2.8 PROGRAMSKA OPREMA ZA DIGITALNO RISANJE
Obstaja veliko različnih programov, ki so namenjeni digitalnemu risanju. Programi, kot
je npr. Adobe Illustrator, so zelo priljubljeni med grafičnimi oblikovalci, saj je glavni
fokus predvsem na ustvarjanju vektorskih ilustracij, grafik ali pa logotipov. V našem
primeru se bomo bolj posvetili programski opremi, ki ima večji poudarek na rastrskem
risanju. Še en proizvod podjetja Adobe Inc. je Adobe Photoshop. Gre za rastrski
urejevalnik, ki sicer ni prvotno osredotočen na risanje, temveč bolj na obdelavo in
retuširanje slik in fotografij. Kljub temu je tudi široko uporabljen za digitalno risanje.
Brezplačna in odprtokodna različica Photoshopa je GIMP. Poznamo pa tudi veliko
programov, ki imajo glavni fokus na risanju. Na primer Paint Tool SAI podjetja
Systemax ter Clip Studio Paint, ki ga je razvilo podjetje Celsys. Znana odprtokodna in
brezplačna različica tovrstnih programov pa je KARITA [14, 15, 16].
Za izdelavo digitalnih ilustracij v tem diplomskem delu smo uporabili Clip Studio Paint
ter Wacom Intuos grafično tablico, ki je združljiva s tovrstno programsko opremo. Clip
Studio Paint je v mnogih funkcijah zelo podoben Adobe Photoshopu. Prednost ima
predvsem v tem, da je ustvarjen specifično za digitalno ilustriranje in slikanje in je tudi
cenovno veliko ugodnejši. Njegovi vmesnik (angl. interface) in delovne površine so
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razporejeni in oblikovani tako, da je za tovrstno delo veliko priročnejši. V programu si
lahko pripravimo delovno površino in dokumente za izdelavo ilustracij, stripov in celo
animacij. Clip Studio Paint nudi tudi knjižnico s široko izbiro materialov, kot so: 3Dmodeli, vzorci, pogovorni oblački in okvirji za stripe, različne vrste čopičev, pisal itd.
Omogoča tudi vektorsko risanje, nastavljanje in ustvarjanje lastnih vzorcev in čopičev
ter prilagajanje pritiska pisala in drugih podobnih nastavitev in bližnjic. Na Sliki 1 je
predstavljeno delovno okolje programa Clip Studio Paint.

Slika 1: Delovno okolje programa Clip Studio Paint
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
V okviru eksperimentalnega dela smo izdelali ilustracijo dekleta. Izbrane so bile štiri
različne barvne palete. Barvne palete so vsebovale izhodiščne barve za barvanje
ilustracije. Poleg barv, ki so bile osnovna podlaga oblačil in dekleta, smo uporabili tudi
različne odtenke za senčenje, ki so bili skladni z določeno barvno paleto. Oblikovana
je bila anketa, v kateri so bili anketiranci vprašani o svojih barvnih preferencah. Podane
so jim bile uporabljene barvne palete, ki so bile izhodišče za ilustracije. Med njimi so
izbrali tisto, ki jim je najbolj ugajala. Sledile so ilustracije, ki so jim pripisovali občutke
oziroma razpoloženja, ki jih je navidezno izražalo dekle, nato pa so še izrazili, katera
od ilustracij jim je najbolj ugajala.

3.1 BARVNE PALETE
Barvne palete smo sestavili s pomočjo spletne aplikacije Adobe Color. Izbrali oziroma
sestavili smo štiri barvne palete, pod zavihkom Ustvari (angl. Create). Tri palete so
temeljile na harmoniji na osnovi sorodnosti. Od tega sta bili dve paleti bolj hladni
(vijolični odtenki in modri odtenki), tretja pa je bila paleta toplih barv (odtenki rumenih,
oranžnih, rdečih in rjavih tonov). Četrta paleta pa je bila določena na podlagi
komplementarnosti, s fokusom na kontrastu med zeleno in rdečo barvo. Izbira barvnih
palet je bil popolnoma poljuben proces. Kot avtorji dela smo izbrali kombinacije, za
katere smo menili, da izražajo določene sklope čustev, ki smo jih kasneje tudi navedli
v anketi [17].
Adobe Color nam poda barve tudi v heksadecimalnem zapisu:
Na Sliki 2 je prikazana barvna paleta modrih odtenkov, ki zajema barve: #364659,
#5A708C, #172126, #080B0D, #F0F2F2. Modrim odtenkom smo pripisali upanje,
žalost, samozavest in mir. Nato pa še hrepenenje, zaskrbljenost in zadovoljstvo.

Slika 2: Modra barvna paleta
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Na Sliki 3 je prikazana barvna paleta vijoličastih odtenkov, ki zajema barve: #F2D5ED,
#BE8FBF, #4F2859, #7E4A8C, #201026. Vijoličastim odtenkom smo pripisali občutke
bolj negativne in močne narave, kot so: vzvišenost, ponos, prezir, hrepenenje,
zaskrbljenost, žalost, strah in gnus.

Slika 3: Vijoličasta barvna paleta
Na Sliki 4 je prikazana barvna paleta, ki zajema barve: #F2DC6B, #F27405, #F24405,
#590B0B, #6C1212. Rumeno-oranžno-rdečim odtenkom smo pripisali čustva, ki naj bi
bila predvsem pozitivne narave: veselje, presenečenje, samozavest in zadovoljstvo.

Slika 4: Rumeno-oranžno-rdeča barvna paleta
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Na Sliki 5 je prikazana rdeče-zelena barvna paleta, ki zajema barve: #D90D1E,
#365912, #365912, #84A63C, #C7D943. Rdečkasti odtenki naj bi predstavljali
ljubezen, ponos, samozavest, jezo; medtem ko naj bi zeleni pomirjali, izražali
zadovoljstvo in hrepenenje.

Slika 5: Rdeče-zelena barvna paleta
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3.2 POSTOPEK ILUSTRIRANJA
Cilj je bil ustvariti ilustracijo, ki prikazuje dekle z ambivalentnim izrazom na obrazu, ki
bi mu opazovalec težko pripisal določeno čustveno stanje. Tako bi to preprosto
karikaturo, ki nima nobenih posebnih detajlov na oblačilih, niti v ozadju niti v sami
ekspresiji obraza, obogatili z barvami. Barve bi bile glavno pripovedno sredstvo in
nosilec sporočila oziroma čustvenega stanja dekleta na ilustraciji.
Ilustracije smo izdelovali v že omenjenem risarskem programu Clip Studio Paint.
Odločili smo se za določen način barvanja, kjer so posamezne barve porazdeljene po
plasteh in se ne mešajo med seboj. Obstaja veliko načinov in postopkov barvanja, kjer
se nanašajo barve na eno plast ter se z raznimi čopiči, ki simulirajo na primer oljne
barve, pastel, vodene barve itd., in z mešanjem teh barv ustvarja občutek senc in
tekstur. V tem primeru je primernejši način porazdelitve osnovnih barv ter nato senc
po plasteh, saj želimo, da bi bile ilustracije med seboj čim bolj identične in bi se
razlikovale samo po barvah.
Izdelal se je dokument v velikosti A4-formata z ločljivostjo 300 dpi v CMYK-profilu (ki
je tudi primeren za tisk). Vsaka ilustracija se začne s preprosto skico. Skica je bila
zrisana v svetlo roza barvi. Po končani skici smo ustvarili novo plast (angl. layer) nad
skico ter plasti, na kateri je bila skica, zmanjšali opaciteto na 19 %. Tako je bilo možno
jasno razločiti, katere črte pripadajo končnim obrobam (angl. lineart) in katere skici.
Obrobe ilustracije oziroma dekleta so bile narisane s pomočjo orodja oziroma s
čopičem, ki simulira risanje s svinčnikom. To plast smo tudi nastavili kot referenčno
plast s klikom na gumb Set as Reference Layer.
Na Sliki 6 je upodobljen proces samega skiciranja, od prvotnega površno narisanega
dekleta z roza barvo (zrisano z G-peresom) do končnih čistih obrob, zrisanih s
svinčnikom.
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Slika 6: Proces ilustriranja; od skice do čistih obrob
Ko smo bili zadovoljni z nastalo karikaturo, je sledilo barvanje. V orodjarni smo
uporabili orodje za samodejno izbiranje (angl. Auto select tool). Tako smo izbrali ozadje
okoli karikature. Nato smo v zgornjem glavnem meniju pod zavihkom Izbrano območje
(angl. Selection area) izbrali funkcijo Obrni izbrano območje (angl. Invert selected
area). Tako se nam je označila notranjost dekleta, ki smo jo nato obarvali na sivo. V
okencu Sub View smo odprli barvno paleto, ki nam je bila referenca oziroma izhodišče
za vse barve na ilustraciji. Sub View okno se najde v glavnem meniju pod zavihkom
Okno (angl. Window) pod gumbom za navigator.
V plavajoči paleti, kjer so plasti, smo ustvarili skupno mapo za plasti, na katere smo
nanašali barve. Vse plasti smo poimenovali za lažjo preglednost. Posamezne dele
ilustracije smo barvali na ločene plasti predvsem zato, da smo jih med procesom z
lahkoto popravljali in manipulirali. Naknadno spreminjanje barv smo lahko nadaljevali
prostoročno ali pa z vedrom za zapolnjevanje površin. Za nadaljnjo manipulacijo
barvnih tonov, nasičenosti, luminiscence, svetlosti, kontrasta, gradientov ipd. smo šli
pod zavihek Layer ali pa z desnim klikom pritisnili na posamezno plast in poiskali v
zavihku funkcijo Nova korekcijska plast (angl. New Correction Layer). Ko smo končali
barvanje, smo mapo z barvnimi plastmi pripeli na spodnjo sivo plast s klikom na gumb
Posnemi na spodnjo plast (angl. Clip at Layer Below). Tako smo zagotovili, da barve
niso segale izven obrob dekleta oziroma niso presegale površine sive plasti.
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Nato smo ustvarili novo plast nad barvami in spremenili način mešanja (angl. Blending
mode) plasti iz normalnega (angl. Normal) na pomnoži (angl. Multiply). Sledilo je
senčenje. Izbrali smo primeren odtenek barve in narisali sence s peresom (G-pen). Pri
rdeče-zeleni in rumeno-oranžno-rdeči ilustraciji smo potrebovali dva različna odtenka
barve za senčenje, zaradi kontrastov zgornjega in spodnjega dela telesa dekleta
(svetlo – temno). Zato smo ju ločili na dve plasti in senčili trup in glavo dekleta na eni,
obleko in predpasnik pa na drugi plasti. Da bi ustvarili še dodatno gradient senco, ki bi
dodala občutek teksture, smo na novi plasti spremenili »Blending mode« na »Color
Burn« ter z orodjem Airbrush še dodatno potemnili določene dele ilustracije. Obe plasti
smo pripeli na spodnje barve in tako ustvarili maske. Na Sliki 7 je uprizorjen začetni
proces barvanja. Nanos osnovnih barv čez sivo podlago.

Slika 7: Proces barvanja; nanos sive podlage, nanos barvne palete
Nad barvno plastjo kože smo ustvarili masko za izrezovanje (angl. Clipping mask), kjer
smo dodatno obarvali oči, lica in ustnice dekleta ter ji tako pričarali več življenja na
obraz. Na Sliki 8 je uprizorjena nadaljnja transformacija obraza z nadaljnjim barvanjem
ustnic, oči in lic.
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Slika 8: Postopek barvanja obraza
Ker smo dekle hoteli ohraniti kot središče pozornosti, smo v ozadje dodali samo
preprost gradient, ki se je skladal z barvno paleto in je izražal določeno vzdušje. Proces
smo ponovili še za druge barvne kombinacije. Tako smo dobili štiri verzije ilustracije.
Vsaka naj bi izražala določeno vzdušje in čustveno stanje.
V modro obarvani verziji ilustracije smo hoteli izraziti hladno in mirno vzdušje. Kljub
temu da bledo dekle izraža rahlo žalost in otožnost, naj bi predvsem izražala mir in
samozavest. Gradient v zgornjem predelu slike se preliva v svetlejši ton modre in daje
občutek upanja. Na Sliki 9 sta uprizorjena postopek senčenja dekleta in barvanje
ozadja ilustracije z modro paleto.

Slika 9: Postopek barvanja in senčenja ilustracije s hladno modro paleto
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Vijoličasta ilustracija meša lastnosti modre in rdeče, z njo smo hoteli izraziti
dramatičnost. Gradient v zgornjem delu slike potemni in ustvarja težko, nemirno in
morbidno vzdušje. Dekle naj bi izražalo vzvišenost, ponos, prezir in skrivnostnost. Na
Sliki 10 je uprizorjen postopek barvanja in senčenja ilustracije z vijoličasto paleto.

Slika 10: Postopek barvanja in senčenja ilustracije z vijoličasto paleto
Oranžno-rumena-rdeča kombinacija izraža toplino, k temu še dodatno pripomorejo
oranžasto obarvane sence. Ozadje je obsijano z rumeno svetlobo. Polt dekleta je
»zdrave« barve. Dekle naj bi izražalo veselje s kančkom presenečenja. Na Sliki 11 je
uprizorjen postopek barvanja in senčenja ilustracije s toplo rumeno-oranžno-rdečo
paleto.
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Slika 11: Postopek barvanja in senčenja ilustracije s toplo rumeno-oranžno-rdečo
paleto
Z rdečo-zeleno kombinacijo smo ciljali na dramatičnost, predvsem pa romantičnost.
Rdeča je barva vzburjenosti in zorenja. Kombinacija barv spominja na zeleno listje in
zrelo sadje. Dekle ima močno zardela lica in rdeče ustnice. Obraz naj bi izražal
odločnost in zaljubljenost. Na Sliki 12 je uprizorjen postopek barvanja in senčenja
ilustracije z rdeče-zeleno barvno paleto.

Slika 12: Postopek barvanja in senčenja ilustracije z rdečo-zeleno paleto
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3.3 ANKETA
Izdelali smo kratko in jedrnato spletno anketo, ki se je z lahkoto delila preko spleta in
tako se je omogočilo večje število anketirancev. V anketi smo hoteli izvedeti
subjektivne barvne preference anketirancev. Glavni cilj pa je bil vpogled v doživljanje
in razumevanje sporočilnosti ilustracij: ali so barve, ki smo jih uporabili, izrazile tisto
čustveno vzdušje, ki smo ga hoteli uprizoriti.
Anketa je bila izdelana s pomočjo orodja Google Forms, ki omogoča preprosto
oblikovanje spletnih obrazcev in njihovo deljenje, rezultate pa nam navede v nazornih
tortnih in stolpčnih diagramih, s podatki, podanimi v odstotkih in v številu glasov. Možen
je tudi ogled ankete za vsakega posameznika. Anketo smo pustili odprto štiri dni.
Skupno število anketirancev je bilo 180. Vsa vprašanja smo označili kot obvezna, tako
da smo zagotovili, da so vsi udeleženci v raziskavi odgovorili na vsa zadana vprašanja.

4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 Rezultati
Anketa je vključevala najprej poizvedbo s splošnimi podatki, kot sta spol in starost.
Velika večina anketirancev so bile ženske, in to kar 70,6 % (127 glasov), medtem ko
je bilo moških samo 29,4 % (53 glasov). Predvsem je prevladovala starostna skupina
od 19 do 35 let, kar z 81,1 % (146 glasov). Sledila je skupina nad 50 let starosti z 10
% (18 glasov), nato 35 do 50 let s 6,1 % (11 glasov) in nazadnje še starostna skupina
do 18 let z 2,8 % (5 glasov).
Na Sliki 13 je prikazan spol anketirancev, na Sliki 14 pa njihova razporeditev v
starostne skupine.
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Slika 13: Spol (število anketirancev = 180)

Slika 14: Starost (število anketirancev = 180)
Nato je sledilo vprašanje o njihovih splošnih barvnih preferencah. Na izbiro so imeli
deset barv. Primarne barve (modra, rdeča, rumena), sekundarne barve (zelena,
vijoličasta, oranžna) ter rjavo in sivo. Dodali smo še črno in belo, kljub temu da tehnično
ne spadata pod barve. Pri tem smo barve podali pisno in ne vizualno, saj poznamo
neskončno odtenkov. Zato smo odtenke prepustili domišljiji anketirancev.
Na Sliki 15 imamo razporeditev glasov za posamezne barve glede na njihovo
priljubljenost podano v odstotkih.
Vprašanje 1 se je glasilo: »Od naštetih barv izberite barvo, ki vam je najbolj všeč.«
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Slika 15: Najbolj priljubljena barva v odstotkih (število anketirancev = 180)
Izmed naštetih barv je najbolj prevladovala modra barva, ki jo je izbralo 56
anketirancev (31,1 %). Sledila je zelena s 25 glasovi (13,9 %), nato črna s 23 glasovi
(12,8 %), vijoličasta z 22 glasovi (12,2 %), rdeča z 21 glasovi (11,7%), 14 glasov je
bilo za rumeno (7,8 %), za oranžno 11 glasov (6,1 %), 5 glasov za sivo (2,8 %), 2
glasova za rjavo (1,1 %) in samo 1 glas za belo (0,6 %).
Na Sliki 16 imamo razporeditev glasov za posamezne barve glede na to, katera barva
je bila najmanj priljubljena.
Vprašanje 2 se je glasilo: »Od naštetih barv izberite barvo, ki vam je najmanj všeč.«

Slika 16: Najmanj priljubljena barva v odstotkih (število anketirancev = 180)
Opazno najmanj priljubljena barva je bila rjava s 64 glasovi (35,6 %). Sledila ji je
oranžna s 24 glasovi (13,3 %), nato siva z 21 glasovi (11,7 %), rumena s 16 glasovi
(8,9 %), vijoličasta s 14 glasovi (7,8 %), zelena s 13 glasovi (7,2 %), rdeča z 12
glasovi (6,7 %), črna z 9 glasovi (5 %), modra s 4 glasovi (2,2 %) in na koncu še bela
s 3 glasovi (1,7 %).
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V naslednjem delu ankete smo predstavili svoje štiri izhodiščne barvne kombinacije.
Vsako paleto smo oštevilčili. Prva je bila kombinacija modrih odtenkov, druga je
bila kombinacija vijoličastih odtenkov, tretja je bila kombinacija oranžno-rumenih in
rjavordečih odtenkov, četrta pa komplementarna kombinacija zelene in rdeče s
sorodnimi odtenki. Tako smo lahko izvedeli, katera kombinacija se je anketirancem
zdela najbolj harmonična in katera najbolj disharmonična. Na Sliki 17 so prikazane
oštevilčene palete.
Na Sliki 17 je prikazan razpored glasov glede na posamezno paleto v odstotkih,
glede na njeno priljubljenost.
Vprašanje 3 se je glasilo: »Katera od podanih barvnih kombinacij vam je najbolj
všeč?«

Slika 17: Najbolj priljubljena barvna kombinacija v odstotkih (število anketirancev =
180)
Najbolj priljubljena je bila modra s 57 glasovi (31,7 %), drugo mesto sta zasedli
vijoličasta in oranžno-rumena-rdeča kombinacija, vsaka s 43 glasovi (23,9 %). Zadnja
pa je bila zeleno-rdeča kombinacija s 37 glasovi (20,6 %).
Na Sliki 18 je razpored glasov na posamezno paleto, ki prikazuje, katera paleta je bila
najmanj priljubljena.
Vprašanje 4 se je glasilo: »Katera od podanih barvnih kombinacij vam je najmanj
všeč?«

26

Slika 18: Najmanj priljubljena barvna kombinacija v odstotkih (število anketirancev =
180)
Daleč najmanj priljubljena je bila zeleno-rdeča kombinacija s 85 glasovi (47,2 %). Nato
so si sledile modra z 38 glasovi (21,1 %), rumeno-oranžno-rdeča s 30 glasovi (16,7 %)
in vijoličasta s 27 glasovi (15 %).
V zadnjem delu ankete smo predstavili svoje ilustracije. Najprej so anketiranci
ocenjevali vsako ilustracijo posebej glede na njihovo vsebino oziroma čustveno
sporočilnost dekleta na ilustraciji. Pri tem smo jim podali vse skupaj šestnajst čustev
oziroma čustvenih razpoloženj, za katera smo menili, da bi se lahko pripisala podanim
ilustracijam. Od tega osem čustvenih razpoloženj, ki predstavljajo bolj pozitivno
razpoloženje: veselje, presenečenje, ljubezen, samozavest, ponos, upanje, umirjenost
in zadovoljstvo. Poleg navedenih še osem takih, ki naj bi štela za bolj negativna: žalost,
jeza, gnus, strah, vzvišenost, prezir, hrepenenje in zaskrbljenost. Ilustracije so bile
podane v istem zaporedju kot njihove barvne kombinacije.
Vprašanje 5 se je ponovilo za vsako ilustracijo posebej in se je glasilo: »Kaj menite, da
izraža oziroma doživlja dekle na ilustraciji?«
Na Sliki 19 lahko vidimo, katera čustvena stanja so pripisali anketiranci dekletu na
modri ilustraciji.
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Slika 19: Rezultati ocenjevanja prve ilustracije (modra paleta) v odstotkih in številkah
(število vseh odgovorov = 180)
Pri modri ilustraciji so prva tri mesta zasedle umirjenost, samozavest in žalost. Nato
so sledili še hrepenenje, vzvišenost, ponos in zaskrbljenost, upanje, prezir, strah in
zadovoljstvo. Anketiranci so na ilustraciji še najmanj zaznali presenečenje, ljubezen,
gnus, jezo in veselje.
Na Sliki 20 lahko vidimo, katera čustvena stanja so pripisali anketiranci dekletu na
vijoličasti ilustraciji.

Slika 20: Rezultati ocenjevanja druge ilustracije (vijoličasta paleta) v odstotkih in
številkah (število vseh odgovorov = 180)
Pri vijoličasti ilustraciji sta prvi dve mesti zasedla hrepenenje in samozavest. Nato so
si tretje mesto delili vzvišenost, ponos, upanje in umirjenost. Sledile so ljubezen,
zaskrbljenost in žalost. Blizu so si bili še prezir, zadovoljstvo, presenečenje in strah.
Najmanj ljudi je ocenilo, da dekle izraža močna čustva, kot je gnus, jeza ali pa veselje.
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Na Sliki 21 lahko vidimo, katera čustvena stanja so pripisali anketiranci dekletu na
rumeni-oranžno-rdeči ilustraciji.

Slika 21: Rezultati ocenjevanja tretje ilustracije (rumeno-oranžno-rdeča paleta) v
odstotkih in številkah (število vseh odgovorov = 180)
Pri rumeno-oranžno-rdeči ilustraciji je daleč najbolj prevladovalo veselje. Temu so
sledila še občutja upanja, ljubezni, samozavesti in zadovoljstva. Torej predvsem
čustvena stanja pozitivne narave.
Na Sliki 22 lahko vidimo, katera čustvena stanja so pripisali anketiranci dekletu na
rdeče-zeleni ilustraciji.

Slika 22: Rezultati ocenjevanja četrte ilustracije (rdeče-zelena paleta) v odstotkih in
številkah (število vseh odgovorov = 180)
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Pri rdeče-zeleni paleti je močno prevladovala ljubezen, za tem samozavest. Nato pa
še hrepenenje, veselje in ponos. Predvsem so izbirali med pretežno pozitivnimi čustvi
in zelo malo med negativnimi, kot so žalost, jeza, gnus, strah in zaskrbljenost.
Za konec so anketiranci izbrali še ilustracijo, ki jim je najbolje ugajala. Zmagala je tretja
ilustracija (rumeno-oranžno-rdeče barve) s 55 glasovi (30,6 %), sledila ji je rdečezelena z 52 glasovi (28,9 %), nato modra z 42 glasovi (23,3 %) in vijoličasta z 31
glasovi (17,2 %).
Na Sliki 23 je uprizorjen razpored glasov na posamezno ilustracijo v odstotkih glede
na njeno priljubljenost.
Vprašanje 6 se je glasilo: »Katera od ilustracij vam je najbolj všeč?«

Slika 23: Najbolj priljubljena ilustracija v odstotkih (število odgovorov = 180)

4.2 Razprava o rezultatih
Pri barvnih preferencah je kot najljubša barva prevladala modra, medtem ko je bila
rjava zaznamovana kot najmanj priljubljena. Večinoma je bil delež drugih glasov
razporejen kar približno enakomerno. Edina barva, ki ni imela nobenega izstopajočega
števila glasov niti kot najljubša niti kot najmanj priljubljena, je bila bela. Predvsem lahko
sklepamo, da jo anketiranci zaznavajo kot najbolj nevtralno. Izbira rjave kot najmanj
priljubljene barve je možna posledica asociacije z umazanim, vsakdanjim in pustim.
Priljubljenost modre barve med anketiranci se je tudi izkazala v izboru barvnih palet,
kjer je prevladala prva paleta z modrimi odtenki. Kljub temu je bil preostali delež glasov
glede priljubljenosti razporejen zelo enakomerno. Kot najmanj priljubljena je močno
prevladovala rdeče-zelena paleta. Lahko sklepamo, da je to zaradi tega, ker so si njeni
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odtenki najbolj nasprotovali ter tako opazovalcu delovali disharmonično in nelagodno
v primerjavi z lepo usklajenimi in sorodnimi barvami preostalih palet. Razlog je lahko
tudi boj med hladnim in toplim.
Kot smo že omenili, smo hoteli z vsako barvno kombinacijo ustvariti neko specifično
čustveno vzdušje na ilustraciji, ne da bi pri tem kakorkoli spreminjali mimiko ali pa
kakršnekoli druge podrobnosti pri dekletu, upodobljenem na ilustraciji. Z anketo smo
preverili svojo predpostavko, da barve vplivajo na doživljanje in vsebino umetniškega
dela, ki s tem pridobi dodatno vrednost. Lahko bi se kot avtorji odločili za ilustriranje
prostora ali pokrajine. Ampak ker je glavni fokus večine naših ilustracij na raznih
karikaturah, smo se odločili za upodobitev človeka. Težko je reči, kaj od naštetega bi
bilo lažje obogatiti z barvami in jim tako tudi pripisati dodaten pomen brez
spremljevalnega besedila oziroma obrazložitve. Vendar pa vemo, da v primeru človeka
veliko vlogo pri prvih vtisih igrajo oblačila. Človek velikokrat pokaže svojo osebnost in
počutje z oblačili različnih barv. Pri ženskah pa veliko vlogo igra tudi kozmetika. Z ličili
prav tako lahko poudarijo svojo čustveno in fiziološko stanje. Recimo lahko pordijo ali
pa pobledijo svojo polt, kar lahko ustvari učinek zdravja ali pa nezdravja. V izvorni
ilustraciji smo pazili, da sta bila barva oblačil in njeno obličje glavna nosilca sporočila
oziroma počutja dekleta. Kot avtorji ilustracije smo pazili, da je sama linijska risba
izražala čim manj. Dekle ni imelo nobene izrazite mimike niti v rokah niti na obrazu.
Njena poza je statična, predvsem je zasukana s telesom proč od nas, medtem ko je
njena glava obrnjena proti nam. Njen obraz je jasno viden. Obrvi so poravnane, oči pa
rahlo priprte navzdol in gledajo proti nam. Ker v zahodni kulturi še največ izražajo usta,
smo se morali ogniti kakršnemukoli položaju ustnic, kjer bi se kotički ust zaključili
navzgor ali navzdol. Kompromis so bila lahko odprta usta, le toliko, da se vidi kanček
zob. Dekle smo oblekli v preprost tradicionalen kostum, s tem da smo pri vsakem
barvanju upoštevali svetlost posameznih kosov oblačil (npr. svetla srajca, temna
obleka in predpasnik ipd.).
Običajno je ilustracija sredstvo, ki pomaga pri razumevanju pisne vsebine. V
diplomskem delu pa smo jo postavili kot neodvisno pripovedno sredstvo. Rezultati
ankete so nam pokazali, da so barve definitivno vplivale na razumevanje sporočilnosti
ilustracij. V veliki meri so se odgovori anketirancev celo skladali z našimi pričakovanji,
kar se tiče pripisovanja razpoloženja in čustev dekletu.
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Modra ilustracija, na kateri smo hoteli prikazati samozavest, umirjenost, upanje in
žalost, je uspešno izrazila umirjenost in samozavest. Kar dosti anketirancev je označilo
tudi žalost, vendar pa ni bilo veliko glasov za upanje, celo manj kot pri vijoličasti
ilustraciji. Opazna količina glasov je bila namenjena ponosu in vzvišenosti, za katera
bi lahko rekli, da sta blizu samozavesti. Enako bi lahko rekli tudi za zaskrbljenost in
hrepenenje, ki se navezujeta na žalost. Kot smo pričakovali, je zelo malo anketirancev
označilo dekle kot veselo, jezno ali pa zaljubljeno. Presenetila nas je večja prisotnost
strahu v primerjavi s presenečenjem. Na koncu so prevladovali še vedno negativni
občutki, s tem da sta pozitivna občutka upanja in umirjenosti prevladala nad vsemi.
Pri vijoličasti ilustraciji je kar velik delež anketirancev identificiral vzvišenost in ponos,
vendar pa vseeno nista bila dominantna in celo izenačena z umirjenostjo in upanjem.
Samozavest je prehitela ponos, medtem ko je hrepenenje še najbolj prevladovalo.
Čeprav z ilustracijo nismo nameravali tako močno izraziti hrepenenja, takšen izid ni bil
čisto nepričakovan, saj ima vijoličasta barva veliko skupnega s črno barvo, kar se tiče
simbolike. Je prepoznana tudi kot barva žalovanja. Zelo enakomerna razporeditev
glasov med določenimi čustvi nam uprizarja dejstvo, da je vijoličasta mešanica med
modro in rdečo barvo. Posledično lahko izraža simboliko, ki jo pripisujemo rdeči barvi
(npr. ljubezen in agresija), in simboliko, ki jo pripisujemo modri barvi (npr. umirjenost).
Pri ilustraciji obarvani z rumeno-oranžno-rdečimi odtenki smo anketirancem jasno
uprizorili veselje in celo kanček presenečenja. Druga razpoloženja, kot so ljubezen,
upanje, samozavest in zadovoljstvo, ki so sledila, so bila definitivno pozitivne narave.
Ilustracija je delovala zelo pozitivno in vedro. V tem primeru bi lahko rekli, da smo zelo
uspešno in jasno uprizorili razpoloženje dekleta.
Podobno bi lahko tudi trdili za zadnjo, rdečo-zeleno obarvano ilustracijo. Velik delež
glasov so anketiranci pripisali ljubezni. Temu je sledila samozavest. Prisotnost močno
negativnih čustev, kot so žalost, jeza, strah, gnus, prezir in zaskrbljenost, je
zanemarljiva. Za občutja, ki so sledila (hrepenenje, ponos, zadovoljstvo, umirjenost in
vzvišenost), bi lahko rekli, da so zelo na mestu, saj je bil namen ilustracije uprizoriti
dramatičnost in romanco. K temu je po vsej verjetnosti pripomogel kontrast med toplim
in hladnim oziroma komplementarnost med zeleno in rdečo barvo.
Če si ogledamo, katera ilustracija je bila anketirancem najbolj všeč, vidimo, da je
prevladala rumeno-oranžna- rdeča, kmalu za njo pa je bila zeleno-rdeča ilustracija. V
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tem primeru je bila vijoličasta najmanj priljubljena. Če primerjamo te rezultate z rezultati
priljubljenosti barvnih palet, si opazno nasprotujejo. Rdeče-zelena paleta je bila zdaleč
najmanj priljubljena. Vijoličasta paleta je bila izenačena z rumeno-oranžno-rdečo na
drugem mestu, kar se tiče priljubljenosti, poleg tega pa jo je še najmanj ljudi ocenilo
kot paleto, ki jim ne bi ustrezala; vendar pa se je ta barvna kombinacija izkazala še za
najmanj priljubljeno med ilustracijami. Modra ilustracija je kljub visoki priljubljenosti
modre kot najljubše barve in kot najbolj priljubljene barvne palete pristala na tretjem
mestu.
Možno je, da je bil velik dejavnik pri izbiri najbolj priljubljene ilustracije sama
sporočilnost in so pri tem mogoče barvne preference igrale manjšo vlogo. To lahko
sklepamo po tem, da se je večina anketirancev odločila za ilustracije, ki so imele v
preteklih vprašanjih najbolj razvidne rezultate. Torej gre za ilustracije, ki so večini
anketirancev najbolj uspešno posredovale oziroma komunicirale svojo vsebino.
Pomemben dejavnik je bila tudi narava vsebine, saj sta najbolj priljubljeni ilustraciji v
veliki meri nosili sporočilo pozitivne narave. Pri rdeče-zeleni je izstopala ljubezen, pri
rumeno-oranžno-rdeči pa občutek veselja. Rumena-oranžno-rdeča ilustracija je bila še
najbolj jasna in v barvah tudi najbolj topla, prevladujoča občutja si po naravi niso
nasprotovala z osnovnim čustvom veselja. Rdeče-zelena ilustracija, ki ji je sledila v
popularnosti, je zaradi mešanice toplih in hladnih odtenkov uspešno izrazila
dvostranskost ljubezni (mili nežni občutek in agresija). Zato je bila izbira rdeče in
zelene nadvse primerna odločitev.
Modra ilustracija, za katero smo prvotno sklepali, da bi bila najbolj priljubljena na
podlagi prvega dela ankete, kjer smo povpraševali po barvnih preferencah
anketirancev, je sicer uspešno komunicirala svoje sporočilo, vendar je bila
razporeditev glasov veliko širša. Enak problem se pojavi pri vijoličasti ilustraciji, vendar
v še večji razsežnosti. Ilustracija je učinkovala ambivalentno, to lahko sklepamo iz
same narave vijoličaste barve kot mešanice dveh nasprotujočih si barv (tople rdeče in
hladne modre barve). V primeru z vsemi drugimi ilustracijami smo z vijoličasto
opazovalcem še najslabše posredovali vsebinsko sporočilo.
Iz teh ugotovitev lahko sklepamo, da ljudi privabijo toplejše barve, s katerimi lažje
posredujemo jasna in pozitivna čustva. Manj privlačne pa so temačne in nerazločne
vsebine, ki delujejo človeku hladno in čemerno.
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Izdelava ilustracij, sestavljanje barvnih palet ter analiza ankete je bil v veliki večini
predvsem subjektiven proces; predvsem zato, ker so umetnost, zaznavanje ter
interpretiranje barv močno subjektivna področja, ki jih človeštvo še danes popolnoma
ne razume.
Kot raziskovano metodo smo uporabili spletno anketo, ki jo je lahko rešil kdorkoli s
povezavo;

posledično

je

bila

demografska

razporeditev

anketirancev

zelo

neenakomerna. Razvidno je, da je anketa krožila predvsem v krogu mladih odraslih,
lahko sklepamo, da predvsem študentov. Prav tako je bila velika večina anketirancev
ženskega spola. Lahko sklepamo, da jih je tovrstna tematika vpliva barv na doživljanje
sporočilnosti in vsebinske vrednosti digitalnih ilustracij bolj pritegnila kot moške
anketirance. Vsekakor zaradi tako neenakomerne in nereprezentativne porazdelitve
anketirancev, posledično nismo posvetili toliko pozornosti analizi podatkov po spolu in
starosti. Za bolj reprezentativne vzorce bi bila primernejša anketa, ki se ne bi
razpošiljala naključno po internetu, temveč izbranim pripadnikom določene
demografske skupine. Tako bi lahko ugotovili, če se barvne preference ter
razumevanje sporočilnosti ilustracij razlikujejo med spoloma in po starosti.
Podrobnejšo raziskavo bi se dalo narediti tudi v nadaljnji analizi tovrstnih podatkov.
Navodila v anketi so se izkazala za dovolj jasna. Prisotnost nadzorovalca oz. tretje
osebe bi lahko pri reševanju ankete motila subjektivni kognitivni proces anketiranja,
saj bi lahko nadzorovalec nehote vpletel svoje mnenje in preference. V analizi
rezultatov so se nam pokazali prepoznavni ponavljajoči se vzorci. Vendar pa moramo
imeti v mislih, da se je vsebina ankete posredovala preko različnih digitalnih medijev.
Reševanje ni potekalo na samo eni digitalni napravi. Anketiranci so predvidoma anketo
reševali na zasebnih računalnikih, tablicah in mobilnih napravah. Prejemanje vsebine
preko različnih zaslonov oziroma ekranov z različnimi barvnimi profili je po vsej
verjetnosti tudi vplivalo na doživljanje in zaznavanje barv in posledično tudi na rezultate
ankete. Prikazi barvnih palet in ilustracij so se tako po vsej verjetnosti razlikovali v
kontrastih, barvnem tonu, nasičenosti ipd. Zato bi lahko anketo nadgradili z nadaljnjim
vprašanjem o vrstah uporabljenih naprav. Moramo tudi upoštevati, da je bila anketa v
veliki večini rešena s strani oseb, ki bivajo na območju Slovenije in si s tem po vsej
možnosti delijo skupno kulturno podlago, od katere je tudi odvisna sama interpretacija
barv.
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5 ZAKLJUČEK
Za diplomsko delo smo si izbrali temo, pri kateri smo videli veliko možnost pridobivanja
novega znanja in veščin. Za ilustratorko, ki v svojih delih posveti zelo malo pozornosti
barvam in njihov potencial velikokrat zanemari, je bilo tovrstno delo nadvse poučno.
Skozi proces viharjenja možganov (angl. brainstorming) se je določilo barvne palete
ter se jih vdelalo v dokaj pusto in prazno ilustracijo. Izdelali smo prvo ilustracijo, v kateri
je bila glavni posrednik sporočila barva.
Na podlagi rezultatov ankete ocenjujemo, da ni očitne povezave med izbiro najljubše
barve, barvne palete in ilustracije. Pri nadaljnji analizi ankete se je izkazalo, da so
anketiranci vsebino veliko bolj razumeli in prepoznali pri topli rumeno-oranžno-rdeči
verziji in hladno-topli komplementarni rdeče-zeleni verziji kot pa pri hladni modri in
ambivalentni vijoličasti verziji ilustracije. Ta dognanja so tudi korelirala z rezultati
priljubljenosti ilustracij. Bolj je bila določena ilustracija priljubljena, lažje so anketiranci
prepoznali in razumeli njeno sporočilnost oziroma vsebino. Pri tem lahko sklepamo, da
se ljudje bolj pozitivno odzovejo na tople in žive barve in da bi bili za izražanje čustev
mogoče primernejši drugi odtenki iste barve ali pa popolnoma druge barve. Predvsem
ostane ugotovitev, da imajo ljudje radi izrazite in žive barve, ki pritegnejo oko. Tako se
jim umetniško delo zdi bolj zanimivo in še bolj vsebinsko razumljivo.
Če bi hoteli izvedeti barvne preference posamičnih demografskih skupin, bi bila
potrebna boljša razčlenitev ankete in bolj sistematičen način posredovanja ankete.
Kljub temu da lahko na zaznavanje vsebine močno vplivata vrsta in barvni profil
izhodne naprave, na kateri jo opazujemo, je bila tovrstna odločitev za posredovanje
vsebine veliko primernejša. Predvsem zaradi dejstva, da se bodo digitalne vsebine
vedno konzumirale preko različnih naprav posameznikov.
Novo pridobljeno znanje bomo zagotovo implementirali v nadaljnjih delih. Naše delo
oziroma raziskavo bi lahko nadgradili s statistično podrobnejšo analizo posameznih
demografskih skupin ter pregledom uporabe različnih naprav za sprejemanje tovrstnih
digitalnih vsebin. Prav tako bi lahko zmanjšali izbiro dodatnih čustvenih stanj ali pa jo
omejili z nadaljnjimi navodili (npr. »Izberi samo tri čustva oziroma razpoloženja.«).
Tako bi bili anketiranci lahko še bolj osredotočeni na bistvo ilustracij. V nadaljnjih
ilustracijah bomo dali večji poudarek barvam in njihovemu psihološkemu vplivu.
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Spoznali smo, da določene barve pritegnejo več pozornosti. V nadaljevanju bi lahko
več eksperimentirali s kontrasti, ozadji ter mimiko v kombinaciji z barvo.
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7 PRILOGE
Priloga 1: ANKETA
Vpliv barv na doživljanje sporočilnosti in vsebinske vrednosti digitalnih ilustracij
Pozdravljeni,
sem študentka Naravoslovnotehniške fakultete, program Grafične in medijske tehnike.
Prosim vas za pomoč pri diplomskem delu!
Delam raziskavo na področju vpliva barv na sporočilnost oziroma vsebino ilustriranega
dela. V okviru te ankete boste vprašani o svojih barvnih preferencah ter katera
čustvena stanja oziroma razpoloženja pripisujete določenim barvam. V anketi vam
bodo podane štiri ilustracije dekleta. Dekletu boste na podlagi barv pripisali počutje
oziroma njeno čustveno stanje.
Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem!
Nina Vene
* Obvezno
Barvne preference
Spol: *
(označite samo eno)
o

Moški

o

Ženski

Starost *
(označite samo eno)
o

Do 18 let

o

19–35 let

o

36–50 let

o

Nad 50 let
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Od naštetih barv izberite barvo, ki vam je najbolj všeč.*
(označite samo eno)
o

Rdeča

o

Modra

o

Rumena

o

Zelena

o

Oranžna

o

Vijoličasta

o

Rjava

o

Siva

o

Bela

o

Črna

Od naštetih barv izberite barvo, ki vam je najmanj všeč.*
(označite samo eno)
o

Rdeča

o

Modra

o

Rumena

o

Zelena

o

Oranžna

o

Vijoličasta

o

Rjava

o

Siva

o

Bela

o

Črna
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Katera od podanih barvnih kombinacij vam je najbolj všeč?*

(označite samo eno)
o

1.

o

2.

o

3.

o

4.

Katera od podanih barvnih kombinacij vam je najmanj všeč?*

(označite samo eno)
o

1.

o

2.

o

3.

o

4.
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Vpliv barv na čustva in razpoloženje
V tem delu vam bo predstavljena ilustracija dekleta, pobarvana na štiri različne načine.
Pod vsako ilustracijo vam bodo podana čustva in počutja. Pri vsaki ilustraciji dekletu
pripišite določena čustva oziroma počutja, za katera menite, da jih dekle izraža.
Kaj menite, da izraža oziroma doživlja dekle na ilustraciji?*

(možnih je več odgovorov)
o

Veselje

o

Žalost

o

Jezo

o

Strah

o

Gnus

o

Presenečenje

o

Ljubezen

o

Vzvišenost

o

Samozavest

o

Ponos

o

Prezir

o

Upanje

o

Hrepenenje

o

Umirjenost

o

Zadovoljstvo

o

Zaskrbljenost
42

Kaj menite, da izraža oziroma doživlja dekle na ilustraciji?*

(možnih je več odgovorov)
o

Veselje

o

Žalost

o

Jezo

o

Strah

o

Gnus

o

Presenečenje

o

Ljubezen

o

Vzvišenost

o

Samozavest

o

Ponos

o

Prezir

o

Upanje

o

Hrepenenje

o

Umirjenost

o

Zadovoljstvo

o

Zaskrbljenost
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Kaj menite, da izraža oziroma doživlja dekle na ilustraciji?*

(možnih je več odgovorov)
o

Veselje

o

Žalost

o

Jezo

o

Strah

o

Gnus

o

Presenečenje

o

Ljubezen

o

Vzvišenost

o

Samozavest

o

Ponos

o

Prezir

o

Upanje

o

Hrepenenje

o

Umirjenost

o

Zadovoljstvo

o

Zaskrbljenost
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Kaj menite, da izraža oziroma doživlja dekle na ilustraciji?*

(možnih je več odgovorov)
o

Veselje

o

Žalost

o

Jezo

o

Strah

o

Gnus

o

Presenečenje

o

Ljubezen

o

Vzvišenost

o

Samozavest

o

Ponos

o

Prezir

o

Upanje

o

Hrepenenje

o

Umirjenost

o

Zadovoljstvo

o

Zaskrbljenost
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Katera od ilustracij vam je najbolj všeč?*

(označite samo eno)
o

1.

o

2.

o

3.

o

4.
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Priloga 2: Dekle (modra paleta), Nina Vene, 2019
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Priloga 3: Dekle (vijoličasta paleta), Nina Vene, 2019
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Priloga 4: Dekle (rumeno-oranžna-rdeča paleta), Nina Vene, 2019
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Priloga 5: Dekle (rdeče-zelena paleta), Nina Vene, 2019
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