
LUM vaja osmi razred / LP

Druga likovna naloga v obdobju šole doma oz. zdoma se bo ukvarjala z 
likovno podobo LPja, slovensko gramofonske plošče. Na kratko, izdelati 
morate ovitek gramofonske plošče za enega od petih, po mojem laičnem mnenju 
pomembnih, da ne rečem kultnih albumov v zgodovini slovenske popularne 
glasbe. 
Poslušaj albume in si izberi enega od petih ponujenih. Za izbranega izdelaj 
prvo stran ovitka. 

Albumi na razpolago:

Beneški fantje / Rdeči cvet 

https://www.youtube.com/watch?v=FUx9p-BYIcU&list=OLAK5uy_l6ZgLde59xyUgBtkCbe9SoeyWKvekNSkA

     
Bele vrane / Bele vrane

https://www.youtube.com/watch?v=cqB7_9nXUKU&list=PL7WhX0n8afMTMVLcnytSNjD7LgFIWCeLB

Pankrti / Dolgcajt

https://www.youtube.com/watch?v=M4gWaGgMg5Y

Lačni Franz / Ikebana

https://www.youtube.com/watch?v=HVgjj8JNSNI

Big Foot Mama / Nova pravila

https://www.youtube.com/watch?v=rUIsengBds4&list=PLjri4lyHYQD4stQUKjMQvI9pz53Ulal7k

Predlagam, če imaš možnost, da si ogledaš odličen dokumentarec o gramofonskih 
ploščah, saj moraš vse, čemur želiš dati likovno podobo, dobro poznati in 
razumeti. 

http://www.sigic.si/kako-smo-vzljubili-vinilne-plosce-in-kam.html



Za lažje delo nekaj navodil

Za boljše sprejemanje glasbe citat slovenskega benda Šank Rock: “Dej 
bolj naglas radio naj te muska prebudi”. Med poslušanjem preberi čim več 
o izvajalcu in albumu, ki si si ga izbral. Poslušaj pesmi z albuma in 
si predstavljaj barve in oblike, ki ti jih prebujajo besedilo, ritem in 
melodija. 

1. Skice
Skica je hitra risba brez ravnila in radirke. Gre torej za tako imenovan 
brain storming, kjer se ne ukvarjaš z obliko ampak z vsebino. Ko velikokrat  
(vsaj 10 x) napišeš ime benda in naslov albuma na nekem kvadratu, poglej, 
kaj si naredil. Tistih nekaj, ki so ti simpatični in po tvojem mnenju 
odsevajo tvoje občutke pri poslušanju albuma na hitro pobarvaj z barvicami.

V razmislek
Ali bo tvoja likovna podoba ovitka za gramofonsko ploščo izžarevala občutke, 
ki jih ima poslušalec ob poslušanju albuma, je zelo odvisno od oblike, 
velikosti, kompozicije in barve črk, barve in morebitne risbe v ozadju in 



splošnega odtisa, ki ga da likovna podoba ob pogledu nanjo.    

2. Načrt

Vzemi A3 list. Če ga nimaš, delaj vse v merilu 1:2. Iz A3 lista naredi 
kvadrat. S svinčnikom zelo nežno nariši diagonale, vertikale in horizontale. 
Te črte ti bodo pomagale, da boš lažje izdelal smiselno kompozicijo. Nato 
nežno s svinčnikom napiši in nariši vse, kar si si zamislil, da bo pisalo 
na ovitku gramofonske plošče.

3. Barva

V poljubni tehniki (barvice, kolaž, flomaster, akvarel, tempera...) zelo 
natančno pobarvaj celo površino. Če imaš možnost, lahko uporabljaš za 
osnovo barvni papir ali pa celo kakšen star koledar.



4. Povratna informacija

Naloga, ki je pred tabo, je zelo kompleksna. Zato predlagam, da mi med 
delom, če imaš to možnost, pošlješ fotografije skic in napredka, da dobiš 
povratno informacijo. Če bi to delali v šoli, bi za to nalogo porabili šest 
šolskih ur, kar pomeni tri tedne. 
Vzemi si čas (https://www.youtube.com/watch?v=KOEU1dFQ7Kk), preposlušaj izbrani album 
in naredi veliko inovativnih skic, nato pa s potrpežljivostjo izdelaj 
izdelek, na katerega boš ponosen.  

5. Povezave za dodatno znanje o

kompoziciji:

https://eucbeniki.sio.si/lum/3174/index5.html 
http://socialna-akademija.si/makeitvisual/sl/kompozicija/

barvi:

https://www.merkur.si/vpliv-simbolika-in-pomen-barv
http://www.penzl.si/psihologija-barv-in-njihov-pomen-2/

splošno:

https://prezi.com/p/pt-qbl8n-01x/likovna-kompozicija-in-nacela-likovnega-reda/

Predviden čas ustvarjanja je šest šolskih ur oz. do 17. 4. 2020

Želim ti veliko ustvarjalnih izzivov ob risanju glasbe.

Jure Zorič  / jzori@11sola.si 

Viri:

http://pesmi.si/sank-rock/dej-bolj-na-glas/
https://www.billboard.com/photos/6715351/best-album-covers-of-all-time
https://99designs.com/blog/design-other/how-to-design-album-cover/
https://www.pinterest.fr/gwolf75/greatest-album-covers/
https://www.bigfootmama.net/diskografija
https://zkpprodaja.si21.com/sl/Zabavna_glasba/pankrti-rdeci_album_2/
https://www.discogs.com/Bele-Vrane-Bele-Vrane/release/3253215
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