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POVZETEK

V magistrski nalogi z naslovom Poslušati barvo, videti zvok: Odnos med
vizualnim in zvočnim sem raziskovala vzporednice med zvokom in sliko,
razlike med vidnim in slušnim zaznavanjem, možnosti prevajanja glasbenega
tona v barvni odtenek, korespondence med pojmi v likovni in glasbeni teoriji
ter povezovanje zvočnega in vizualnega v umetnosti. Problem, ki nastane
v raziskovalnem procesu tovrstne teme, je, da si rezultati raziskav različnih
znanstvenikov niso enotni. Moje zanimanje na področju avdiovizualnega izhaja
iz VJ kulture, ključni element VJ-anja pa je vizualizacija glasbe. V raziskovalni
nalogi sem želela odkriti nove in drugačne pristope k vizualizaciji zvoka in
glasbe ter ugotoviti, ali za vsak glasbeni ton obstaja njemu pripadajoč barvni
odtenek in v kolikšni meri je ta podatek verodostojen. V praktičnem delu sem
za prevod zvoka v sliko uporabila programsko opremo, ki omogoča pretvorbo
zvočne datoteke v vizualni zapis. Narejene spektrogramske vizualne zapise sem
uporabila v interaktivni avdiovizualni instalaciji, ki je končni rezultat mojega
raziskovanja.
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ABSTRACT

In my master’s thesis, entitled “Hearing Color, Seeing Sound: The Relationship
Between Sound and Colour”, I explored the parallels between sound and image,
differences between visual and auditory perceptions, ways of converting musical
tones into colour, correspondences between concepts in art theory and music
theory and connecting audio and visual elements in art. There is a problem
of scientific consensus when it comes to research in these fields. My personal
interest with the audio-visual field came from my interation with the “VJ culture”
which deals with the visualization of music. The goal of my research thesis was
to discover new and different approaches to audio and music visualization and in
particular, to show that each musical tone can be paired with a particular colour that represents that specific musical tone in the visual realm and vice versa. The
tool used to experiment was a computer software that converts sound waves into
pixels or images. The finished spectrographic images were used in an interactive
audiovisual installation, which was also the end result of my research.
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1 UVOD

Predstava o tem, da bi barve lahko slišali in zvok videli, se zdi na prvi pogled
nemogoča. Sočasno pa se mi poraja vprašanje, zakaj že vrsto let povezujemo
vizualno in zvočno v skupne celote ter zakaj je to uganko poskusilo rešiti že toliko
znanstvenikov. Menim, da veliki znanstveniki, kot so Aristotel, Newton, Schellen
in drugi, ne bi izgubljali časa z ‘‘nemogočim’’.
V raziskovalnem magistrskem delu Poslušati barvo, videti zvok: Odnos med
vizualnim in zvočnim sem raziskala povezave in korespondence med vizualnim in
zvočnim oziroma med slušnim in vidnim. Za boljše razumevanje celotne naloge
sem že na začetku izpostavila nekaj splošnih dejstev o odnosu slušnega in
vidnega.
V poglavju Odnos med vizualnim in zvočnim bralca razčlenjeno seznanim
z zgodovino teorije o povezavi zvoka in barv ter fizikalnimi in psihološkimi
korespondencami med posameznimi lastnostmi barv in zvoka.
Po poglobljenem pregledu različnih odnosov med barvo in zvokom se vrnem k
samemu izvoru zvoka in slike. Za obstoj barv in zvokov so ključnega pomena
človek in njegova čutila. Na kratko predstavim nekaj dejstev o čutilu za vid in
čutilu za sluh ter nastanku slike in zvoka v možganih.
Sledi poglavje o zvoku in barvi, kjer podrobneje razložim, kaj so barve in kaj je
zvok ter kako oba pojava nastaneta. V tem delu se osredotočam predvsem na
fizikalna dejstva o barvi in zvoku.
Nadaljujem z likovno-glasbenimi odnosi, kjer se ukvarjam z likovno teorijo,
teorijo glasbe in njunimi medsebojnimi odnosi. Na kratko posamično predstavim
posamezne likovne prvine in glasbene materiale, na koncu prikažem še
korespondence in razlike med likovno in glasbeno teorijo.
Sledi ključno poglavje, kjer raziskujem prevajanje zvočnega v vizualno preko
različnih znanstvenih pristopov. Obdelam področje fizikalnega, tehnološkega
in psihološkega prevajanja. Pristop tehnološkega prevajanja uporabim
tudi v praktičnem delu naloge, kjer zvok tehnološko pretvorim v vizualni
spektrogramski zapis.
Teoretični del zaključim na področju umetnosti. Usmerjeno in na kratko
predstavim povezovanje zvočnega in vizualnega v umetnosti ter izpostavim
avdiovizualno instalacijo. V nadaljevanju predstavim še nekaj panog, ki se
ukvarjajo s povezovanjem vizualnega in zvočnega.
Po teoritični raziskavi prestopim na praktični del, kjer predstavim projekt,
katerega končni izdelek je interaktivna avdiovizualna instalacija z naslovom
Spektrozator.
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2 ODNOS MED VIZUALNIM
IN ZVOČNIM
Raziskovanje odnosa med vizualnim in
zvočnim je tema, ki obsega področje
vidnega in slušnega, področji med
seboj primerja in išče medsebojne
povezave. Tovrstna tema nam odpira
mnoga vprašanja, ampak, ali nam
poda tudi jasne in točne odgovore?
Avdiovizualne koleracije so raziskovali
že mnogi znanstveniki, matematiki,
fiziki, filozofi, umetniki, glasbeniki,
zdravniki in psihologi.
Dejstvo je, da je bilo v zgodovini
raziskovanja povezav med zvokom
in sliko narejenih veliko študij in da
se te študije med seboj razlikujejo.
Mnogi so iskali načine prevajanja
zvoka v vizualno in obratno, a tema
še danes nima zaključenih in fiksnih
rezultatov. Prevod je možen preko
različnih pristopov, največ takšnih
prevodov pa se je v zgodovini naredilo
preko fizikalnih dejstev in psiholoških
vidikov. Problem, ki nastane pri
avdiovizualnih korespondencah,
je odstopanje rezultatov. Rezultati
prevodov se namreč razlikujejo od
znanstvenika do fizika pa od psihologa
do umetnika. Fiziki poskušajo prevesti
glasbeni ton v barvno svetlobo preko
elektromagnetnega valovanja in
frekvence. Psihologi prevajajo zvok
v barvo preko izkušnje, občutkov
in emocij. Nezanemarljivi so tukaj
še sinesteti, ki ob poslušanju
glasbe sočasno doživljajo občutek
določene barve, pa čeprav oko ni
bilo izpostavljeno vidnim čutnim
dražljajem. Ta pojav se imenuje

sinestezija in je redek nevrološki
pojav, ki povzroči, da možgani
mešajo informacije o čutnih zaznavah
ter jih avtomatsko povezujejo.
Sinestezij je več vrst, vendar se
tukaj osredotočamo na ljudi, ki med
poslušanjem zvoka zaznavajo barve in
obratno.
Sinestet je bil tudi slavni skladatelj
Aleksander Skrjabin, ki je trdil, da
med igranjem glasbe vidi barve.
Patentiral je svoj sistem prevajanja
glasbenih tonov v barve ter svetlobni
klavir, ki ob pritisku na določeno
tipko klavirja odda ustrezno barvno
svetlobo. Takšen inštrument se v
avdiovizualnem svetu imenuje Color
organ (barvne orgle). Izraz Color
organ je prvi definiral Alexander
Wallace Rimington, takšnih naprav
oziroma inštrumentov pa je bilo skozi
zgodovino narejenih kar nekaj.
Pomembno je, da poznamo razliko
med terminom Color organ in
vizualizacijo glasbe. Razlikujeta se
po tem, da Color organ ustvarja
barve glede na glasbene elemente
(ton, oktava, akord ...), vizualizacija
glasbe pa ustvarja sliko glede na
zvok tako, da razlikuje ravni zvoka
v različnih frekventnih območjih. Pri
terminu Color organ je šlo največkrat
za prevod tonov v barvo preko fizike
ali pa psihologije, medtem ko gre
pri vizualizaciji glasbe za mehanski
oziroma tehnološki prevod.
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V raziskavi se osredotočam predvsem
na povezavo med glasbenimi toni in
barvo, vendar ni zanemarljivo omeniti
tudi korespondence med izrazi, ki se
uporabljajo v likovni teoriji in teoriji
glasbe. Če postavimo omenjeni teoriji
eno ob drugo, ugotovimo, da si med
seboj izposojata izraze; tako kot pri
likovni teoriji se tudi pri teoriji glasbe
uporabljajo izrazi barva, ton, ritem,
harmonija in kompozicija. Odnosov
med vizualnim in zvočnim je mnogo
in to na različnih področjih. Koleracije
obstajajo na različnih nivojih in so
težko določljive. Znane so koleracije
med svetlostjo barve in jakostjo
zvoka, analogije med nasičenostjo
barve in barvo glasu ter povezave
med volumnom barve in trajanjem
zvoka. Tema avdiovizualnega
prevajanja je obsežna, težko
razumljiva ter nekoliko skrivnostna.
Jasnih odgovorov še danes ni oziroma
se znanstveniki med seboj ne
strinjajo, ker prihaja do odstopanja
rezultatov. Dejstvo je, da sta območji
vizualnega in zvočnega povezani in da
korespondence med vidnim in slušnim
obstajajo. Za jasne odgovore pa bi
bilo potrebno na tem področju še
marsikaj raziskati.

Povezava med vizualnim in zvočnim
je kompleksno področje. Sprašujem
se, ali ima barva res svoj glas in ali
je mogoče, da lahko nekemu zvoku
v obliki tona dodelimo neko barvo.
Pri takšnem ugotavljanju moramo
začeti raziskovati pri samem izvoru
vizualnega in zvočnega. Da vizualno
in zvočno dobi svoj smisel in pomen,
je tukaj ključnega pomena človek.
Človek preko čutil zaznava svetlobo,
barvo, šume, zvoke ... Zaznavanje
zvoka in barv je izredno kompleksna
teorija.
Na slovenskih tleh so se s teorijo
o povezavi zvočnega in vizualnega
ukvarjali: grafik in pedagog Črtomir
Frelih, glasbenik Marjan Kneževič,
slikar Peter Ciuha ter glasbenik in
filozof Božidar Svetek. Po svetu
pa so tovrstno temo raziskovali
Aristotel, Newton, Goethe, Helmholtz,
Skrjabin, Ostwald, Munsell, Kandinski,
Gombrich in drugi.
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V današnjem času tehnologija omogoča neskončno načinov povezave glasbe z
barvo in to brez kakršnih koli namenov, da bi razvozlali resnično povezavo med
njima. Največkrat ti poskusi služijo zabavi in ne odkrivanju resnice. Tukaj gre
omeniti še slikarja Paula Kleeja ter Vasilija Kandinskega, ki sta svoje abstraktne
slike globoko povezovala z urejenostjo glasbe. Seveda pa o barvnih lestvicah
sinestetikov, kot sta bila Paul Klee in Vasilij Kandinski, težko razpravljamo, saj so
posledica neposrednega videnja ali doživetja.1
Povezava med sluhom in vidom ter njuno integralno delovanje v pomenu
povečanega enega ali drugega čutnega dražljaja je že zelo stara, obsežna in
zapletena tematika. Zaradi primarnosti zvoka in drugih razlogov je neizogibno
prisoten vid, ki ob poslušanju ‘’hoče’’ sodelovati, predvsem pri razumevanju
doživljanja abstraktne glasbe. V obratnem primeru primarnosti slike pa velja
‘’volja’’ sluha. Tako je podzavestna volja oziroma želja po sodelovanju sluha in
vida prisotna v obeh primerih, predvsem v pomenu integracije vseh informacij.2
Frelih razvrsti povezave med vizualnim in zvočnim svetom po točkah oziroma
ravneh:3
I

Raven pojmov/izrazov (kričeče barve, svetli toni)

II

Raven občutkov – analogij (ligika: sklepanje iz posebnega na posebno)

III

Raven sočasnega zaznavanja (sinestezija: sinopsija = barvno slišanje, fonopsija =
tonsko videnje)

IV

Raven mehaničnega prevajanja (stroji: sonar, ultrazvok, radar, svetlobni zapis zvoka na robu filma)

V

Raven kodacijsko-dekodacijske konvencije (notacija/notni sistem = narisana glasba)

VI

Raven kreativne interpretacije (slikanje na glasbeno temo, skladanje na slikovne
predloge)

VII

Raven nekonvencionalne notacije (sodobne partiture so podobne risbam)

Peter CIUHA in Lado JAKŠA, Barvna glasba – koncert za klavir in kitaro, Ljubljana: Mestna galerija Ljubljana,
2008, str. 2–3.
2
Božidar SVETEK, Ustvarjanje svetlobe: optična podoba glasbe, Ljubljana: Slovenska filharmonija, 2014, str. 9.
3
Črtomir FRELIH, Glasba kot vir likovnega ustvarjanja: razmerje med glasbenim in likovnim jezikom, Likovna
vzgoja, III/13–14, 2000, str. 10–16.
1
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2.1 ZGODOVINA TEORIJ O
POVEZAVI BARV IN ZVOKA

Med umetnike in znanstvenike, ki jih je zanimal odnos med barvo in zvokom,
lahko uvrstimo Aristotla (384–322 pr. n. št.), Newtona (1643–1727), Goetheja
(1749–1832), Vernona (1789–1871), Schellena (1818–1884), Ganota (1804–
1887), Tyndalla (1820–1893), Helmholtza (1821–1894), Prestona (1869–1900),
Skrjabina (1871–1915), Rimingtona (1854–1918), Ostwalda (1853–1932),
Munsella (1858–1918), Kandinskega (1866–1944), Popeja (1881–1969), Gravesa
(1902–1978), Gombricha (1909–2001), Pridmora (1939–), Yilmazovo (1977–) in
druge.
Aristotel v svoji knjigi De Sensu et
Sensibilia predpostavlja, da estetiko
barvnih skupin urejajo ista pravila kot
urejajo glasbene konsonance.
Newton primerja vibracije svetlobnih
žarkov, ki po svoji “velikosti” (valovni
dolžini) vzbujajo različne občutke
barv, z zračnimi vibracijami, ki po
svoji dolžini vzbujajo občutke različnih
zvokov. Newton domneva, da so
harmonije ali disharmonije barv
odvisne od razmerij med vibracijami,
ki se širijo skozi optični živec, enako
kot harmonije ali disharmonije
zvokov, ki izhajajo iz proporcev med
zračnimi vibracijami. V svetlobnem
spektru definira sedem barv in
označuje njihove meje, pri čemer med
segmente, ki ustrezajo vsaki barvi,
uvrsti niz razmerij, ki sovpadajo z
razmerji intervala diatonične glasbene
lestvice.

Goethe se ni strinjal z Newtonovimi
teorijami, zanikal je vsako možno
neposredno primerjavo med barvo
in zvokom, toda opaža, da se oba
pojava lahko izražata na podoben
način (besedilo je dvoumno, očitno
namiguje na fiziko).
William Vernon Harcourt
opisuje odnos barve in zvoka kot
nevropsihološki fenomen, znan kot
sinestezija, ki stimulira različna čutna
področja hkrati, na primer vizualno
in slušno-čutno področje. Poroča, da
je bilo v skladu z različnimi študijami
dokazano, da nekatere osebe vidijo
barve med poslušanjem glasbe, kar
na splošno ustvari trdno povezavo
med določeno vrsto glasbenih not ali
tonov in določene barvne slike.4

Jose Luis CAIVANO, Color and sound: Physical and psychophysical relations, Buenos Aires: Universidad de
Buenos Aires, 1994, str. 126–132, dostopno na <https://www.academia.edu/7081130/_1994_Colour_and_sound_
physical_and_psychophysical_relations> (15. 2. 2019).
4
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Profesor Schellen v svoji veliki študiji
o spektru trdi, da so različne barve
proizvedene z različnimi stopnjami
hitrosti, ponavljajočih se vibracij, tako
kot so različne note v glasbi odvisne
od hitrosti zaporedja vibracij zraka.
Schellen poenostavljeno povzame
bistvo študije: »Barve so za oko to,
kar so glasbeni toni za uho.«5
Francoski fizik Adolphe Ganot je
zapisal, da sta si pojav zvoka in
svetlobe zelo blizu: »Rdeča svetloba
ima dolgo valovno dolžino in fizikalno
ustreza globokemu zvoku, medtem
ko ima vijolična barva kratko valovno
dolžino ter tako ustreza kratkim
tonom.«6
Leta 1873 je profesor Tyndall zapisal
takole: »Višina tona je v celoti
določena glede na hitrost valovanja
vibracij. To, kar je v akustiki višina
tona za uho, je barva v teoriji
svetlobnega valovanja za oko.«7
Helmholtz opozarja na druge razlike
med zvočnim in vizualnim. Ugotavlja,
da je glede na meritve vidni spekter
krajši od oktave. Ta opažanja in
dejstvo, da so razdelitve barv v
spektru bolj ali manj poljubne, ga
vodijo do zaključka, da morajo biti
ta primerjanja med glasbo in barvo
opuščena. Kljub temu se zdi, da
teorije ne opusti. Helmholtz se nanaša
na diferencialno občutljivost očesa in
ušesa, ko pravi, da se na obeh koncih
spektra z nekaj poltonskih intervalov
barve opazno ne spremenijo,
medtem ko je v sredini spektra

mnogo prehodov iz rumene v zeleno
sestavljenih iz širine enega poltona
[višine]. To pomeni, da velikosti
barvnih intervalov sploh niso podobne
stopnjam glasbenih višin tona.
Znanstvenik Thomas Preston v
teoriji svetlobe zapiše, da višina tona
nastane zaradi vibracij frekvence,
tako kot v svetlobnem spektru
nastane barva zaradi frekvenčnega
vibriranja.8
Primer Aleksandra Skrjabina, pri
katerem je vzpostavil vzporednico
med zvoki in barvami na duhovnih
osnovah in jo uporabil v svoji
glasbi, zlasti v svoji peti simfoniji
Prometej, je omenjen v skoraj vseh
bibliografijah na to temo.
Leta 1895 Alexander Wallace
Rimington predstavi in definira izraz
in termin Color organ. Rimington
velja za enega najpomembnejših
raziskovalcev na tem področju, zato
sem njegovim idejam posvetila večjo
pozornost. Kasneje se vrnemo k
njegovim ugotovitvam o analogijah
med zvokom in barvo.
Munsell je razumel, da je na enak
način, kot je glasba opremljena s
sistemom, s katerim je vsak zvok
definiran glede na smer, intenzivnost
in trajanje, tudi barva opremljena
s podobnim ustreznim sistemom.
Pravzaprav je to vrsta sistema
variabilnosti, ki jih predlaga za svojo
barvno oznako in atlas.9

Heinrich SCHELLEN, Spectrum analysis, New York: D. appleton and company, 1872, str. 4–6 .
Adolphe GANOT, Elementary treatise on physics, London: Longman, Green and Co., 1883, str. 23–24.
7
John TYNDALL, Six lectures on light, Cambridge: Cambridge library collection, 1873, str. 8–9.
8
Thomas PRESTON, The theory of light, London: Macmillan & Co. Ltd., 1890, str. 34.
9
CAIVANO 1994, op. 4, str. 134, 136.
5
6
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Kandinski domneva, da obstaja povezava med svetlimi barvami (kot je rumena)
z visokimi zvoki in temnimi barvami z nizkimi zvoki.
Arthur Pope priznava določeno analogijo med barvo in glasbo, ampak
določa razliko, ki obstaja med kombinacijami zvokov in kombinacijami barv.
Opozarja, da ko igramo akord z več istočasnimi toni, vsak od njih ohranja svojo
individualnost, uho razčleni te tone ter jih razlikuje, medtem ko pojav večih barv
hkrati uničuje individualnost sestavnih delov in ustvarja novo, drugačno barvo,
ali je kombinacija barv seštevalna mešanica (barvna svetloba) ali odštevna barva
(barvna snov).
Maitland Graves citira Sira Jamesa Jeansa, ki se nanaša na fizično razmerje
med barvami (ki jih označujejo njihove valovne dolžine) in višino zvoka (glede na
njihove frekvence). Če zvok, ki ima frekvenco dvakrat večjo od frekvence barv,
povišamo za eno oktavo, dobimo enak ton. Tako se lahko za skrajne vrednosti
rdeče in vijolične barve v spektrumu vidnega sevanja šteje, da pokrivajo eno
oktavo, ker so v razmerju dva do ena, med 760 in 380 nanometrov valovne
dolžine.
Ralph Pridmore namerava vzpostaviti natančno korespondenco, gre celo onkraj
drugih in s pretvarjanjem frekvence zvoka v valovno dolžino (uporablja hitrost
svetlobe pri prenosu) zaporedno deli z dva, dokler ne doseže območja valovnih
dolžin vidnega sevanja. Posledica tega je, da določi korelacijo med noto C 261,6
ciklov na sekundo in zeleno 521 nanometrov.
Yilmazova je našla določene analogije med barvami in šepetanim govorom
(zlasti v zvezi z zaznavanjem samoglasnikov) in napovedala možnost senzorične
zamenjave, s katero bi lahko gluhe učili govoriti in slepe brati.10
Slikar, profesor in izumitelj Alexander Wallace Rimington je v knjigi
Colour-Music izpostavil nekaj pomembnejših analogij med zvokom in barvo:11

I
II

Tako barve kot zvoki nastanejo zaradi vibracij, ki vzdražijo čutilo za vid in sluh.

III

Tako barve kot zvoki so v veliki meri odvisni od njihovega skupnega, mentalnega ali
psihološkega učinka na relativne stopnje harmonije in neskladja.

IV

Kombinacije in sekvence tonov ali barv na človeka lahko vplivajo emocionalno in nam
povzročijo občutek ugodja ali bolečine.

V

Tako barve kot zvoki so sposobni vzpodbuditi zanimanje in poglobiti ali pa zmanjšati
vtise, ki jih je človek prejel iz drugih virov.

10
11

Tako barve kot zvoki so omejeni na določeno območje vidnega spektra in zvočnega
valovanja.

CAIVANO 1994, op. 4, str. 139.
Alexander WALLACE RIMINGTON, Colour-Music, London: Wildside press, 1912, str. 46–89.
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Slika 1 Alexander Wallace Rimington, Glasbeno-barvni sistem, 1912

Korespondence in kontrasti med vizualnim in zvočnim po A. Wallace
Rimingtonu:12
Vizualno zaznavanje

Zvočno zaznavanje

Fizikalna stimulacija nastane zaradi prečnega valovanja v območju med 440 biljionov in
770 bilijonov vibracij na sekundo.

Fizikalna stimulacija nastane zaradi
vzdolžnega valovanja v zraku v območju med
20 in 22000 vibracij na sekundo.

Barvni ton, nasičenost in svetlost so
zaporedno odvisni od valovne dolžine, kompleksnosti valovanja in amplitude valovanja.

Višina tona, barva tona in moč so zaporedno
odvisni od valovne dolžine, kompleksnosti
valovanja in amplitude valovanja.

Sivine od črne do bele so mešanica vseh žarkov valovne dolžine.

Zvočni šum nastane zaradi sočasne mešanice
vseh tonov.

S fizikalnega vidika so v spektrumu označene S fizikalnega vidika se glasbene zvoke
točke kot: Rumena, zelena, modra in rdeča.
označuje z oktavo – peta, četrta, velika,
mala in šesta.
Barvne mešanice

Kombinacije tonov, beati, prekinjeni toni

Simultani barvni kontrast

Mešanica tonov, akord

Sukcesivni barvni kontrast

Odmev v kratki obliki

12

Prav tam, str. 93.
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Po jedrnatem pregledu svetovne zgodovine o teorijah zvočno-vizualnih odnosov
si bomo pogledali, kaj je bilo o tem napisanega na domačih tleh.
Miroslav Adlešič (1907–2002) je leta 1964 zapisal, da so teorije o zaznavanju
zvoka in barv nekoliko sporne, saj se od znanstvenika do fizika pa od psihologa
do biologa razlikujejo. Teorija poslušanja in teorija zaznavanja barv sta bili
takrat nekoliko nerazložljivi, kljub temu da je bilo na tem področju narejenih
že ogromno raziskav. Delovanje oči in ušes je namreč povezano z delovanjem
možganov. Kompleksnost delovanja možganov pa je bila takrat še v marsičem
skrita in nepojasnjena.13
Črtomir Frelih (1960–) omenja korespondenco med tišino in akromatskimi
slikarskimi prazninami. John Cage (modernistični skladatelj) je npr. menil, da
je tišina zelo pomembna sestavina glasbe. V vizualno-likovnem svetu bi lahko
analogen ekvivalent našli v prazninah (beline, sivine) ali pa v odsotnosti od
svetlobe, v temi (črnina). Frelih pravi, da lahko glasbeni ritem in likovni ritem
povežemo, če risbo prepustimo melodiji, in da je likovna spremenljivka toplo/
hladno odvisna od materialne vrednosti instrumenta.
Analogije med likovnimi elementi in glasbenimi fenomeni:14
Likovni elementi

Glasbene analogije

Barvna svetlost

visoka/nizka lega tona, valerski ključi

Barvna intenzivnost

Jakost zvoka

Akromatske barve

Pavza, tišina, šum

točka

Kratki, prekinjeni toni (staccato)

linija

dolgi, povezani toni (legato)

prostor/ploskev

Čas, trajanje, prostorskost zvoka

Kompozicija (v prostoru)

kompozicija (v času)

Marjan Kneževič v svoji knjigi Celostno razumevanje glasbe piše, da lahko
glasbo notranje vidi kot barvo, kadar jo posluša z zaprtimi očmi. Glasba naj bi
nosila v sebi energijo zvoka in svetlobe in s svojim gibanjem ustvarjala posebno
informacijsko strukturo oziroma obliko. Kneževič omenja, da sposobnost, da
lahko glasbo vidi, razvija že dolgo časa. Na ta način želi prispevati h globljemu
dojemanju glasbenega sporočila. Posamezniku naj bi spoznavanje in sposobnost,
da glasbo doživlja kot barvo v energijski kompoziciji, pomagala pri celostnem
razvoju.15

Miroslav ADLEŠIČ, Svet zvoka in glasbe. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1964, str. 77–78.
FRELIH 2000, op. 3, str. 10–16.
15
Marjan KNEŽEVIČ, Celostno razumevanje glasbe, Žirovnica: Medium, 2004, str. 3.
13
14
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Slika 2 Marjan Kneževič, Barvno-notni sistem, 2004
Na koncu lahko zaključim zgodovinski pregled s končnimi ugotovitvami. Mnogi
umetniki in znanstveniki so bili ves čas v dvomih zaradi povezanosti med barvo
in zvokom. O tej temi so bile napisane številne študije. Obstajajo pristopi, ki
temeljijo tako na intuiciji kot na pristopih, ki temeljijo na psihologiji, psihofiziki,
fiziki in fiziologiji.
Profesor Caivano16, na katerega sem se sklicevala večji del zgodovinskega
pregleda, pa svoje ugotovitve strne v zaključno misel: »Odtenek je značilnost
barve, pri katerem razlikujemo barve z imeni rdeča, oranžna, rumena, zelena,
modra, vijolična itd. Višina tona je spremenljivka zvoka, ki nam omogoča, da
ločimo visoke in nizke tone. Višina tona je odvisna od pogostosti undulacijskega
gibanja, vendar ni linearnega razmerja med frekvencami in občutki višine tona.
Čeprav povečanje frekvence vodi do zaznavanja višjih zvokov, prirastek občutka
nima stalne sorazmernosti s povečanjem dražljaja.«17

Profesor in raziskovalec Jose Luis Caivano predava na Univerzi v Buenos Airesu, na Fakulteti za arhitekturo je
glavni direktor raziskovalnega programa o barvni in vizualni semiotiki, je raziskovalec pri Nacionalnem svetu za
raziskave v Argentini. Bil je predsednik za mednarodno združenje za vizualno semiotiko, predsednik za mednarodno združenje barv (2006–2009) in predsednik argentinske skupine za barve (1994–2004).
17
CAIVANO 1994, op. 4, str. 146.
16
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2.1.1 NOVEJŠE ŠTUDIJE

Novejše študije predstavijo novo
metodo pretvarjanja zvočnega
signala v barvno sliko s posnemanjem
človeških sinestetičnih veščin, ki
omogočajo povezavo zvočnega
vira z določeno barvno sliko. Kot
prvi korak pretvorbe zvoka v sliko
so karakteristike, kot sta osnovna
frekvenca (F0)18 in energija,
pridobljene iz vhodnega vira. Nato
lahko iz F0 signalov izračunamo
glasbeno lestvico in oktavo, tako
da lahko lestvico, energijo in
oktavo pretvorimo v elemente HSI
modela, kot so odtenek, nasičenost
in intenzivnost. Končno se barvna
slika z obliko zapisa BMP ustvari

kot izhodni proces pretvorbe HSIv-RGB. Z uporabo standardnega
C-programiranja so v Koreji na
Univerzi Kyungnam, na oddelku za
elektroinženirstvo zgradili osnovni
sistem, ki temelji na predlagani
metodi. Rezultati simulacije so
pokazali, da imajo izhodne barvne
slike formata BMP, ki so ustvarjene
iz virov zvoka, različne odtenke, ki
ustrezajo spremembi signalov F0,
pri čemer imajo elementi tonov
različne intenzitete, odvisne od oktav
z najmanjšo frekvenco 20 Hz. Poleg
tega imajo nastale slike tudi različne
stopnje nasičenosti, ki se neposredno
pretvorijo iz energije.19

Slika 3 Princip konverzije zvočnih elementov v barvne značilnosti, 2012

Pogoj za lastno nihanje zvočne valovne dolžine je izpolnjen pri točno določeni frekvenci, ki ji pravimo tudi
osnovni ton ali osnovna frekvenca. Lastno zvočno nihanje je mogoče še pri mnogokratnikih osnovne frekvence,
ki jih imenujemo višje harmonične frekvence ali komponente.
19
Sung ILL-KIM, A basic study on the conversion of sound into color image using both pitch and energy, Changwon:
Department of electronic engineering – Kyungnam university, 2012, str. 101–105.
18
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2.2 SVETLOST BARVE IN JAKOST
ZVOKA

Fizična veličina svetlobne jakosti ima svojo senzorično korelacijo v svetlosti,
ki jo najdemo v lestvici sivih tonov v večini barvnih sistemov. Fizikalna jakost
zvoka ima svoj čutni korelat v glasnosti z vidika, ko govorimo o močnih ali
šibkih zvokih. Vendar sta raziskovalca Stevens in Davis20 v raziskavi poudarila,
da takšno razmerje ni linearno. Določeno povečanje intenzivnosti ne ustreza
enakemu povečanju zaznane glasnosti. Predpostavlja se, da ima svetlost v barvi
močno korelacijo z glasnostjo v zvoku. Oba občutka sta izpeljana iz iste vrste
fizične spremenljivke: intenzivnosti. Logika kaže, da morajo biti svetle barve
povezane z glasnimi zvoki, medtem ko so temne barve povezane s šibkimi
zvoki. V skrajnih primerih bi bila črna (odsotnost svetlobe) vzporedna tišini
(odsotnost zvoka), bela (najvišji občutek svetlosti) pa bi sovpadala z najvišjo
možno glasnostjo. V podporo tej predlagani povezavi je na voljo še nekaj drugih
preiskav.
Svetlobna jakost barve

Jakost zvoka

Črna 0 %

Tišina

Bela 100 %

Najvišja možna glasnost

Ralph Pridmore je to teorijo o odnosu svetlosti barve in jakosti zvoka podprl in
zgradil pretvornik, ki preoblikuje slušne dražljaje v obarvani svetlobni dražljaj.
V tej napravi je glasnost predstavljena s svetlostjo. Če povzamemo, lahko na
primer primerjamo vrsto zvokov, pri katerih se glasnost spreminja (ohranjanje
konstante smeri), z variacijo vrednosti (svetlost) v Munsellovem atlasu
(ohranjanje konstante odtenka).

Profesor psihofizike S. S. Stevens (1906–1973) in fiziolog Hallowell Davis (1896–1992) sta leta 1938 objavila
knjigo z naslovom Sluh. Stevensona je do raziskovanja sluha pripeljalo raziskovanje elektrofiziologije in druženje
z Davisom na Harvardski medicinski fakulteti. Skupaj sta razvila teorijo o sluhu in jo tudi podprla z dokazi.
20
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2.3 NASIČENOST BARVE IN BARVA
TONA

Barva tona je dimenzija zvoka, ki je odvisna od načina združenosti harmoničnih
skupin okoli osnovnega zvoka; gre za količino in relativno intenzivnost teh
harmonij. Lahko rečemo, da je to tisto, kar naredi “kompleksnost” zvoka.
Barva glasu je spremenljivka, s katero lahko prepoznamo zvok različnih glasbil
ali človeških glasov, tudi če oddajajo popolnoma enak ton. Barva glasu je
imenovana “barva” zvoka. V glasbenem žargonu je običajno govoriti o čistih,
grobih, prodornih, mehkih, gladkih, žametnih barvah glasu.
Nasičenost pa je dimenzija barve, ki nam omogoča, da ločimo čisto barvo od sive
barve, tudi če imata obe isti odtenek. Saturacija se včasih imenuje čistost barve
ali nasičenost barve. Čistost opisuje objektivni fizični vidik in se uporablja za
svetlobne vire ali dražljaje. Monokromatska svetloba (to je svetloba, vzeta iz zelo
ozkega pasu spektra z eno samo valovno dolžino) ima 100 % čistost, medtem
ko ima bela svetloba (sestavljena iz vseh valovnih dolžin spektra) čistost 0 %.
Nasičenost je subjektivna korelacija čistosti; je izraz, ki se uporablja za občutke.
V nasičeni lestvici imamo močno barvo v eni skrajnosti in sivo barvo v drugi.
Kot že rečeno, je kompleksen zvok sestavljen iz različnih povezanih vibracij (ki
ustrezajo različnim harmonijam) in čisti zvok je sestavljen iz ene same vibracije.
Prav tako je bela ali katera koli akromatska barva rezultat različnih kombiniranih
valovnih dolžin (širok del spektra) in čista barva je sestavljena iz ene same
valovne dolžine (zelo ozek del spektra). Tako poznamo s fizičnega vidika naslednje korelacije: hrup z akromatsko barvo, vmesni kompleksni zvok (značilen za
tradicionalne instrumente) z vmesno nenasičeno barvo in čist zvok (tisti iz glasbenih vilic) z nasičeno ali čisto barvo.21
FIZIKALNE KORESPONDENCE
Barva glasu/zvoka

Nasičenost barve

Hrup, šum, skupek zvokov

Akromatska nečista barva 0 % (bela, siva,
črna)

Vmesni kompleksni zvok (preprosti zvoki)

Srednje čista barva 50 % (sivo-modra)

Čisti zvok glasbenih vilic

Čista barva 100 % (čista modra)

CAIVANO 1994, op. 4, str. 150.

21

21

V psihološkem smislu se čisti zvok dojema kot jasen, medtem ko je hrup
umazan. Lahko rečemo, da je čisti zvok nasičen, medtem ko je hrup nenasičen.
Čisti zvok se doživi kot gladek in čisti odtenek, hrup pa je grob tako kot siva
barva.
PSIHOLOŠKE KORESPONDENCE
Čistost zvoka in barve

Analogija doživljanja

Čisti zvok/čista barva

Jasnost, gladkost, čistost

Hrup/akromatska barva

Umazano, grobo

Tukaj je treba omeniti, da nekateri ljudje čutijo zvok, ki ga proizvaja instrument,
bolj barvit kot zvok glasbenih vilic. Ta mnenja je treba upoštevati, ker ni
zagotovila, da mora fizična analogija sovpadati s psihološko. Poskusi, pri katerih
se ljudem predvaja serije zvokov in serije barv, za tem pa udeleženci testiranj
povežejo slišan zvok z videno barvo, kažejo, da približno 80 % ljudi povezuje
čiste zvoke z nasičenimi barvami, zapletene zvoke s srednje čistimi, nekoliko
zamolklimi barvami in šum s sivimi ali akromatičnimi barvami (ti rezultati
sovpadajo s fizično korelacijo, medtem ko je le okoli 20 % ljudi izbralo obratno
povezavo).22

22

Prav tam, str. 144–159.
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2.4 VOLUMEN BARVE IN TRAJANJE
ZVOKA

Za barvo in zvok obstaja četrta spremenljivka ali dimenzija, brez katere
nobeden od teh pojavov ne bi mogel obstajati. Za barvo je ta dimenzija velikost
ali prostorska razširitev (naj bo to območje ali volumen), ki jo barvni dražljaj
zavzame. Za zvok je to časovni potek ali trajanje slušnega dražljaja.
Barva je prostorski znak; brez določenega obsega je ni mogoče zaznati. Ne glede
na to, ali gre za barvno snov ali barvno svetlobo, mora biti dražljaj prisoten na
določeni površini glede na razdaljo opazovalca, da bi jo lahko zaznal kot barvni
dražljaj in razlikoval spremenljivke, kot so: odtenek, svetlost in nasičenost.
Zvok je časovni znak; brez določenega razvoja v času ga ni mogoče zaznati.
Zvočni stimulus mora imeti določeno trajanje, da ga lahko poslušalec dojame
kot takšnega in razlikuje spremenljivke: ton, glasnost in barva. Na splošno, s
trajanjem 1/20 sekunde imamo lahko že jasen občutek tona. Vendar pa tema ni
preprosta, saj je minimalno trajanje lahko od 1/20 do 1/100 sekunde, odvisno
od pogostosti zvoka. Tega in druge vidike trajanja zvoka v povezavi s tonom sta
razvila Stevens in Davis.
Iz zgornjih dejstev se zdi očitno, da lahko korelacijo med velikostjo barve in
trajanjem zvoka predlagamo na neki logični podlagi.23

23

Prav tam, str. 148–157.
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3 VIDNO IN SLUŠNO
ZAZNAVANJE
Poznavanje in razumevanje čutov in
živčnega sistema je nujno potrebno
zato, da bi razumeli odvisnosti
likovnega oblikovanja od fizikalnih,
fizioloških in psiholoških zakonitosti,
na katere je nujno vezano.
Milan Butina navaja čute kot
nepogrešljiv vmesni člen med
likovnim delom in gledalcem. Čuti
se delijo po kategorijah fizikalnih
dražljajev. Osnovnih čutov je pet,
med katere se uvrščata tudi čut za
vid in čut za sluh. Sluh uvrščamo v
kategorijo mehaničnih dražljajev.
Za elektromagnetne dražljaje pa je
odgovoren čut vida. Čuti med seboj
sodelujejo in se podpirajo, delujejo
kinestetično. Vid in sluh človeka
obveščata o prostoru.
Butina omenja tudi druge čute, ki
sodelujejo pri zaznavanju vizualnih
podob. Pri likovnih stvaritvah brez
prisotnega zvoka sodelujejo čut
za vid, čut za lastno telo, čut za
ravnotežje in čut za tip.

24
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Ko imamo prisoten zvok, je za
njegovo dojemanje odgovoren čut za
sluh. Sluh nam omogoča artikuliranje,
oblikovanje in prenašanje sporočil,
govor ter ustvarjanje glasbe. Sluh
nam v okolju posreduje zvoke in
šume, zato se na človekov telesni
prostorski svet nanašajo slušna
sporočila posredno. Butina pravi,
da je govorno in glasbeno izražanje
veliko bolj svobodno in nevezano
na pojavni svet kakor pa likovno
oblikovanje. Likovni čuti pa nam
prinašajo večino koristnih podatkov o
zunanjem svetu.24
Descartes je menil, da so živci drobne
cevke, po katerih se širi posebna
žitka snov, spiritus. Spiritus naj bi
odpiral in zapiral ‘’vrata’’ v možganih
in ga usmerjal v razne organe. Če v
Descartesovem modelu zamenjamo
cevke z živčnimi vlakni in vrata z
možganskimi središči, je prikaz
presenetljivo soroden novejšim
raziskavam. Da sploh ne omenjamo,
da je filozof živel v 17. stoletju.25

Milan BUTINA, Mala likovna teorija, Ljubljana: Debora, 2000, str. 2–6.
Vid PEČJAK, Psihološka podlaga vizualne umetnosti, Ljubljana: Debora, 2006, str. 27–33.
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Naloga čutil je razumeti in prepoznati
dogajanje okrog nas ter se situaciji
primerno odzvati. Ušesa ali slušni
aparat mora pravilno urediti in
razumeti vse prejete zvočne signale
v trenutku. Uho lahko ugotovi,
s koliko neodvisnih virov zvoka
sliši s pomočjo analiziranja višjih
harmoničnih zvokov. Vsak novo
zaznan vir pomeni novo koristno ali
pa nevarno informacijo. Harmonični
odnosi zvoka čutila za sluh ne
vznemirjajo, nepravilni odnosi med
frekvencami pa zahtevajo posebno
pozornost. Sluh je čutilo, ki nikoli ne
počiva, medtem ko ima oko veke.26
Likovno ali umetniško pa vendar
ni istovetno s čutnim, vizualnim
in tipnim. Vizualno je vse to, kar
prihaja iz okolja, sveta v naš živčni
sistem preko čutne poti vida. Problem
umetnika je torej v tem, kako tisto,
kar je živčni sistem smiselno uredil
in povezal v spoznanje, prenesti na
platno in ga fizično utelesiti. To je
tisto, kar loči vizualno od likovnega.
Zato likovno ne mora biti kopija
ali imitacija vizualnega, ampak je
interpretacija.27

Vid in sluh sta še posebej pomembna
dela telesnih čutov. Čeprav sta
barva in zvok v frekvenčnih pasovih
različna, sta v fizičnih atributih
identična, ker ju je mogoče pojasniti
z valovno dolžino ali vibracijo. Vendar
študije o medsebojni konverziji
med zvokom in barvno sliko še niso
bile tako aktivno narejene. Čutilo
za sluh in vid sta pri ljudjeh vedno
obstajala. Kot smo že povedali, je
zvok širjenje mehanskih vibracij skozi
vsak materialni medij. Frekvenca
vibracij pa je tisto, kar čutimo kot
ton zvoka. Po drugi strani pa je
svetloba širjenje nihanj električnih
in magnetnih polj. Ne potrebuje
materialne snovi, v kateri bi se širila.
Pogostost nihanja vidne svetlobe
je tista, ki jo dojemamo kot barvo
svetlobe. Zvočni valovi, zaznavni
za človeško uho, nihajo približno
med 20 Hz in 20 KHz, medtem ko
elektromagnetna valovanja, ki jih
človeško oko zaznava, nihajo med
390 THz in 750 THz. Na podlagi
podobnosti v fizikalnih frekvenčnih
informacijah med svetlobo (ali barvo)
in zvokom je mogoče matematično
preslikati frekvenco zvočnega pasu v
obseg vidnega.28

Peter CIUHA, Glasba manjkajoče barve, Arnes, Ljubljana, 2009, str. 3, dostopno na < http://www2.arnes.si/~soppciuh/2009%20BESEDILO%20ZA%20PRIZNANJE%20UMETNI%C5%A0KIH%20DEL.pdf> (18. 9. 2019).
27
BUTINA 2000, op. 24, str. 24.
28
CAIVANO 1994, op. 4, str. 153–168.
26
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3.1 ČUTILO ZA VID

Za vizualno zaznavanje oz. za
izris slike v človeških možganih je
odgovorno čutilo za vid, ki upravlja
vidni aparat oz. oko. Butina poudarja,
da je s stališča informacij o svetu
najsposobnejše čutilo za vid. Oko
je tako občutljivo, da je za zaznavo
potreben le en kvant svetlobne
energije. En kvant lahko istočasno
vzdraži približno deset fotocelic. Vid je
čut, ki nam največ pove o zunanjem
svetu. Njegova velika naloga in pa tudi
prednost je, da ne predstavlja samo
medija, ki ga je mogoče optimalno
artikulirati, ampak nam njegov
oblikovani svet daje tudi izredno bogata
sporočila o stvarnosti in svetu. Področje
vida tako najbolj vpliva na mišljenje.

Slika 4 Anatomija očesa
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BUTINA 2000, op. 24, str. 24–26.

Mišljenje je torej odvisno od vidnega
zaznavanja. Za vidno zaznavanje pa
je odgovorno oko oz. vidni aparat.
Človeški vidni aparat je sestavljen
iz oči in možganov. Oči predelujejo
prejete dražljaje in jih spreminjajo
v živčne impulze, ki potujejo v višje
možganske centre. Predelovanje
teh podatkov, ki so v možgane prišli
preko vzdraženj, poteka v ustreznih
centrih možganske skorje. V centrih
možganske skorje nato nastanejo
občutki barv, oblik in svetlobe. Tisto
kar je skozi čutila vstopilo v živčni
sistem, postane vidno, slišno, okusno
ali tipno šele v možganih. Slika in zvok
šele v možganih dobita svoj smisel in
pomen.29
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Človek vidnega sveta ne zaznava
z očmi, temveč z možgani. V oko
doteka svetlobni tok, ki poskrbi,
da nastane na mrežnici ostra slika
in kakor hitro se tukaj pojavi slika,
nastane nova faza vidnega procesa.
Celice v mrežnici so občutljive na
svetlobo, spreminjajo svetlobne
valove v signale, ki jih živčevje vodi
v možgane. Svetloba pa je vir vseh
barv, s pojavom loma svetlobe dobimo
vse vidne barve. Zaznavanje barv
izvaja peščica naravnih pojavov, kakor
jih nudijo spektrum, molekularna
zgradba pigmentov in vedenje
svetlobnih valov. Da postane vse to
v obliki barve vidno, je ključnega
pomena svojski instrument: oko.
Oko je človekov optični posrednik.
Barva obstaja v svetlobi, o kateri
sodijo naše oči, da je brezbarvna,
ni je pa npr. v mavrici ali slikarskih
barvah, ki pa jih pa človek zazna v
pestrih barvnih tonih. Pestrost barvnih
odtenkov, ki obdaja naše okolje, ne
pomeni, da živimo v svetu barvastih
predmetov, temveč da se s površine
teh predmetov določen del vpadle
svetlobe odbije.

30
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Pri zaznavanju barv sodelujeta dva
procesa; prvi je fiziološke, drugi pa
psihološke narave. Pri fiziološkem
procesu se pretvarja svetlobna
energija v barvne signale, ki odtekajo
v možgane. Pri psihološkem procesu
pa gre za to, kako se na posebnem
področju sive mrene ti signali
presnujejo.
Fotografski aparat in oko sta podobni
napravi. Oba aparata s pomočjo leče
projecirata sliko zunanjih predmetov
na ozadje temne kamere, ki je
občutljivo na svetlobno energijo. Pri
očesu je to mrežnica, pri aparatu pa
nekoč film. Spremenljiva šarenica
pa deluje podobno kot zaslonka. Še
vedno pa velja, da je oko zmogljivejše
od fotografskih aparatov.30
Fotocelice v mrežnici očesa imajo
različne funkcije v procesu gledanja.
Fiziološko se razlikujejo po tem, da so
paličice specializirane za sprejemanje
svetlobne moči in odkrivajo predvsem
gibanje in oblike, čepki pa so
specializirani za gledanje barv in
natančno razbiranje detajlov.31

Miroslav ADLEŠIČ, Svet svetlobe in barv, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1957, str. 253–296.
BUTINA 2000, op. 24, str. 34.
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3.2 ČUTILO ZA SLUH

Tako kot slika postane vidna šele v možganih, tako tudi zvok postane slišen šele
v možganih. Človek zazna zvok v možganih preko ušesa, ki je bilo izpostavljeno
čutnim dražljajem. Uho delimo v tri glavne dele: zunanje, srednje in notranje
uho.32
Zunanje uho zbira zvoke in jih usmerja v notranjost glave. Zvočni valovi udarjajo
ob ušesni bobnič in ga s tem zatresejo. Tresljaje oziroma nihanje bobniča
ojačajo kladivce, stremence in nakovalce, ki se nahajajo v srednjem ušesu.
Zvočna nihanja se nato prenesejo v notranje uho, kjer se nahaja ušesni polž.
Polž predela valovanje v električna sporočila, živci pa sporočila posredujejo
možganom.33

Slika 5 Anatomija ušesa
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Mirislav ADLEŠIČ, Svet zvoka in glasbe. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1964, str. 81–164.
Terry CASH in Barbara TAYLOR, Zvok, Murska Sobota: Pomurska založba, 1991, str. 6–22.
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Ob vretenu polža poteka v spiralo zavita živčna zadebelina ali ganglion, ki ga
sestavlja 25 do 27 tisoč živčnih celic. Ob koncu polža je na dolžini 1 mm 500
živcev, ob začetku pa 900 do 1100. Adlešič razlaga, da so živčne zveze, ki vežejo
notranje uho z možgani, podobne telefonskim vodom razvejanega omrežja.
Omenjeni vodi si sami preklopijo zvezo z možgani in pri tem hkrati skrbijo, da si
samodejno izključijo vse dvojne zasedbe. Živci so z možgani povezani križno na
dveh mestih. Živčna vlakna, ki prehajajo iz desnega ušesa, se končujejo v levi
možganski polovici in obratno. Prenos opravljajo nevroni, to so živčne celice s
pripadajočim živčnim vlaknom.
Adlešič opozarja na raziskave, ki so pokazale, da živčna vzdraženja povzročijo
bioelektrične impulze, ki se po slušnih živcih skozi vmesne relejne postaje
pretakajo v možgane. Dokler v uho ne prihajajo previsoki toni, je od frekvenc teh
impulzov odvisna zaznava jakosti zvoka. Uho zazna osnovne tone zaradi tega,
ker zaporedni impuzli točno sledijo frekvenci osnovnega tona.34
Funkcija čutila za sluh je sprejemanje zvočnih signalov iz okolice. Uho zaznava
vse zvoke, šume in hrupe, ki jih obdela in nato posreduje v možgane. Ušesa nam
podajajo informacije o zunanjem svetu preko centralnega živčnega sistema.
Zunanje uho vodi prejete zvočne signale do bobnične votline, kjer zvočno
valovanje nato okrepi srednje uho in ga vodi do notranjega ušesa. Tukaj se
zvočna nihanja pretvorijo v električni impulz. Slušni živec je odgovoren za to, da
nihanja potujejo naprej v možgane.35

34
35

ADLEŠIČ 1964, op. 32, str. 81–164.
Peter VALTL, Sinteza zvoka in podobe, Maribor: Univerza v Mariboru, 2016, str. 5–6.
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3.3 SINESTEZIJA

Sinestezija = zlitje zaznavnih motenj
različnih čutnih področij, hkratno
doživljanje36

različnih vrst sinestezij so najbolj
raziskovali barvno slišanje (sinopsija)
in zvočno videnje (fonopsija).

Sinestezija je nevrološki pojav,
stanje oziroma fenomen pri človeku,
ki povzroča, da možgani mešajo
informacije o čutnih dražljajih in jih
med seboj povezujejo. Sinestezija
povzroči, da človek ob zaznavi enega
čutnega dražljaja avtomatično doživi
drug čutni dražljaj in ju med seboj
meša. Med okušanjem sliši zvoke,
med branjem besed in številk okuša
okuse ali pa med poslušanjem zvoka
vidi barve. Vzrok za takšno stanje
izhaja iz možganov, preko katerih teče
živčevje, ki je pri sinestetikih zvezano
na drugačen način.37

Mihajlo Rostohar je leta 1964 poročal
o sinestetikih, za katere je bil ropot
električnega vozila temno rjav, hrup
avtomobila črn, govor nekaterih oseb
moder, drugih zelen, črn ali rdeč. Neko
dekle je občutilo razne barve med
ptičjim petjem. Sinestetična doživetja
naj bi najbolj vzbujala glasba.

Sinestezija izhaja iz grških besed
Syn + Aisthesis in pomeni izkušnjo
prečnih predstav. Draženje enega
čutila simultano povzroči predstavo
drugega čutila. Sinestetiki doživljajo
več čutnih zaznav hkrati, pa čeprav
je bil vzdražen le en čutni organ. Od

Med sinestetičnimi izkušnjami različnih
oseb obstajajo podobnosti. Doktor
Simpson je pregledal 995 otrok, ki
so doživljali fonopsijo in ugotovil
podobnost njihovih fonopsij. Zelena in
rumena barva sta se pri večini izkazali
za doživljanje ob poslušanju visokih
tonov, medtem ko so otroci med
poslušanjem nizkih tonov videli rdečo
in oranžno.
Herbert Langfeld je v obdobju 7 let
objavil 2 raziskavi, katerih rezultate
povzemam v spodnji tabeli:38

Ton

1905

1912

C

Rdeča

Rdeča

D

Vijolična

Vijolična

E

Zlatorumena

Rumena

F

Rožnata

Rožnata, jabolčni cvet

G

Čista modra

Čista nebesno modra

A

Hladno rumena

Čista rumena, trda, ne topla

H

Zelo briljantna, bakrena

Zelo briljantna, bakrena

Sinestezija, Veliki slovar tujk, Ljubljana: Cankarjeva založba, 2002.
Scientists have identified a weirdly common form of synaesthesia, Science alert, 2017, dostopno na <https://
www.sciencealert.com/scientists-have-identified-a-weirdly-common-form-of-synaesthesia> (20. 3. 2019).
38
PEČJAK 2006, op. 25, str. 28–35.
36
37

30

Ruski slikar Vasilij Kandinski je živel in ustvarjal s sindromom sinestezije.
Njegova sinestezija mu je omogočala, da je med gledanjem barv slišal zvoke
ter med poslušanjem zvokov doživljal in videl barve. Na celem svetu naj bi bilo
samo 2000 sinestetikov, od tega veliko več žensk kakor moških. Kandinski je kot
prvi abstraktni umetnik leta 1911 s slikarskega platna umaknil vse prepoznavne
in figuralne elemente in z barvami poskušal stimulirati ne zgolj oči, ampak tudi
ušesa. Ob poslušanju glasbe je naslikal veliko abstraktnih del in tako izkoristil
svoja sinestetična dojemanja.39
Skrjabin je bil sinestetik, ki je ob igranju glasbe videl barve. Vzporejal je zvoke
z barvnim spektrom, za tem pa je razporedil še tonske načine v kvintni krog.
Skrjabinov barvno-tonski sistem naj se ne bi omejeval na njegove dvojne
sinestetične občutke, temveč temelji globoko v kozmološkem mišljenju. Temelj
Skrjabinovega tonsko-barvnega sistema je njegovo subjektivno estetsko
doživljanje, ki ne pripada več sporočenemu vedenju iz splošnejše kulturne
tradicije. V tem sistemu se s posameznimi toni s harmonskim potekom določajo
medsebojni odnosi.
Skrjabinov psihološki sistem tonsko-barvnih odnosov:40
Ton

Pojem

Barva

C

Volja

Rdeča

D

Užitek

Rumena

E

Sanje

svetlo modra

F

Razširitev volje na več nivojev

rdeče-vijolična

G

Kreativnost, igra

Oranžna

A

pomembnost

zelena

H

//

modra

The man who heard his paintbox hiss, The Telegraph, 2006, dostopno na <https://www.telegraph.co.uk/culture/
art/3653012/The-man-who-heard-his-paintbox-hiss.html> (17. 3. 2019).
40
Helga de la MOTTE-HABER, Psihologija glasbe, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1990, str. 22–25.
39
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Skrjabinova partitura Prometej vsebuje poleg instrumentalne zasedbe part, ki
se imenuje Luce. Omenjeni part predstavlja nabor barvnih luči. Skladatelj je v
času komponiranja zasnoval glasbilo, ki ga je imenoval svetleči klavir, nekateri
muzikologi pa mu pravijo tudi barvne orgle. Ta glasbeno-svetlobni instrument je
imel klavirsko tipkovnico, posamezna tipka pa je bila stikalo za določeno barvno
luč. Ob dotiku klavirske tipke je sinhrono zasvetila točno določena barvna luč in
ta je morala svetiti usklajeno z ustrezno notno predlogo.

Slika 7 Aleksander Skrjabin, Barvna klaviatura
Slika 6 Aleksander Skrjabin, Barvno-tonski sistem

Skrjabin je poleg glasbe raziskoval tudi svet filozofije, simbolizma in okulta.
V svojem zadnjem življenjskem obdobju je hotel z glasbo preseči okvire
glasbenega. Skrjabin je bil idealist in si je želel, da bi njegova glasba vplivala na
etični preporod poslušalcev in celo človeštva.41

Žiga STANIČ, Skrjabinov svetleči klavir in relativnost sinestetičnega doživljanja: povezave med glasbenimi in
svetlobnimi informacijami, Virkla, 4, 2016, str. 2–5.
41
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Barvni slepoti lahko ob stran postavimo pomanjkljivo sposobnost za razpoznavo
višine tonov. Redki so, ki spajajo zvene instrumentov z določenimi barvami. Liszt
je npr. ukazoval igralcem pri orkestralni vaji, naj igrajo nekoliko bolj višnjevo in
Thomas Mann je govoril o rjavem tonu violončela. Ugotovljeno je, da te povezave
med barvami in toni niso prazno govoričenje. Izjave o pozavnasto vijoličnem,
trobentno škrlatnem, fagotno črnem so povezane pristne sinestezije ali dvojni
občutki, kjer je združen prvotni in dražljaju ustrezen občutek z drugotnim, ki
izvira običajno s povsem drugačnega čutnega področja.
J. L. Hoffmann je prvi, ki je opisal tako imenovan barvni sluh. Za njim so znani
sinestetiki: Goethe, A. de Musset, Baudelaire, Grillparzer, Morike, Heine, Th.
Gautier, J. K. Huysmans, Rimbaud, Maupassant, L. Ganghofer in Kandinski. Tudi
nekateri veliki glasbeniki so povezovali nekatere tone in melodije z barvnimi
občutki. Med njimi je znan Bach, ki je nekatere tone povezoval z rumeno in
oranžno, Beethoven s črno, Haydn z modro, Mozart s svetlo modro, Schubert
z vijolično, Liszt s škrlatno, Wagner s sočno zeleno in Chopin s svetlo zeleno.
Rimski-Korsakov je povezoval C, D, A, F in Fis dur z belo, rumeno, rožnato,
zeleno in sivo-zeleno. Te iste dure je Skrjabin povezoval z rdečo, rumeno, zeleno,
rožnato in svetlo modro barvo. Kandinski je ob poslušanju zvena flavte občutil
svetlo modro, ob čelu temno modro, ob violini zeleno, ob fanfarah rdečo, ob
bobnih cinobrovo, ob zvonovih oranžno in ob zvoku roga vijolično barvo. Wellek
je pri določenih osebah ugotovil tudi bolj značilne in določnejše, pa tudi bolj
zapletene asociacije.42

42

ADLEŠIČ 1964, op. 32, str. 155–164.
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4 BARVA IN ZVOK

Zvok je energija, energija pa ima
barve. Če ima človek sposobnost
poslušanja glasbe, lahko sliši
oziroma vidi tudi njene barve.
Marjan Kneževič in Franci Rihter sta
leta 1997 zasnovala povsem novo
glasbeno teorijo, ki je tesno povezana
z barvami. Razvila sta celotno novo
glasbeno lestvico in nov notni sistem,
ki temelji na barvah. »Jaz glasbo
poslušam z zaprtimi očmi. Že pred
dolgimi leti sem ugotovil, da ima
glasba barvo. Toda trajalo je deset,
petnajst let, da sem to prelil na papir.
Vsak ton ima svojo vrednost, globino,
volumen, pa tudi barvo. Iz tega sem
izhajal pri oblikovanju povsem nove
glasbene teorije, takšne, kakršne ne
poznajo v svetu,« je leta 1997 izjavil
Marjan Kneževič. Notni zapis, ki sta
si ga zamislila Kneževič in Rihter,
ima osem črt in vsaka črta ima svojo
barvo. (Glej stran 17: Slika 2 Marjan
Kneževič, Barvno-notni sistem,
2004.)
Kneževič poudarja: »Glasbo lahko vidi
prav vsakdo, če le ima željo. Treba
je le spremeniti miselnost, saj je
tudi misel energija. Če boš pozitivno
razmišljal in si želel sprejeti, boš
videl. Če pa imaš v sebi ovire, ne
boš nikoli videl.« Vsak ton vsebuje
sebi lastno barvo in lik. Ton Do je
zelene barve, ton Re je rdeče, ton
Mi je zelene, Fa je indigo modre, So
je rdeče, La je rumene in Si je rdeče
barve.

43
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Poleg tonov imajo svojo barvo tudi
različni instrumenti. Pri trobilih naj
bi imel najbolj čisto barvo rog in to
mehko rumeno. Zvok pozavne ima
zeleno, rdečo in odtenek modre
barve. Trobenta ima rumeno in
rdečo barvo zvoka. Za postavitev
orkestra sta si zamislila drugačen
red, in sicer je zasnovan tako, da se
instrumenti, ki oddajajo enako barvo
zvoka, harmonično širijo v prostor.
Kneževič in Rihter obrazložita: »Toda
v klasičnih postavitvah se inštrumenti
tepejo med seboj; če poslušaš, slišiš
pravo godljo, saj so barve zvokov
pomešane. In inštrument je močnejši
in bolj prodoren, drugi pa slabo
zaznaven ali celo neslišen. Zato
ne dobimo jasne čistosti vsakega
inštrumenta. Pri novi postavitvi
pa sva upoštevala harmonijo
barv, tako da zvoki pridejo bolj do
izraza. Inštrumenti so razvrščeni po
barvah, ki jih oddajajo, in zvoki se
uravnoteženo policentrično širijo v
prostor.«43
Sedem let kasneje Kneževič predstavi
novo glasbeno teorijo in razlaga:
»Taka glasba, ki nosi v sebi energijo
zvoka, svetlobe, s svojim gibanjem
ustvarja posebno informacijsko
strukturo oziroma obliko. Sposobnost,
da glasbo lahko vidim, sem razvijal in
jo še razvijam, da bi s tem prispeval h
globljemu razumevanju in dojemanju
glasbenega sporočila.«44

Urša PETERNEL, Poslušanje glasbe – z očmi, Gorenjski glas, L/64, 14. 8. 1997, str. 6.
Mendi KOKOT, Tone je moč videti v barvah, Gorenjski glas, LVII/98, 10. 12. 2004, str. 10.
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Med dojemanjem barv in tonov obstajajo mnoge zveze. Vendar pa občutimo
barve povsem drugače kakor tone in zvene. Med seboj podobni načini
fiziološkega in fizikalnega nastajanja tonov in barv povzročajo, da zaznavamo
razne valovne dolžine ali frekvence na področju sluha različno visoko, na
področju vida pa različno obarvano. Z amplitudo valov naraščajo občutki barv
in tonov, kar poveča pri barvah svetlost ali ob določenih pogojih barvni ton, pri
tonih pa jakost glasnosti. Zveni in barve se ljudem kažejo na različne načine, ker
so v naravi čisti toni redki, tako kot čiste in enovalovne barve. Splošno je znano,
da lahko nekateri posamezniki natančno opredeljujejo barvne tone, podobno kot
osebe z absolutnim posluhom višine tonov.45

45

ADLEŠIČ 1964, op. 32, str. 155–164.
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4.1 BARVA

Kaj so barve? Zakaj vidimo predmete in telesa v materiji značilno obarvana?
Zakaj je nebo podnevi modro in ob vzhodu in zahodu rdeče? Kako bi obrazložili
naravni pojav mavrice? Takšnih vprašanj je ogromno, a točnih odgovorov malo
manj. Telesom barva ni lastna, ampak je ta le občutek posameznega živega bitja.
Splošno znano je, da ljudje različno vidimo barvne odtenke. Brinkman je navedel,
da so barve, ki nam omogočajo prepoznavati telesa, odvisne od razsvetljave in
da so občutki povezani s slehernim gledanjem.46
Barve obstajajo zaradi svetlobe. Bela vidna svetloba je sestavljena iz barvnih
svetlob. Barvni občutki težijo k temu, da drug drugega z mehanizmom zaporedne
in sočasne menjave barvne svetlobe v belo svetlobo in barvne snovi v sivino
avtomatično dopolnijo v akromatičnost.47

Slika 8 Spektrum
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ADLEŠIČ 1957, op. 30, str. 155–164.
BUTINA 2000, op. 24, str. 42.
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Barvna svetloba ima poleg tega, da
je svetlejša ali temnejša, še svojo
specifično lastnost, ki jo imenujemo
barvnost ali kromatičnost. Iz mavrice
je moč razbrati, da belo svetlobo
sestavljajo barvne svetlobe od
kratkovalovnih preko srednjevalovnih
do dolgovalovnih svetlob. V mrežnici
očesa se fotocelice delijo glede na
zaznavanje valovanja barvnih svetlob.
Kratkovalovno svetlobo zaznavamo
modro-vijolično, srednjevalovno
svetlobo zaznavamo zeleno in
dolgovalovno svetlobo oranžno-rdeče.
Kadar na iste fotocelice vplivajo
dražljaji oranžno-rdeče in zelene
svetlobe, vidimo rumeno, ker pride
v očesu do aditivnega mešanja barv.
V spektru bele svetlobe imamo zato
šest barvnih svetlob: vijolična, cianmodra, zelena, rumena, oranžna in
magenta-rdeča.
Predmeti so pestro obarvani zato,
ker barvne snovi nekatere barvne
svetlobe odbijajo, druge pa vpijajo.
Njihova vidna barva je barva odbite
svetlobe. Pri likovnem oblikovanju se
navadno uporabljajo barvne snovi,
v kolikor ne gre za prezentacijo na
monitorju ali projekcijo. Med barvne
snovi štejemo primarne barve ali
barve prve stopnje: cian, magento
in rumeno. Med sekundarne barve
ali barve druge stopnje pa štejemo
vijolično, zeleno in oranžno. Te barve
lahko mešamo med seboj in dobimo
nove odtenke. Tovrstno mešanje
imenujemo subtraktivno mešanje
barv.

BUTINA 2000, op. 24, str. 44.
ADLEŠIČ 1957, op. 30, str. 155–164.
50
PEČJAK 2006, op. 25, str. 28–35.
48
49

Kromatične barve imajo svojo
barvnost, ki se spreminja glede na
valovno dolžino. Čiste kromatične
barve imajo absolutne lastnosti, po
katerih jih ločimo med seboj. Ločijo
se po kromatičnosti – po njihovi
barvni kvaliteti ali pestrosti. Barva je
rumena, rdeča ali modra. Ločimo jih
tudi po specifični svetlosti, ki je lastna
vsaki čisti barvi. Rumena barva je
po svoji svetlosti najsvetlejša barva,
vijolična je najtemnejša čista barva,
rdeča in zelena pa imata približno
enako specifično svetlost.48
Barve, ki jih vidimo na površini
predmetov, na poseben način
odsevajo svetlobo določenih valovnih
dolžin. Kadar svetloba zadane ob
materijo, mora materija nanjo
vpadlo sevalno energijo odbiti, vpiti
ali prepustiti. Te barve imenujemo
odsevne ali površinske barve.49
Barvni toni so odvisni od
sestavljenosti svetlobnega valovanja
in frekvence. V nekaterih primerih
pa se pojavijo tudi brez takšnega
draženja. Barvni ton se lahko pojavi v
simultanih in sukcesivnih kontrastih.
Pri simultanem kontrastu barvni
dražljaj inducira občutek nasprotne
barve. Razlikujemo kontrast
kromatskih barv in kontrast svetlosti.
Paslike oziroma sukcesivni kontrast
nastane ob umiku pogleda z barvnih
ali črno-belih površin. Ko pogled
umaknemo s slike, dobimo pojav
negativne slike.50

37

4.2 ZVOK

Zvok nastane zaradi valovanja v
zraku, ki so ga povzročili predmeti,
glasbila ... To valovanje imenujemo
nihanje. Nihanje potuje do ušes z
določeno hitrostjo, kar povzroči, da
zvok steče preko ušes do možganov,
kjer postane človeku zvok slišen.
Drobni delci zraka (molekule) zaradi
zvoka zadevajo drug ob drugega, ti
obmolekulski trki oddajajo del svoje
energije. Nihanja, ki se ob trkih
prenašajo z molekule na molekulo,
sestavljajo zvočno nihanje.
Večina glasbil oziroma instrumentov
je narejenih po principu, da material,
ko se ga dotakneš, vibrira oziroma
niha. Instrumentom je dodan del,
ki ta zvok ojačuje. Če vzamemo
za primer klasično kitaro, lahko
ugotovimo, da nihanje strun povzroči,
da zanihata tudi ohišje kitare in zrak
v njej. Takšen pojav se imenuje
resonanca. Ohišje kitare v resonanci
zvok ojači in ga obogati.51
Zvočni pojav nastane, ko pride do
nihanja prožne snovi. Periodično
in pravilno nihanje povzročita
ton in zven. Nepravilno nihanje
povzroči zvok, ki ga imenujemo
šum. Z nihanjem ton oblikuje
sinusovo krivuljo. Preprosti ton
oblikujejo glasbene vilice. Če se med
periodičnim nihanjem ne oblikuje
sinusova krivulja, nastane zven.
Zven je obarvani ton, barva tona

pa je glavna ločnica med različnimi
instrumenti. Zven enake višine ima
pri violini popolnoma drugačno barvo
kakor pri flavti. Zven se v glasbeni
teoriji poenostavljeno imenuje ton.52
Raziskave so pokazale, da sleherni
slušni vtis povzročajo nihanja v
zraku ali vodi, skratka v prožnem
mediju, ki nas običajno obdaja.
Vsa raznolika zvočna nihanja pa
moramo razvrstiti v štiri značilne
vrste, ki se med seboj bistveno
razlikujejo. Pojmi, ki so opredeljeni
v ta namen, so: ton, zven, šum
in pok. Izkušnje so pokazale, da
takšna opredelitev zadostuje, saj ni
sestavljenega zvočnega pojava, ki
ga ne bi mogli uvrstiti v eno ali več
omenjenih osnovnih zvočnih enot.
O pomembnosti zvoka in sluha nam
govori izredno bogastvo besed, ki
označujejo zvočne pojave.
Zvok, ki zaniha delce v zvočnem
polju v sinusovi krivulji, imenujemo
ton. Če preučimo raznolike pojave
v zvočnem polju, ugotovimo, da je
ton najpreprostejši zveneči zvok.
Toni se najbolj razlikujejo v jakosti
zvoka in višini. Prva značilnost tona
je frekvenca. Frekvenca slušnih tonov
sega od 16 hertzov do 20000 hertzov.
Poleg frekvence je za ton značilna
tudi jakost, ki jo povzroči frekvenca
na določenem mestu zvočnega
polja.53

CASH in TAYLOR 1991, op. 33, str. 6–22.
Pavle MIHELČIČ, Teorija glasbe, Ljubljana: DZS, 2002, str. 5–24.
53
ADLEŠIČ 1964, op. 32, str. 155–164.
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5 PRIMER JAVA LIKOVNE
TEORIJE IN TEORIJE
GLASBE
Črtomir Frelih v strokovnem članku
Glasba kot vir likovnega ustvarjanja
(razmerje med glasbenim
in likovnim jezikom) razlaga
povezanost glasbe in likovnosti.
Pravi, da najdemo v vsakdanjem
govoru mnogo izrazov iz sveta
zvokov in barv, ki si jih vzajemno
sposojamo z namenom, da bolj
doživeto opišemo vsebine, stanja
in lastnosti sosednjega jezikovnega
območja. Izrazi, ki govorijo o
povezanosti zvočnega in likovnega:
kričeče barve, barve zapojejo,
barvno sozvočje, harmonične
barve, zamolkle barve, svetli toni,
kompozicija, barva glasu ...
Frelih postavi hipotezo, da sta
glasbeni in likovni jezik dva različna
jezika s specifičnimi zakonitostmi.
Pravi, da neposredno prevajanje ni
produktivno. Prevajanje je možno
na temelju analogij in enakosti
človekovega odzivanja na zunanje
dražljaje (ostrina/mehkoba,
agresija/harmonija, hlad/vročina
...)54
Če na kratko obnovimo bistvo
likovne teorije, lahko naštejemo
temeljne likovne prvine. Butina

jim pravi kar temeljne kategorije
likovnega mišljenja: oblika, točka,
linija, svetlo-temno in barva.
Oblika je orisana likovna prvina,
medtem ko so ostale štiri orisne
likovne prvine. Ti pojmi so s stališča
likovne teorije predvsem izrazna
in oblikotvorna sredstva. Da bi
ta likovna izrazna sredstva lahko
delovala, mora likovna praksa vse
te sestavine povezati v celoto, ki jo
imenujemo kompozicija.55
Likovna kompozicija pomeni
sestavo in zgradbo, ko govorimo
o zaključeni celoti nekega dela.
Pri likovni kompoziciji govorimo
o medsebojnem učinkovanju
likovnih prvin ter spremenljivk
in sintaksi njenih delov. Znotraj
kompozicije primerjamo med seboj
uporabljene likovne elemente,
likovne spremenljivke, ugotavljamo
povezave med njimi in zakonitosti
skladnje. Pri sami skladnji
uporabljamo organizacijske principe,
ki jih imenujemo načela likovnega
reda ali kompozicijski elementi.
Načela likovnega reda so: proporc,
ravnovesje, ritem, kontrast,
harmonija, dominacija in enotnost.56

FRELIH 2000, op. 16, str. 10–16.
BUTINA 2000, op. 24, str. 28.
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Nina ŠUŠTARŠIČ, Milan BUTINA, Blaž de GLERIA, Iris SKUBIN in Klavdij ZORNIK, Likovna teorija: učbenik
za predmet likovna teorija v vzgojno-izobraževalnem programu umetniška gimnazija – likovna smer, Ljubljana:
Debora, 2007, str. 304.
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Glasbene sestavine sestavljajo osnovni glasbeni materiali. To so vrste tonov,
zvenov in šumov. Prva takšna glasbena sestavina je melodija, ki oblikuje
zaporedje tonov različne višine. Druga sestavina je harmonija, ki predstavlja
sočasno razmerje več glasov. Ritem je sestavina, ki jo oblikujejo različna tonska
trajanja. Metrum predstavlja razmerje poudarkov, tempo določa hitrost izvajanja,
dinamiko pa določa stopnja jakosti izvajanja. Tukaj imamo še zvočno barvo, ki
jo določa izbira inštrumenta ali človeškega glasu. Glasbeni material ton ima tudi
svoje lastnosti, in sicer višino, moč, barvo in trajanje. Višino tona določi število
nihajev na sekundo, pogostost pa imenujemo frekvenca. Mersko enoto hertz
uporabljamo za merjenje števila nihajev na sekundo. Nižji toni imajo manjše
število nihajev, višji pa večje. Jakost, moč ali glasnost tona merimo z enoto fon.
Večja amplituda nihanja pomeni tudi močnejši ton.57

5.1 LIKOVNA PRVINA BARVA
Barva je orisna likovna prvina, ki se deli
na primarne in sekundarne barve. Tukaj
govorimo o barvnih snoveh, zato govorimo o
subtraktivnem mešanju barv.
V kolorometriji delimo barve na tri dimenzije:

I
II
III

Barvni ton
Svetlost barve
Nasičenost

Barvni ton nam pove, katera barva je to.
Barvna svetlost je odvisna od moči svetlobne
energije. Nasičenost barvnega odtenka pa je
odvisna od čistosti svetlobnega valovanja.
Najbolj čiste so barvne svetlobe, med
barvnimi snovmi pa so najčistejše tiste, ki so
najbolj podobne barvnim svetlobam.
Barve se mešajo na dva načina. Barvne
svetlobe se mešajo seštevalno (aditivno).
Količina barvnih svetlob se sešteva, zato
so mešanice teh barv vedno svetlejše od
izhodiščnih barvnih svetlob. Barvne snovi pa
se mešajo odštevalno (subtraktivno). Vsaka
barvna snov vpije nekaj barvne svetlobe,
zato so mešanice temnejše od izhodiščnih
barv.58

57
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Pavle MIHELČIČ, Teorija glasbe, Ljubljana: DZS, 2002, str. 5–24.
BUTINA 2000, op. 24, str. 30.
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5 . 2 G L A S B E N I M AT E R I A L T O N
Med toni razlikujemo relativno in absolutno višino tona. Relativno višino tona
uporabljamo kot pripomoček za zavestno ugotavljanje ritmičnega, melodičnega
in harmonskega poteka skladbe. Pri relativni intonaciji pa uporabljamo posebne
zloge, ki izhajajo v tonalnem sistemu iz prve stopnje tonalitete. Teorija glasbe
obravnava le absolutno inotacijo oziroma absolutna poimenovanja tonov, ki imajo
določeno višino in stalno razmerje s komornim tonom. Stalna poimenovanja not
utemeljujejo absolutno višino tonov. Poznamo osnovno vrsto tonov: C, D, E, F,
G, A, H, (c). Teoretična osnova tonskega sistema je osnovna vrsta tonov. Imena
tonov imajo pri instrumentih s tipkami tipke bele. Klavir ima 52 belih tipk, kar
pomeni 52 osnovnih tonov. Vsak osnovni ton pa lahko zvišamo ali znižamo. Novi
toni so povišani ali znižani osnovni toni. Po sedmih osnovnih tonih (C, D, E, F,
G, A, H - c) nastopi osmi, kot ponovitev prvega. Kot nam je zdaj že poznano, je
oktava razdalja med prvim in osmim tonom. Osnovna vrsta tonov se v glasbeno
uporabnem obsegu ponovi sedem do osemkrat, to pomeni, da ima uporabna
tonska vrsta nekaj več kot sedem oktav obsega.

5.3 RITEM
V GLASBI

5.4 RITEM
V LIKOVNEM

Osnovna dimenzija glasbe je čas.
Glasbo odmerja čas, ki jo poslušamo
v prostoru. Časovni potek glasbenega
dogajanja določajo nekatere
glasbene sestavine: ritem, metrum
in tempo. Ritem je zaporedno
ponavljanje najmanj dveh kontrastnih
zvočnih elementov. Spremlja nas
v vsakdanjem življenju, je naravni
pojav. Ritmično gibanje lahko opazimo
pri bitju srca, izmenjavi dneva z nočjo,
izmenjavi letnih časov in drugem.59

V likovnem delu oziroma kompoziciji
ritem pomeni gibanje elementov, ki
se ponavljajo, spreminjajo, menjavajo
in stopnjujejo. V kompoziciji so
lahko elementi, ki se ponavljajo ali
menjavajo med seboj v različnih
odnosih. Lahko so enaki, podobni
ali pa različni. V likovni umetnosti
je ritem vezan na prostor oziroma
ploskev. Znotraj kompozicije se
izraža z ravnimi in krivimi črtami, v
smernem poteku istih ter v ponovitvah
in stopnjevanjih kontrastnih enot
med barvami, ploskvami, svetlobami,
telesi, prostori, med konkavnimi in
konveksnimi volumni itd.61

Ritem je hitrost izvajanja tonov, ki se
povezujejo v ritmične skupine. Ritmov
je zelo veliko, saj ima lahko vsaka
skupina dolgih in kratkih tonov svoj
ritem. Bistveno je, da ritem slišimo
kot izmenjavanje med dolgimi in
kratkimi toni.60

MIHELČIČ 2002, op. 57, str. 5–24.
Pojmovnik teorije glasbe, Muzikologija, dostopno na <http://muzikologija.ff.uni-lj.si/ptg/1/Harmonija1/Harmonija1.html> (20. 2. 2019).
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ŠUŠTARŠIČ, BUTINA, GLERIA, SKUBIN in ZORNIK 2007, op. 56, str. 304.
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5.5 HARMONIJA
V GLASBI

5.6 HARMONIJA
V LIKOVNEM

Harmonija je grška beseda in pomeni
sozvočje. V glasbi harmonija pomeni
povezovanje tonov v akorde in
povezovanje akordov med seboj.
Vsi zvoki, ne le toni, so nagnjeni
k povezovanju med seboj. Skupaj
zvenijo na različne načine. Ob petju
pevskega zbora nastaja harmonija
glasov in s tem tonov, ob brenkanju
kitarskih strun nastane harmonija med
strunami, ki proizvedejo harmonijo
tonov. Harmonija nastane s sozvočjem
ali nizanjem akordov. Ko zazvenijo
skupaj vsaj trije različni toni, nastane
akord.62

Harmonija v likovnem svetu pomeni
sožitje likovnih enot v kompoziciji.
Predstavlja ubranost, skladnost in
soglasje delov kompozicije, umirja
in uskladi nasprotja med likovnimi
elementi. Pojem harmonije se
povezuje s pojmom skladnje podobnih
elementov. Podobnost se nahaja med
dvema skrajnostima, enakostjo in
različnostjo. Harmonija predstavlja
poleg monotonije in kontrasta tretji
člen načel likovnega reda. Leži med
dvema ekstremoma, med monotonijo
in kontrastom in zmerno kombinira
značilnosti obeh. Značilnost harmonije
je, da ubija kontrast, vendar ga ne
izniči.63

Pojmovnik teorije glasbe, Muzikologija, dostopno na <http://muzikologija.ff.uni-lj.si/ptg/1/Harmonija1/Harmonija1.html> (20. 2. 2019).
63
ŠUŠTARŠIČ, BUTINA, GLERIA, SKUBIN in ZORNIK 2007, op. 56, str. 314.
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5.7 KORESPONDENCE

Če postavimo likovno teorijo ob bok glasbeni teoriji, ugotovimo, da teoriji
uporabljata identične termine, ki pa imajo drugačen pomen. Pojmi so si isti zgolj
po besedi in ne po pomenu. Besedo barva uporabljata obe teoriji; pri likovni gre
za barvo svetlobe ali predmeta, pri glasbi pa za barvo glasu oziroma tona. Prav
tako si delita besedo ton. Ton je pri glasbi zvok, ki ga povzroči glasbilo, pri likovni
teoriji pa gre za svetlostni ali pa barvni ton. Tukaj ne smemo pozabiti še na izraz
kompozicija, ki pri likovni teoriji pomeni v celoto urejeno likovno delo, v katerem
so vključene likovne prvine, pri glasbi pa gre za glasbeno kompozicijo, v celoto
urejen notni zapis skladbe.
Zanimive korespondence vidim med načeli likovnega reda in glasbenimi
sestavinami. Pri teoriji glasbe in likovni teoriji opazim, da obe teoriji uporabljata
pojem ritem. Ritem v glasbi temelji na odnosih tonov glede na trajanje in
poudarek, ritem v likovnem svetu pa predstavlja gibanje elementov, ki se
ponavljajo, spreminjajo, menjavajo in stopnjujejo znotraj kompozicije ali
zaključene celote. Potem je tukaj še pojem harmonija. V likovnem jeziku je
harmonija načelo likovnega reda, ki pomeni sožitje likovnih enot v kompoziciji, za
glasbenike pa je harmonija povezovanje tonov v akorde in sozvočje.

POJEM

Likovna teorija

Glasbena teorija

Barva

Barva svetlobe, telesa

Barva glasu, tona

Ton

Svetlostni ton, barvni ton

Višina, moč, trajanje tona

Kompozicija

V celoto urejeno likovno delo

Notni zapis celotne pesmi

Harmonija

Sožitje likovnih enot

Sozvočje, povezovanje akordov

Ritem

Ponavljanje likovnih elementov

Ponavljanje tonov
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6 PREVA JANJE ZVOČNEGA
V VIZUALNO PREKO
RAZLIČNIH ZNANSTVENIH
PRISTOPOV
Prevajanje vizualnega v zvočno in obratno je kompleksno področje. Prevajanja
se lahko lotimo na različne načine, različni načini pa nam podajo tudi različne
rezultate. Pristopov za prevajanje je kar nekaj, a kako se odločiti, katerega
izbrati oziroma kateri pristop naj bi bil najbolj verodostojen. Korespondenc med
vizualnim in zvočnim je veliko, vse te teorije pa so nekoliko sporne, saj pravih
dokazov kljub veliki količini argumentov ni. Raziskovanje obeh svetov je težko
razumljivo področje.
Povezave med vizualnim in zvočnim lahko zaznamo na različnih ravneh.
Glasbena teorija in likovna teorija si delita pojme oziroma izraze (ton, barva,
harmonija, ritem, kompozicija ...). Povezave najdemo v območju občutkov in
nepravega zaznavanja (sinestezija, sinopsija in fonopsija). Zvok lahko pretvorimo
v barvo preko strojev ali računalniških programov, kjer je bil prevod vnaprej
sprogramiran. Korespondence so prisotne tudi na ravni kodacijsko-dekodacijske
konvencije in na nekonvencionalni notaciji. Potem je tukaj še raven kreativnega
prevajanja, kjer govorimo o slikanju po navdihu glasbe ali pa skladanju glasbe po
navdihu likovnega dela.64
Torej, če povzamem bistvo, je zvok mogoče prevajati v vizualno preko različnih
pristopov. S tovrstnim prevajanjem se ukvarjajo predvsem področja fizike,
psihologije in tehnologije. V nadaljevanju bomo spoznali tri glavne pristope
prevajanja zvočnega v vizualno in ugotovitve med seboj primerjali.

64

FRELIH 2000, op. 16, str. 10–16.
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6.1 FIZIKALNI PREVOD

Kot nam je zdaj že jasno, ima vsak zvok, vsaka barva in svetloba svojo specifično
elektromagnetno valovanje. Na področju fizike se bom osredotočila na valovne
dolžine barv in frekvence tonov, jih med seboj primerjala in vsakemu določila par
glede na ujemanje elektromagnetnega valovanja.
Vsak posamezen ton je v osnovi definiran z določeno frekvenco, nihanje tona
pa označujemo in merimo z enoto hertz in po ISO standardu 16 imamo kot
izhodiščni komorni ton določen a1 s 440 hertzi. Ton A ali akustični fenomen
intervala oktave je predstavljen kot dvakratnik frekvence. Če nadalje to
frekvenco multipliciramo po enakem postopku, bomo vsakokrat dobili poimensko
isti ton a, vendar nekaj oktav višje.65
Frekvenca nam pove, kolikokrat zvočno telo zaniha v eni sekundi. Frekvenco
označujemo z mersko enoto hertz, po odkritelju elektromagnetnega valovanja,
Heinrichu Hertzu. Zvočno telo, ki zaniha v sekundi petkrat sem in tja, ima
frekvenco 5 hertzov. (Enoto hertz označuje v skrajšani obliki Hz.)66
Adlešičevi izračuni elektromagnetnega valovanja tonov:
C

D

E

F

G

A

H

264 Hz

297 Hz

330 Hz

352 Hz

396 Hz

440 Hz

495 Hz

65
66

STANIČ 2016, op. 41, str. 2–5.
ADLEŠIČ 1964, op. 32, str. 147–155.
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Vsaki spektralni barvi je določena valovna dolžina svetlobe. Spektrum je razklon
bele vidne svetlobe v pestrost mavričnih barv. Pojem spektrum je iznašel Newton
ob preučevanju loma svetlobe in barv. Adlešič je v svoji knjigi Svet svetlobe in
barv zbral vse meritve takratnih fizikov in iz teh primerjav barv in valovnih dolžin
sklepal, da ustrezajo posameznemu, precej enotno obarvanemu spektralnemu
območju sledeče valovne dolžine:67
vijolična

380–436 nm

modra

436–495 nm

zelena

495–566 nm

rumeno-oranžna

566–627 nm

rdeča

627–780 nm

A. Wallace Rimington je pri patentiranju avdiovizualnega inštrumenta ColourOrgan tone prevedel v barve preko hitrosti vibriranja posameznih frekvenc:68
Vibracije na mil.
sek.

Barvni ton

Glasbeni ton

Vibracije na sek.

395’0

Globoko rdeča

C

256’0

466’0

Oranžna

D

298’0

533’0

Rumena

E

341’0

566’0

rumeno-zelena

F

362’0

633’0

turkizna

G

405’90

700’0

Indigo modra

A

447’0

757’0

vijolična

H

490’0

Zvok in svetloba imata oba elektromagnetne značilnosti z različnimi frekvencami,
valovnimi dolžinami in amplitudami. Frekvence vidne svetlobe in zvočnega tona
se med seboj razlikujejo za več kot deset merskih enot. Zvočni akustični razpon
je približno od 20 Hz do 20.000 Hz v primerjavi z vidnim optičnim območjem, ki
je približno od 380 bilijonov Hz do 760 bilijonov Hz. Zato direktni fizikalni prevod
zvoka v barvo ni mogoč.
Oktava vidne svetlobe, ki sega od rdeče barve do vijolične barve, je 40 oktav
višja od srednje avdio oktave, ki jo slišimo na klavirski tipkovnici. Svetloba se
meri z valovno dolžino, medtem ko se zvok meri s frekvenco.69

ADLEŠIČ 1964, op. 32, str. 147–155.
RIMINGTON 1912, op. 11, str. 208.
69
Light and sound, color and music, Roel’s world, dostopno na <https://roelhollander.eu/en/tuning-frequency/
sound-light-colour/> (3. 4. 2019).
67
68
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Slika 10 Nick Anthony Fiorenza, Fizikalne korespondence med barvami in toni, 2010
Če bi dvignili srednji ton C, ki ima frekvenco 523 Hz, za štirideset oktav, bi
imeli zelo visoko frekvenco, 5.75044581 x 1014 Hz. To je 575 bilijonov ciklov
na sekundo. Zaradi teh številk se svetloba meri z dolžino vala (prostora) in
ne s tem, koliko valov se pojavlja v sekundi. Višja frekvenca pomeni, da se v
določenem času pojavlja več valov, zato valovi postajajo krajši, ko frekvenca
postane višja. Tako imata frekvenca in valovna dolžina inverzno razmerje.
Valovne dolžine svetlobe so precej kratke. Na primer, srednja frekvenca zelene
barve ima valovno dolžino, ki je dolga 0,0000005132 metrov (0,5132 x 10-6
metrov). Da bi bilo to bolj razumljivo, merimo vidno svetlobo (in medatomske
razdalje) v enoti, imenovani ångström (Å) (po švedskem fiziku Andersu Jonasu
Ångströmu). En ångström = 1 x 10-10 metrov (to je 0,1 nanometrov). Barve
vidnega spektra se merijo v tisočih ångströmih. Vidni spekter svetlobe, ki ga vidi
človeško oko, se razteza od okoli 7800 do 7000 Å (rdeča) do okoli 4000 do 3800
Å (vijolična); pri nekaterih otrocih in nekaterih odraslih do 3100 Å (blizu UV).
Za pretvorbo frekvence v valovno dolžino delimo »hitrost svetlobe« s frekvenco.
Za pretvorbo valovne dolžine v frekvenco pa »hitrost svetlobe« delimo z valovno
dolžino. Za pretvorbo srednje avdio oktave v svetlobo (valovna dolžina) moramo
najprej dvigniti noto (frekvenco) za štirideset oktav.70
Planetary harmonics & neurobiological resonances in light, sound, & brain wave frequencies; including the
translation of sound to color, Lunar planner, dostopno na <https://www.lunarplanner.com/Harmonics/planetary-harmonics.html> (4. 4. 2019).
70
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Torej, ko dvignemo vsak ton v srednji avdio oktavi za štirideset oktav, najdemo
zanj ustrezno barvno harmonijo. Kot je prikazano v spodnji tabeli, ton “G”
leži v rdečem območju barvnega spektra, ton “A”, ki je povečan za 40 oktav,
leži v oranžnem delu spektra, ton “H” je v limoninem (rumeno-zelena) delu
spektra, ton “C” v zelenem pasu, ton “D” v turkizno-modrem pasu in ton “E” je
v vijoličnem pasu. To je blizu, kjer se razpon barvnega zaznavanja človeškega
očesa začne spuščati (običajno na približno 4000 do 3800 Å, čeprav je edinstven
za vsako osebo). Ton F, ki je povečan za 39 oktav namesto 40 oktav, leži v
infrardečem območju, blizu konca vizualne percepcije v rdečem območju (~ 7800
Å). Zaradi tega ton F zajema vidni spekter in ima zato nekaj rdečega in nekaj
vijoličnega. Napisano povzemam v spodnji tabeli:71
Ton

Ustrezna barva

C

zelena

D

Turkizno modra

E

vijolična

F

rdeče-vijolična

G

rdeča

A

oranžna

H

Limonino rumena

Profesor Caivano72 pravi, da ne najde postopka, ki bi ga lahko uporabil za
verodostojen prenos tonov v barve. Ne verjame v dejstvo, da je valovna dolžina
enega zvoka večkratnik barvne valovne dolžine. Pravi, da ni zagotovila, da se
tu izkusi kakršno koli razmerje. Oba pojava sta popolnoma ločena, fizični valovi
so različne narave (eni mehanični, drugi elektromagnetni) in se zaznavajo z
različnimi čutili.73
Nekateri pomembni znanstveniki in fiziki so v preteklosti poskušali simbolno
povezati valovanje zvoka in svetlobe, pa čeprav gre pri zvoku za mehansko
valovanje, pri svetlobi pa za elektromagnetno valovanje. Ugotovili so, da ko
dovolj dolgo množimo frekvenco poljubnega tona in se pri tem z oktavami
dvigujemo daleč nad slušno območje, dosežemo barvni spekter in osnovnemu
tonu najdemo ustrezajočo barvno frekvenco.74

Prav tam.
Glej str. 17, op. 16.
73
CAIVANO 1994, op. 4, str. 144–157.
74
STANIČ 2016, op. 41, str. 2–5.
71
72
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Zanimiva je tudi primerjava potovanja hitrosti zvoka in svetlobe. Svetloba v
primerjavi z zvokom potuje veliko hitreje. Svetloba potuje s hitrostjo 300.000
km/s, zvok pa okrog 330 m/s. To nam nekoliko razloži pojav električnih strel med
nevihto. Strelo zagledamo, jo vidimo in šele čez nekaj trenutkov, ko strela ni več
vidna, zaslišimo grom.75

6.2 TEHNOLOŠKI PREVOD
Programov in naprav za prevajanje
zvoka v barvo je v današnji dobi
ogromno. Programi so si med seboj
zelo različni, saj so jih napisali različni
programerji oziroma računalniški
tehnologi. Nekateri so zvok prevajali
po sorodnosti elektromagnetnega
valovanja zvoka in barv, drugi preko
psiholoških ugotovitev, nekateri pa
tudi brez kakršne koli znanstvene
podlage, tako da takšni programi
niso verodostojni. Večina teh
programov je namenjenih razvedrilu

Slika 11 Spektrogram

75

CASH in TAYLOR 1991, op. 33, str. 6–22.

in zabavi ali pa delujejo zgolj kot
vizualna glasbena podlaga. Takšni
programi so npr. Metasynth software,
AudioPaint, Reaper, Sonic Visualiser,
Music animation machine in drugi.
Na tehnološkem področju so meni
bolj od računalniških programov
za vizualizacijo glasbe zanimivi
spektrogrami. Spektrogram mi je
najbolj zanimiv zato, ker za pretvorbo
uporablja dejanske frekvence, rezultat
vizualnega prikaza pa je privlačna
vizualna abstrakcija.
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Spektrogram je vizualni prikaz moči
zvočnega signala ali “glasnosti”
signala v času na različnih frekvencah,
ki so prisotne v določeni valovni
obliki. Ne samo, da lahko vidimo, ali
je več ali manj energije pri npr. 2 Hz
proti 10 Hz, lahko vidimo tudi, kako
se energijske stopnje spreminjajo
skozi čas. V drugih znanostih se
spektrogrami pogosto uporabljajo
za prikazovanje frekvenc zvočnih
valov, ki jih proizvajajo ljudje, stroji,
živali, kiti, letala ... V potresnem
svetu se spektrogrami vse pogosteje
uporabljajo za pregledovanje
frekvenčne vsebine neprekinjenih
signalov, ki jih zabeležijo posamezniki
ali skupine potresometrov, ki
pomagajo razlikovati in karakterizirati
različne vrste potresov ali drugih
vibracij na zemlji.76
Grafični prikaz amplitudnega spektra
signala na časovnih intervalih
imenujemo spektrogram. Ločljivost
spektrograma lahko spremenimo po
frekvenčni ali časovni osi v odvisnosti
od tega, kako široke časovne
podintervale izberemo za analizo.77
Nekateri programi za obdelovanje
zvočnih podatkov omogočajo pogled
avdio zapisa v spektrogramu.
V brezplačnem avdio programu
Audacity lahko npr. vsak zvočni
posnetek pretvorimo v spektrogram.
Audacity prebere zvočni valovni zapis
glasbene datoteke in ga pretvori v
spektrogram.78
Najenostavnejša metoda pretvorbe
zvoka v sliko je reprezentacija zvočne

datoteke v valovni obliki s časovno
in amplitudno sliko, prav tako pa so
njena orodja za analizo, kot so zvočni
spekter in spektrogram, primeri
pretvorbe zvoka v sliko. Poleg tega
je bilo z vidika konverzije iz zvoka
v sliko prisotnih več komercialnih
predvajalnikov zvoka, kot je Windows
Media Player, ki je sinhroniziran z
zvokom ali glasbo.
Na Univerzi Kyungnam predlagajo
novo metodo za pretvorbo zvoka v
barvno sliko. Pri tej metodi so povezali
barvno skalo in oktavo iz vhodnega
zvočnega signala, tako da je vsak
izpeljani element ustrezal vsakemu
od HSI modelov. Princip pretvorbe
zvočnih elementov v barvne je, da
se lestvica kot oktava, ki je izpeljana
iz F0, pretvarja v odtenek oziroma
intenzivnost, energija pa se pretvori v
nasičenost kot kroma barve.79
V avdio produkciji, elektroniki, fiziki
in na mnogih drugih področjih se
barva hrupa nanaša na moč spektra
šumnega signala (signal, ki ga
proizvaja naključen proces). Različne
barve hrupa imajo bistveno različne
lastnosti: na primer avdio signali bodo
človeškim ušesom slišati drugače in
kot vizualizacije bodo imeli opazno
drugačno teksturo. Zato vsaka
aplikacija običajno zahteva hrup
določene barve. Ta občutek “barve” za
šumne signale je podoben konceptu
glasbe v barvi (ki se imenuje tudi
“barva tona”), vendar se ta skoraj
vedno uporablja za zvok in lahko
upošteva zelo podrobne značilnosti
spektra.80

What is a Sprectrogram?, PNSN, dostopno na <https://pnsn.org/spectrograms/what-is-a-spectrogram>
(5. 4. 2019).
77
Govorne in slikovne tehnologije, Komunikacija z govorom pri ljudeh, dostopno na <http://luks.fe.uni-lj.si/sl/
studij/GST/pub/GST2.pdf> (6. 4. 2019).
78
Spectrograms preferences, Audacity, dostopno na <https://manual.audacityteam.org/man/spectrograms_preferences.html> (7. 4. 2019).
79
ILL KIM 2012, op. 19, str. 101–105.
80
Colors of noise, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Colors_of_noise> (6. 4. 2019).
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Praksa poimenovanja vrste hrupa, ko se barve začnejo z belim šumom, je signal,
katerega spekter ima enako moč v katerem koli enakem intervalu frekvenc.
To ime je bilo podano po analogiji z belo svetlobo, ki je domnevno imela raven
spektralne moči nad vidnim obsegom. Druga imena barv, kot so roza, rdeča in
modra, so bila nato podana hrupu z drugimi spektralnimi profili, pogosto (vendar
ne vedno) glede na barvo svetlobe s podobnimi spektri. Nekatera od teh imen
imajo v nekaterih disciplinah standardne definicije, druge pa so zelo neformalne
in slabo opredeljene. Spektralna gostota belega šuma je na primer ploska (β =
0), medtem ko ima roza šum β = 1, rjav hrup pa β = 2.81

Slika 12 Spekter šumnega signala
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Colors of noise, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Colors_of_noise> (6. 4. 2019).
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6.3 PSIHOLOŠKI PREVOD

»Duhovno življenje, ki mu pripada tudi umetnost in je ena najmočnejših gibalnih
sil, je zapleteno, ampak ima določeno smer gibanja naprej in navzgor, ki ga je
mogoče prikazati poenostavljeno. To gibanje je gibanje spoznanja. Prikazuje se
lahko v različnih oblikah, v svojem bistvu pa ohranja isti notranji smisel, cilj.«82

V znanosti psihologije se zvok prevaja
v barvo preko človeškega doživljanja,
občutkov in emocij. Ker je psihologija
precej subjektivno področje in se
ljudje med seboj razlikujemo, me
je najbolj pritegnil ravno psihološki
pristop povezovanja zvoka s
sliko. Zaradi unikatnosti človeške
duševnosti pride ravno pri psiholoških
raziskavah največkrat do odstopanja
rezultatov.
Pečjak psihologijo vizualne umetnosti
razdeli na tri področja. Prvo področje
zajema psihologijo umetniškega
ustvarjanja, ki raziskuje proces
ustvarjanja, vlogo zaznavanja,
predstavljanja in domišljije, opisuje
inspiracijo ter notranje in zunanje
dejavnike, ki omogočajo umetnost.
Drugo področje zajema psihologijo
umetnikove osebnosti in opisuje
umetnikovo motivacijo, psihološko
pomembne izkušnje ter njegove
osebnostne lastnosti. Tretje področje
pa zajema psihologijo dojemanja
umetniške stvaritve in njenih
elementov.83
Trstenjak omenja pomembnost
karakterološke razlage barvnih
vtisov pri psihološki razlagi barvnih

82
83

pojavov. Karakterološka razlaga se
ne ozira več samo na paralelizem
med dražljaji in zaznavami, niti se
ne ustavi pri likovno-psiholoških
razlagah barvnih fenomenov, temveč
se ukvarja izključno z barvnim
simbolizmom in njegovo projektivno
vrednostjo za človeka in njegov
značaj.
Na podlagi raziskav, ki kažejo, kako
ljudje doživljajo in občutijo določeno
barvo, je Trstenjak razčlenil in opisal
vsako barvo posebej:
Rumeno barvo zaznavamo ob soncu
in ob zrelem sadju in listju, ki
dozoreva z njim. Komplementarno
pa se nam sinja modrina odpira
skozi transparentnost neba, globino
voda in višine gorovja. Pomen
modre barve tako človek doživlja kot
neskončnost, globino in vzvišenost. V
sinji modrini se združujejo nasprotja
vedrosti in nežnosti z otožnostjo in
žalostjo. Obenem modrino asociiramo
z mističnim razpoloženjem, s
hladnostjo in pasivno vdanostjo.
Razumljivo je, da ima rumena barva
na človeka ravno nasprotne učinke.
Rumena nam predstavlja bližino,
površnost in nizkost, hkrati pa

Vasilij KANDINSKI, Od točke do slike: Zbrani likovnoteoretski spisi, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985, str. 42.
PEČJAK 2006, op. 6, str. 21.
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vsiljivost, soočenost in odpornost, ki
lahko že prehaja v zoprnost. Poleg
tega je rumena polna optimizma
in zavisti, pripišemo ji lahko tudi
kričavost, strastnost, aktivnost in
domišljavost.
Rdeča barva je barva krvi in ognja,
zato simbolizira življenje in ljubezen,
je izraz moči, topline in gibanja. Za
rdečo pravimo, da močno žari in
vzbuja občutek nemira, strasti in voljo
po premagovanju ovir. Rdeča pomeni
tudi voljo in veselje nad življenjem.
Ob tem pa D. Maurizi ugotavlja, da
je rdeča tudi barva nasilja, smrti
in duhovne osvoboditve. Je barva
eksplozivnega začetka in vrtoglave
ekstaze, ko doseže določena stopnjo
intenzitete, pa postane neznosno
žareča.
Ker je modra barva nasprotna rumeni,
ima tudi obratno smer gibanja.
Modra zbira, rumena raztresa, prva
ponotranja, druga pozunanja, prva
pomirja in druga vznemirja. Modra
barva tako ovira gibanje rumene. Če
rumeni barvi dodajamo modro barvo,
se ti dve smeri gibanja uravnovesita
in pridemo do statike oziroma stanja
umirjenosti. To stanje nam prinese
zelena barva, ki je sredina med
rumeno in modro barvo. Rumena in
modra sta v njej združeni v enakem
razmerju. Zelena barva simbolizira
možnost nove dejavnosti in upanje

v novo dejavnost in življenje. Zelena
pomeni popolno umirjenost, v kateri
so uravnoteženi vsi kontrasti. Ustreza
ljudem, ki so zadovoljni sami s seboj
in se počutijo izpopolnjene. Človek
zelene barve ne dela velikih načrtov
in tudi nikoli ne obupa. Zeleni pravimo
barva upanja.
Umirjenost in pasivnost zelene
barve nasprotuje in kontrira rdeči
barvi, ki pomeni skrajni nemir
in aktivnost. Združitev modre in
rdeče predstavlja vijolična barva.
Človek vijolično doživlja kot žalost,
potrtost in kesavost, hkrati pa nas
navdaja z občutkom preprostosti in
skromnosti, trpljenja in potrtosti, a
tudi hrepenenja in vzdihovanja za
nedosegljivimi onostranskimi cilji.
Lucher skuša obrazložiti barvno
simboliko na podlagi logičnih odnosov,
ki jih človek doživlja do barvnega
sveta. Zaradi tega ima pojem
trpnosti in dejavnosti vodilno vlogo
v tolmačenju barvne simbolike in
njenem pomenu za človekov značaj.84
Pečjak razlaga, da zaznava barv v
človeku vzbuja emocije, prav tako pa
človek z barvami izraža svoje emocije
in občutja. Vsaka barva je senzorna
podlaga, na katero se vežejo emocije
človeka. Pečjak tako predloži in se
sklicuje na rezultate povezav med
emocijami in barvami psihologinje

Rdeča

Strast, toplina, ljubezen, kri, razburjenje, poželenje, hitrost, nevarnost

Rumena

Toplina, sreča, vedrost, bojazljivost

Modra

Resnicoljubnost, ponos, moč, hladnost, melanholija, težavnost, zaupanje, zanesljivost, pripadnost

Oranžna

Igrivost, toplina, vznemirjenost

Roza

Mehkost, sladkoba, naravnost, varnost

84
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Anton TRSTENJAK, Psihologija barv, Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka, 1996, str. 116.
PEČJAK 2006, op. 6, str. 33–41.
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Motte-Haber opisuje psihološko razumevanje glasbe kot proces predelovalne
asimilacije glasbe in prilagoditvene akomodacije kategorijske strukture
poslušalca. Ob tem sočasno nastopajo čustveni in spoznavni dejavniki. Različno
usmerjeno delovanje teh dejavnikov omogoča razlikovanje med oblikami
razumevanja od čustvene prevzetosti do razumevanja simbolov.
Motte-Haber (1938–) navaja Quantzove znake, iz katerih je mogoče povzeti,
za katero čustvo gre ob identifikaciji glasbe. Čustva lahko spoznamo iz tonskih
načinov, po tem, ali so trdi ali mehki. Trdi tonski način po navadi v človeku izzove
veselje, predrznost, resnost ali vzvišenost. Mehki toni pa izrašajo dobrikanje,
žalost in nežnost. Strast spoznamo iz intervalov, po tem, ali so blizu ali daleč
in ali so note razvlečene ali sunkovite. Bližnji in razvlečeni intervali izražajo
dobrikanje, nežnost in žalost. Sunkovite in iz dolgih skokov sestavljene note in
figure, pri katerih je punktirana vselej druga nota, izražajo veselje in predrznost.
Tonski način povezujemo z občutenim izrazom, vsaki transpoziciji tonskega
načina pa sledi spremenjena svetlost. Po karakterju višine je mogoče prepoznati
transpozicijo. Razločljivi znaki tonalnosti v posameznih tonih, se pravi, občutne
sličnosti s toni v oktavni in kvintni razdalji in svetlosti, se pravi, s frekvenco
spreminjajočega se vtisa višine bi lahko omogočili asociacije.86
V študiji o teoriji barv Goethe utemeljuje, da je zaznavanje barv subjektivno,
da je percepcija barv odvisna od našega razumevanja in da je posledica
kompleksnih možganskih funkcij. Sprva je res izhajal iz Newtonove fizikalne
teorije, a jo je kmalu opustil, ker se ni strinjal, da je bela svetloba sestavljena
iz vseh barv in da so posamezne barve posledica različnega lomljenja svetlobe
oziroma njene absorbcije v različnih materialih. Goethe je svojo teorijo o tem,
da so barve rezultat igre svetlobe in teme, želel povezati s psihološko teorijo
barv. Tone v barvni krog razdeli tako, da ton C predstavlja rdečo, ton D oranžno,
ton E rumeno, ton F zeleno, ton G svetlo modro, ton A temno modro in ton H
vijolično.87

86
87

MOTTE-HABER 1990, op. 40, str. 277–281.
Ana JASIMOVSKA CAGNAZZO, Barva kot luč čustev v glasbi, Virkla, 4, 2016, str. 6–7.
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Goethejeva predstava o povezavi med toni in barvami:
Toni

Barve

C

rdeča

D

oranžna

E

rumena

F

zelena

G

Svetlo modra

A

Temno modra

H

vijolična

Cagnazzo Josimovska navaja čustvo kot najmočnejšo in živo povezavo med
glasbo in slikarstvom. Pravi, da je podoživljanje občutkov tudi odsev svetlobe
v sliki in odmev zvoka v glasbi. Med doživljanjem glasbe si pričaramo različne
barve in vzdušja. V slikarstvu pa te barve fizično ustvarimo.88
Glasba poteka v času in lahko niza najrazličnejše melodije, vendar pa za
posamezno pesem lahko rečemo, da je pretežno vesela ali žalostna. Za čustveno
napetost glasbe so odgovorni valerski89 ključi. V osnovi ločimo molovski (mehki)
in durovski (trdi) valerski ključ. Ko ločimo med valerskimi ključi, lahko razberemo
osnovno zvočno ubranost, ki je lahko nizka, srednja ali visoka. Zelo podobno
je pri likovnih kompozicijah. Ker nam ena barva ali en zvok ne posreduje
kompleksnih glasbenih izjav, je smiselno narediti primerjavo med celostnimi
glasbenimi in likovnimi kompozicijami. Šele ko so barve ali zvoki skupaj, nam
lahko vzbudijo občutja. V spodnji tabeli povzemam Frelihove ugotovitve o vplivu
valerskih ključev na emocije.90
Valerski ključ

Analogija doživljanja

Visoki mol

Nežno, zasanjano

Visoki dur

Veselo, nagajivo

Srednji mol

žalostno

Srednji dur

Jasno, trdno

Nizki mol

Obup

Nizki dur

Dramatično, grozeče

JASIMOVSKA CAGNAZZO 2016, op. 88, str. 6–7.
Valer je v umetnosti svetlostna vrednost odtenka glede na toplost oziroma hladnost: valerji kolorita/tonski valer
slike, v glasbi pa pomeni vrednost tonskega ključa.
90
FRELIH 2000, op. 16, str. 10–16.
88
89
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Avdiovizualna interakcija nam odpira
pot dojemanja človeškega delovanja.
Celostna psihologija postavlja
temelje ravno na interakciji zaznav,
posebno vidnih in slušnih. Trstenjak
našteva ključne ugotovitve na temo
interakcije zaznav različnih avtorjev.
O. Klemm je raziskal, da človek
dobi ob avdiovizualni interakciji
vtis, kakor da so predmeti bližje
eden drugemu. Duncker ugotavlja,
da je interakcija med vizualno
in akustično zaznavo direktna in
poudarja njeno pomembnost za
pojmovanje vzorčnosti. (Kot da
vizualna zaznava povzroči zvok.) K
tem ugotovitvam sodijo tudi primeri,
ko s pomočjo avdiovizualnega
zaznavanja prepoznamo pristnost
in verodostojnost predmeta, npr.

leseno ploščo, ki je marmorno
pobarvana, prepoznamo, da je lesena
šele, ko slišimo njen zvok, če na
njo potrkamo. Interakcija sluha in
vida nam tako razodeva zanimivo
zakonitost. Prvotne funkcije človeku
tako zanesljiveje dokazujejo pristnost
in stvarnost zunanjega sveta kakor
poznejši evolucijski organi. Uho nam
z akustičnimi zaznavami razodeva
stvarnost in eksistenčno stran sveta,
medtem ko nam oko z vizualnimi
zaznavami razkriva predvsem
fenomenalno stran sveta. Trstenjak
meni, da avdiovizualna interakcija
pomaga ohranjati človeku dinamično
osebnostno ravnotežje v dialektični
napetosti med naravno rastjo,
tehnično produktivnostjo in kulturno
ustvarjalnostjo.91

Ob koncu poglavja v spodnji tabeli povzemam Frelihove ugotovitve o odnosih
med toni in barvami glede na empirične ugotovitve psihologov:92
Ton

Barva

C

rdeča

D

vijolična

E

zlatorumena

F

rožnata

G

Čista modra

A

hladno-rumena

H

Sijajno bakrena

91
92

Anton TRSTENJAK, Človek in barve, Ljubljana: Univerzum, 1978, str. 252–264.
FRELIH 2000, op. 16, str. 10–16.
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6.4 PRIMER JAVA RAZISKAV

Primerjava rezultatov različnih avtorjev:
Ton

Barva (Rimington)

Barva (Goethe)

Barva (Skrjabin)

Barva (Frelih)

C

Rdeča

Rdeča

Rdeča

Rdeča

D

Oranžna

Oranžna

Rumena

Vijolična

E

Rumena

Rumena

Svetlo modra

Zlatorumena

F

Rumeno-zelena

Zelena

Rdeče-vijolična

Rožnata

G

Turkizna

Svetlo modra

Oranžna

Čista modra

A

Indigo

Temno modra

Zelena

Hladno rumena

H

Vijolična

Vijolična

Modra

Sijajno bakrena

Po pregledu različnih raziskav različnih avtorjev sem naredila primerjavo
ugotovitev ključnih avtorjev. Opažam, da si rezultati niso enotni in da prihaja do
odstopanj. Vsi se strinjajo, da tonu C pripada rdeča barva, medtem ko pri tonu
D že prihaja do odstopanj. Rimington in Goethe se strinjata, da tonu D pripada
oranžna barva, medtem ko sta Frelih in Skrjabin prišla do drugačnih rezultatov.
Pri tonu E se Rimington, Goethe in Frelih strinjajo, da mu pripada rumena barva,
medtem ko Skrjabin trdi, da je ton E svetlo modre barve. Pri tonu F pa prihaja
do očitnega odstopanja, vsak od navedenih avtorjev je za ton F določil drug
barvni odtenek. Ravno tako je pri tonu G, pri katerem Skrjabinova ugotovitev
najbolj odstopa. Pri sledečem tonu A pa najbolj odstopa Frelihov rezultat. Ravno
tako pri tonu H najbolj odstopa Frelihova ugotovitev, medtem ko se Rimington in
Goethe strinjata, da tonu H pripada vijolična barva.
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7 POVEZOVANJE ZVOČNEGA
IN VIZUALNEGA V
UMETNOSTI
V svetu umetnosti se zvočno in
vizualno povezujeta na različnih
področjih. Ta področja je težko
imenovati, saj so nekatera pretežno
komercialna ali pa je mejo med
umetniškim in komercialnim težko
določiti. S težavo bi na primer
uvrstila videospot ali film v področje
avdiovizualne umetnosti, saj gre
pri tovrstnem mediju največkrat za
finančno osnovane namene, bazirane
na potrebah trga. Videospot in film
vsebujeta vizualni prikaz in glasbeno
ali zvočno podlago, vendar to še
ne pomeni, da ju lahko označimo
za audiovizualno umetnost. Bolj
kot videospot v to področje spada
umetniški video z glasbenimi ali
zvočnimi vložki.
Glasbeni video predstavlja razpon
vse od popolnoma abstraktnih
videov, ki se tvorijo s poudarkom na
barvah in gibanju, do videospotov,
ki pripovedujejo zgodbo. Ti glasbeni
videi gradijo na naraciji in največkrat
delujejo kot kratki igrani filmi.93

s prostorsko razsežnostjo vizualne
umetnosti. Zvočna podpora gibajočim
slikam je namenjena doživljajskim
in razpoloženjskim učinkom. Film
istočasno simulira več čutil in na
analogen način okrepi doživljanje.
Največkrat je tisti medij, pri katerem
je slika v ospredju in se jo dopolnjuje
z zvočnimi učinki, medtem ko je
pri glasbenem videu zvok glavni
in ga vizualni prikazi obogatijo. Pri
filmu se zvok naredi podrejeno sliki,
pri videospotih pa se slika ustvari
podrejeno in v odvisnosti od glasbe.94
Brez obotavljanja in dilem pa lahko
uvrstimo v področje avdiovizualne
umetnosti: umetniški film ali
video, animirani film, performans,
avdiovizualne instalacije ... Instalacije
pa se velikokrat povezujejo z
interaktivno umetnostjo in tako
dobimo novo formo umetnosti, ki jo
lahko poimenujemo kar interaktivna
avdiovizualna instalacija.

Povezanost likovnega in glasbenega
jezika najdemo v gibajoči se sliki,
v filmu. Film ali video je medij, ki
združuje časovno razsežnost glasbe

Carol VERNALLIS, Experiencing music video: aesthetics and cultural context, New york: Columbia university
press, 2004, str. 7–9.
94
FRELIH 2000, op. 16, str. 10–16.
93
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7.1 INTERAKTIVNA
AV D I O V I Z U A L N A I N S TA L A C I J A

»avdiovizualen ávdiovizuálen -lna -o prid. nanašajoč se na dojemanje z vidom
in sluhom: avdiovizualni pripomočki v šoli / za nazoren pouk uporabljajo
avdiovizualno metodo« [SSKJ]
Izraz avdiovizualen (AV) pomeni sočasno uporabo zvočne in vizualne
komponente, kot so predstavitve s posnetki, filmi, televizijski programi, žive
gledališke predstave ... Ponudniki avdiovizualnih storitev pogosto ponujajo spletni
prenos, videokonference in storitve v živo.
Računalniško podprta avdiovizualna oprema se pogosto uporablja v
izobraževanju; številne šole in univerze nameščajo projekcijsko opremo in
uporabljajo tehnologijo interaktivne bele table. Drugi avdiovizualni izraz pa je
vizualna predstavitev zvoka (vizualna glasba).95
Avdiovizualna umetnost je raziskovanje kinetične abstraktne umetnosti in glasbe
ali zvočne kombinacije v odnosu do drugih. Mednje štejemo vizualno glasbo,
abstraktni film, avdiovizualne predstave in instalacije.96
Instalacija je umetniški žanr tridimenzionalnih del, ki so umeščena v prostor in
so zasnovana tako, da preoblikujejo dojemanje prostora. Na splošno se ta izraz
uporablja za notranje prostore, medtem ko se zunanji posegi pogosto imenujejo
javna umetnost ali intervencijska umetnost; meje med temi pogoji pa se
prekrivajo.
Interaktivna instalacija pogosto vključuje občinstvo, ki deluje na umetniško
delo ali pa se odziva na dejavnost uporabnikov. Obstaja več vrst interaktivnih
instalacij, ki jih umetniki ustvarjajo, to so spletne instalacije, galerijske
instalacije, digitalne instalacije, elektronske naprave, mobilne naprave itd.
Interaktivne instalacije se pojavijo konec osemdesetih let in postanejo žanr v
devetdesetih letih, ko se umetniki začnejo posebej zanimati za to, da občinstvo
sodeluje z umetniškim objektom in da aktivira in razkrije pomen instalacije.97
Torej če povzamemo in povežemo napisano, je interaktivna avdiovizualna
instalacija tridimenzionalni umetniški objekt v prostoru, ki vsebuje tako vizualne
kot zvočne komponente, občinstvo ali gledalci sodelujejo ali pa se instalacija
odziva na gibanje ali interakcijo občinstva.
Nekatere takšne instalacije, ki so bolj kot z zvokom povezane z glasbenimi
elementi, imenujemo tudi inštrument ali barvne orgle (Color organ).

Audiovisual, Wikipedia, 2018, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Audiovisual> (15. 4. 2019).
Audiovisual art, Wikipedia, 2019, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Audiovisual_art> (18. 4. 2019).
97
Installation art, Wikipedia, 2019, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Installation_art> (19. 4. 2019).
95
96
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7.2 COLOR ORGAN (BARVNE ORGLE)

Barvne orgle (Color organ) so glasbeni
instrument, ki proizvaja vizualne
dražljaje, tako da na določen način
ustreza zvoku. Znano je, da številni
poskusi poslušalcem omogočajo
sinestetične učinke. Barvne orgle je
mogoče opredeliti kot napravo, ki je
sposobna hkrati ustvariti barvo in
glasbo. Proizvedene barve temeljijo
na glasbi z določenim preslikavanjem.
Izraz izvira iz leta 1895, ko ga
je predstavil Alexander Wallace
Rimington. Skozi čas je bilo narejenih

več poskusov za ustvarjanje naprav,
ki hkrati proizvajajo barvo in zvok.
Poleg Rimingtona so na različne
načine barvne orgle sestavili tudi
Louis Bertrand Castel (1688–1757),
Bainbridge Bishop (1837–1905),
Aleksander Skrjabin (1871–1915),
Vladimir Davidovich Baranoff Rossine
(1888–1944), Mary Hallock-Greenewalt
(1871–1950), Thomas Wilfred (1889–
1968), Charles Dockum (1904–1977)
in drugi.98

Slika 13 Alexander Wallace Rimington, Color-Organ, 1912
Teun LUCASSEN, Color organs, Human media interaction, dostopno na <https://pdfs.semanticscholar.
org/229e/239ab7e955886d0e553e1e50f73d2257df97.pdf> (18. 9. 2019.).
98
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Leta 1725 je Louis Bertrand
Castel predstavil “Clavecin pour
les yeux”, ki se lahko prevede
v “okularni čembalo”. To je bil
prototip za čembalo s 60 barvnimi
ploščicami, pritrjenimi na tone
tipkovnice. Castel je izvedel vrsto
sistematičnih poskusov s ciljem, da
bi določil natančno analogijo med
barvo in svetlobo. Vse je temeljilo
na predpostavki podobnosti in
enakosti vibracij. Prvi dejanski model
okularnega čembala je bil končan 21.
decembra 1734.
Prvi dejanski barvni instrument, ki je
temeljil na organu, je bil zasnovan,
še preden je bilo uvedeno ime “Color
Organ”. Bainbridge Bishop je začel
študij o barvnih organih leta 1875.
Njegova naprava je bila postavljena
pred sončno ali električno svetlobo,
pri kateri so bile uporabljene barvne
steklene plošče, ki so projecirale
želeno barvo na zaslonu. Bishop je
uporabil neposredno korespondenco
z uporabo mavrične lestvice na
podlagi Newtonove teorije. Visoke
note so bile razdeljene v tri loke, ki
so predstavljali tri mavrice, vsak z
ustrezno barvo.
Rimingtonove barvne orgle iz
leta 1895 ni uporabljal direktne
korespondence. Namesto tega je
uporabil dve tipkovnici, eno za
predvajanje glasbe in drugo za
»igranje barv«. Vendar pa je bilo
napravo mogoče nastaviti tako, da
je bila mavrična lestvica razporejena
po tonih. Rimingtonove teorije so
temeljile na enakih načelih kot
na primer Castelove, in sicer da

so glasba in barve ustvarjene z
vibracijami. Ljudje imajo za te
dražljaje različna čutila, ko pa je
oboje stimulirano na isti valovni
dolžini, naj bi to okrepilo izkušnjo, kot
jo je predvidel prvotni skladatelj.99
Okoli leta 1920 je Wilfred ustvaril
Clavilux, pripomoček za barvno
projekcijo svetlobe, namenjen
avdiovizualnim predstavam. Clavilux
je bil nekakšen organ, ki je namesto
glasbe ustvarjal tekoče svetlobne
oblike in je bil ustvarjen, da bi
omogočil tihe skladbe Lumie. Ta
naprava je debitirala v New Yorku
januarja 1922 in takrat je veljala
za začetek učinkovite rabe svetlobe
za umetniške namene. Clavilux naj
bi nato vodil v nov žanr umetnosti:
kinetično umetnost.100
Do leta 1910 so barvne orgle
uporabljale le barve za izboljšanje
sinestetičnega učinka ob poslušanju
glasbe. Prvi, ki je v barvne orgle
uvedel tudi vzorce in oblike, je bil
ruski slikar Vladimir Davidovich
Baranoff Rossine. Njegova naprava
je bila zasnovana po sodobnem
klavirju, imenoval jo je »optofonski
klavir«. Rossinejev klavir je uporabil
žarek svetlobe, ga projeciral na
bel zaslon, nekaj barvnih

leč z
oblikami in vzorci pa je ustvarilo
popolnoma novo izkušnjo. Ne samo
spreminjajočih se barv skozi čas,
ampak tudi oblike in vzorce.
Med pomembne zgodovinske
primere barvnih orgel štejemo
tudi Skrjabinov svetlobni klavir, o
katerem sem že veliko napisala.101

Prav tam.
Original creators: Thomas Wilfred, the father of multimedia, Vice, dostopno na
<https://www.vice.com/en_us/article/bmdakq/original-creators-thomas-wilfred-the-father-of-multimedia>
(16. 4. 2019).
101
Glej str. 31.
99

100
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Mary Hallock-Greenewalt je bila prva ženska, ki je poskusila ustvariti barvne
orgle oziroma napravo, ki bi nadzorovala razsvetljavo koncertne dvorane med
nastopom. Za to je izumila notni zapis za nadzor luči, ki temelji na glasbenih
tonih. Ne uporablja pa nobene neposredne barvne povezave, ker je bila
prepričana, da je to razmerje spremenljivo, odvisno od dejavnikov, kot sta
sposobnost in temperament izvajalca. Napravo je poimenovala po svoji materi,
Sarabet.
Charles Dockum je bil inženir elektrotehnike iz Teksasa, ki je patentiral stroj,
ki je ustvarjal gibljive abstraktne slike in barve v harmoniji v povezavi z glasbo.
Stroj je imenoval ‘‘MobilColor’’.102
Zanimiv in relevanten sodobnejši
projekt je avdiovizualna
instalacija Light music avtorja
Briana Ena. Brian Eno je
angleški glasbenik, skladatelj,
producent in vizualni umetnik,
znan kot eden glavnih
inovatorjev ambientalne glasbe
in generativne slike. Projekt
»Light Music« je instalacija
svetlobnih objektov, preko
katerih se prikazujejo barve
z neskončno kombinacijo
zapeljivega ustvarjanja
generativnih barvnih pasic,
preko prepletenih LED luči. Vsak
svetlobni objekt pa spremlja
edinstvena glasbena kompozicija.
Z razširitvijo časovnih meja z
delom, ki na videz nima začetka
ali konca, je delo neskončno.103

Slika 14 Brian Eno, Light Music, 2016

102
103

LUCASSEN, op. 98.
Cristopher SCOATES, Brian Eno: visual music, San Francisco: Chronicle Books, 2013, str. 23.
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Pri pregledu zgodovine barvnih organov je potrebno omeniti pomembno razliko
med barvnimi organi in vizualizacijo glasbe. Barvni organi so naprave, ki
ustvarjajo barve glede na glasbo. Kadar pa so barve ustvarjene glede na zvok,
to imenujemo vizualizacija glasbe. Vizualizacija glasbe deluje tako, da razlikuje
ravni zvoka v različnih frekventnih območjih. Izhodišče barvnih organov pa
so višji glasbeni nivoji, kot so toni, akordi ali vrste instrumentov. Glasbene
vizualizacije so na voljo na primer v priljubljenih glasbenih predvajalnikih, kot sta
Windows Media Player ali Nullsoft Winamp.104
Umetnikov, ki so ustvarjali barvno-zvočne objekte, je še veliko. Izpostavila sem
nekaj pomembnejših primerov. Ob takšnem pregledu pa ne smemo zanemariti
projektov, ki so bili predstavljeni v Sloveniji. Med barvne organe lahko štejemo
tudi projekt VGzB, avtorja Petra Ciuhe in inštrument Božidarja Svetka.
VGzB Projekt Petra Ciuhe je multimedijska računalniška aplikacija, ki lahko z
ustreznim programskim modelom poišče ustrezno barvo kateri koli kombinaciji
sočasnih tonov. S tem računalniškim programom je povezan barvni inštrument,
ki med samim igranjem izvaja analizo harmoničnih odnosov in jo predstavi v
barvah na samem inštrumentu.105
Tematsko ujemajoč projekt je tudi zanimiv inštrument Božidarja Svetka106. S
pojavom sodobne računalniške tehnologije tako »klasično« izkušnjo prenese v
nov medij. Leta 1996 je izdal patent za postopek vizualizacije zvočnega dogodka,
tako da s pomočjo novega inštrumenta »predvaja« barvne vsebine vsakega
glasbenega dela. Novi inštrument ponuja novo postproduktivno izrazno obliko
glasbe, ki je dostopna vsakemu posamezniku.107

LUCASSEN, op. 98.
CIUHA, KLEMENC in SOLINA 2010, op. 18, str. 1–14.
106
Božidar Svetek je zasebni raziskovalec in video umetnik, ki se od leta 1979 osredotoča izključno na povezovanje glasbe s slikarstvom in tehniko, tj. povezovanje zvoka in slike.
107
Interakt Studio: Božidar Svetek, Visual Music, dostopno na <http://visualmusic.blogspot.com/2007/06/interakt-studio-boidar-svetek.html> (16. 4. 2019).
104
105
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7.3 REALNOČASOVNA
VIZUALIZACIJA GLASBE ALI
V J K U LT U R A
VJ-anje je široka oznaka za
vizualizacijo glasbe v realnem času.
Značilnost VJ-anja je ustvarjanje
ali manipulacija video posnetkov
v realnem času s tehnološkim
posredovanjem, sinhronizirano z
glasbo. VJ-anje se pogosto pojavlja
na prireditvah, kot so koncerti,
nočni klubi, glasbeni festivali in
včasih v kombinaciji z drugimi
performativnimi umetnostmi.
Rezultat je multimedijska predstava
v živo, ki lahko vključuje glasbo,
igralce in plesalce. Izraz VJ je postal
priljubljen v povezavi z MTV-jevim
Video Jockeyjem. Njegov izvor sega
v newyorško klubsko sceno 70-ih. V
obeh primerih je VJ-anje manipulacija

ali izbira vizualnih podob, na enak
način kot je DJ-anje izbira in
manipulacija zvoka ali glasbe.
Eden od ključnih elementov v praksi
VJ-anja je mešanje video vsebin iz
nabora video materiala v realnem
času. Video material hranimo na
medijih za shranjevanje, kot so
trakovi VHS ali DVD-ji, video in
slikovne datoteke na trdih diskih
računalnika, vhodih v živo kamero
ali iz računalniške slike. Poleg izbora
medijev VJ-anje večinoma vključuje
tudi obdelavo vizualnega materiala
v realnem času. Izraz se uporablja
tudi za opis performativne uporabe
generativne programske opreme.108

Slika 15 VJ-anje
108

VJing, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/VJing> (5. 6. 2019).
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Pomemben vidik VJ-anja je uporaba tehnologije, pa naj gre za ponovno uporabo
obstoječih tehnologij, namenjenih drugim področjem, ali za ustvarjanje novih
in specifičnih za predstavo v živo. Pojav videa je odločilni trenutek za nastanek
termina VJ (video džokej).
Z uporabo video mešalnika VJ-ji mešajo in prekrivajo različne video vire v
kompozicijo gibljive slike v živo. V zadnjih letih so ustvarjalci elektronskih
glasbenih instrumentov začeli izdelovati posebno strojno opremo za VJ-anje.109

7.4 PROJECTION MAPPING
– PRESLIKAVA PROJEKCIJE
Preslikava projekcije ali bolj znano projection mapping je tehnologija
projeciranja, ki se uporablja za spreminjanje predmetov, pogosto nepravilno
oblikovanih, v površino zaslona za video projekcijo. Ti predmeti so lahko
kompleksne industrijske pokrajine, kot so zgradbe, mali notranji objekti ali
gledališke etape. Z uporabo specializirane programske opreme je dvo- ali
tridimenzionalni objekt prostorsko preslikan v virtualni program, ki posnema
realno okolje, na katerega se projecira. Programska oprema lahko komunicira
s projektorjem, tako da na površino predmeta prilagodi poljubno želeno sliko.
To tehniko uporabljajo umetniki, VJ-i in oglaševalci, ki lahko dodajo dodatne
dimenzije, optične iluzije in predstave o gibanju na predhodno statične predmete.
Videoposnetek se običajno kombinira z zvokom ali ga sproži, da se ustvari
zvočno-vizualna pripoved.110

Slika 16 Prikaz preslikave projekcije

Prav tam.
Projection mapping, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Projection_mapping>
(5. 6. 2019).
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110

65

Projekcijo preslikamo z uporabo vsakodnevnih videoprojektorjev, vendar se le-ta
namesto na ploskem platnu razporedi na katero koli površino, pri čemer skupni
predmeti katere koli oblike 3D postanejo interaktivni zasloni. Bolj formalno,
projection mapping je prikaz slike na neravni površini.
Preslikava projekcije se uporablja v oglaševanju, v nočnih klubih, na koncertih,
prireditvah, v gledališču in v umetnosti. Za prilagoditev video vsebine na fizične
objekte se uporablja specializirana programska oprema.111

What is projection mapping?, PMC, dostopno na <http://projection-mapping.org/what-is-projection-mapping/> (5. 6. 2019).
111

66

8 PRAKTIČNI DEL NALOGE

V praktičnem delu naloge sem izdelala interaktivno avdiovizualno instalacijo,
ki prikazuje, kako je videti določen zvok ali skupek njih. Zvok, ki se sproži na
sintetizatorju, se sočasno vizualizira na projekcijskem objektu. Ob pritisku na
tipko sintetizatorja se sočasno sprožita zvok in vizualna projekcija. Projekcija je
na objekt selektivno preslikana.

Slika 17 Spektrozator, skica

67

8.1 PREVA JANJE ZVOKA V SLIKO
S POMOČ JO TEHNOLOGIJE

Za prevod zvoka v sliko sem izbrala metodo tehnološkega prevajanja. Zvok sem
prevedla v vizualijo preko spektrogramov (več o spektrogramih sem pisala na
strani 48). Za pridobitev vizualnega spektrogramskega zapisa sem uporabila
programsko opremo Audacity. Vsak posamezen zvok, ki prihaja iz sintetizatorja
sem posnela direktno v programsko opremo Audacity. Posneto zvočno datoteko
sem nato pretvorila v vizualni spektrogramski zapis. Pridobljeni spektrogrami so
mi služili kot izhodišče za nadaljnjo obdelavo in animiranje vizualizacij.

Slika 18 Pretvarjanje zvoka v spektrogramski zapis
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8.2 SPEKTROGRAMI

Slika 19 Spektrogram 01

Slika 20 Spektrogram 02

Slika 21 Spektrogram 03
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Slika 22 Spektrogram 04

Slika 23 Spektrogram 05

Slika 24 Spektrogram 06
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8 . 3 P R O C E S I Z D E L AV E I N Š TA L A C I J E

Povezati zvok z vizualijo zahteva nekaj tehničnega znanja in eksperimentiranja.
Kot VJ uporabljam programsko opremo Resolume Arena, zato sem si tudi
pri tovrstni inštalaciji pomagala z omenjenim programom. Ukaze, ki sprožijo
vizualijo, sem povezala s tipkami sintetizatorja. S tem posegom sem dosegla
to, da se vizualije upravljajo preko sintetizatorja in ne preko računalniške
opreme. Za izdelavo inštalacije sem uporabila sintetizator, zvočno kartico oz.
midi vmesnik, računalnik, projektor in projekcijski objekt. Vse komponente sem
povezala s specifičnimi kabli, da so naprave med seboj komunicirale. Projekcijski
objekt sem izdelala iz stiropora in projekcijo selektivno po-mappirala na določene
dele objekta. Mapiranje objekta sem prav tako naredila v programski opremi
Resolume Arena. Podatki o tehnični pripravi so prikazani spodaj in na infografiki
desno.

Slika 25 Tehnični načrt izvedbe
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8.4 AVDIOVIZUALNI ELEMENT

Glavni in ključni element inštalacije Spektrozator je avdiovizualnost. Inštalacija
vsebuje tako zvočne efekte kot vizualne prikaze. Zvok in vizualija sta pri
Spektrozatorju neposredno povezana. Zvok brez vizualije ne obstaja in obratno.
Da se vizualija sploh sproži, potrebujemo zvok, zvok pa avtomatično sproži
še vizualijo. Vizualije so oblikovane preko spektrogramskega zapisa zvokov in
animirane v programski opremi Adobe After Effects. Ob poslušanju in gledanju
inštalacije je čutiti tesno povezavo med sproženim zvokom in prikazano vizualijo.
Spektrozator draži čutilo za vid in čutilo za sluh ter oba čutna dražljaja poveže
v harmonično celoto. V možgane priteče skupek avdiovizualnih informacij, ki se
zlijejo v eno doživetje.

8.5 INTERAKTIVNOST

Interaktivni element inštalacije gledalcem omogoča možnost, da sami sprožijo
določene zvoke in vizualije. Inštrument oziroma inštalacija je izdelana tako, da
lahko gledalec stopi do sintetizatorja in uporabi njegove tipke. Gledalec tako
vstopi v samo instalacijo in postane del nje. Brez gledalca, ki je v tem primeru
čovek, niti zvok niti slika ne obstajata. Zvok in slika sta zgolj frekvenčno
valovanje, ki pa dobita svoj smisel šele v človeških možganih. Zato je človeški
element tukaj nujen. Človeška čutila omogočajo inštalaciji, da živi in da dobi svoj
smisel. Sodelovanje gledalcev v inštaliciji je pogoj za delovanje samega projekta.
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Slika 26 Fotografija Spektrozatorja
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Slika 27 Projekcijski objekt Spektrozatorja

Slika 28 Sintetizator in projekcijski objekt

Slika 29 Detajl projekcijskega objekta
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9 ZAKLJUČEK

Raziskovanje povezav med zvočnim in vizualnim je obsežno in zahtevno
področje. Pri globokem brskanju po literaturi dobiš občutek, da je to neka
nerešljiva uganka, ki ji še nihče ni prišel do dna. Ravno ta občutek te žene
naprej, želiš si izvedeti več in raziskuješ naprej. Mojo domnevo, da med zvočnim
in vizualnim obstajajo povezave, lahko po obsežnem raziskovanju nedvomno
potrdim. Veliko raziskovalcev iz različnih disciplin znanosti je prišlo do zaključkov
in uspelo jim je dobiti rezultate, vendar so si med seboj nekompatibilni oziroma
nasprotujoči.
Raziskovalci, ki so se ukvarjali s to temo, so se prevajanja slišnega v vidno
lotili na različne načine. S takšnimi raziskavami so se ukvarjali predvsem
fiziki, psihologi, tehnologi, programerji, zdravniki in umetniki. V raziskovalnem
procesu sem ugotovila, da se glasbeni ton lahko prevede v barvni odtenek preko
fizikalnega, psihološkega in tehnološkega pristopa, slednjega sem tudi uporabila
pri praktičnem delu naloge. Kot omejitve pri izbrani raziskavi lahko omenim
razmeroma malo dostopne literature. Temo sem morala obravnavati posamično,
tako da sem zvok in glasbo preučevala posebej, barvo in likovno ločeno in nato
sem sama iskala vzporednice.
Ker sem vpeta v VJ kulturo, sem si želela odkriti več načinov in možnosti za
vizualizacijo glasbe. V raziskovalnem procesu sem odkrila kar nekaj novih
možnosti za vizualizacijo zvoka, vendar pa še vedno obstajajo odprta vprašanja
in nadaljnje možnosti raziskovanja. Do dodatnih ugotovitev bi lahko prišla preko
anketiranja večjega števila ljudi o povezavi zvočnega in vizualnega. Lahko bi se
pogovorila in naredila intervju z osebo, ki ima sindrom sinestezije ter primerjala
doživljanje zvoka in slike pri slepih in gluhih. Tema, ki sem jo raziskovala, me je
pripeljala do ugotovitve, da povezava med zvokom in sliko nedvomno obstaja in
da je načinov, preko katerih lahko vizualiziramo zvok, zelo veliko. Kot vizualna
ustvarjalka lahko potrdim, da mi izbrana tema ponuja veliko novih možnosti
vizualizacije ter zalogo nove inspiracije in navdiha za nadaljnje ustvarjanje.
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se zahvaljujem mentorici teoretičnega dela, izr. prof. dr. Petri Černe Oven in
mentorju praktičnega dela, izr. prof. Sašu Sedlačku. Prav tako se za pomoč pri
izdelavi zahtevnega tehničnega dela naloge zahvaljujem prijatelju Črtu Trkmanu.
Za navdih in inspiracijo se zahvaljujem nadvse kreativni prijateljici Stelli Ivšek.
Nadvse hvaležna sem tudi partnerju, ki mi je pomagal pri transportu objektov
in mi nudil pomoč na vsakem koraku. Nenazadnje se za moralno podporo in
spodbujanje zahvaljujem mami in očetu.

