
 LIKOVNA UMETNOST 9. razred,  

navodila za delo na domu 

 

Dragi učenec, učenka! 

Pred tabo je četrta likovna naloga,  

gibljivi kip - mobile. 

Verjamem, da jo boš dobro rešil/a! Označila sem težavnost nalog: 

• dve zvezdici (**): osnovne naloge in  

• tri zvezdice (***): bolj zahtevne naloge. 

Likovna naloga je za 3 ure, od 20. 4. 2020 do 17. 5. 2020. 

 

Likovno področje:  

oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru - KIPARSTVO (gibljiv kip, mobil). 

 

TEORIJA 

**Nekaj o mobilih najdete na tem naslovu: 

https://eucbeniki.sio.si/lum9/2853/index.html  

 

 

*Mobili so gibljivi kipi, ki se premikajo, nihajo, valovijo ali se kako drugače gibljejo in 

se s tem stalno spreminjajo. Običajno so sestavljeni iz lahkih materialov, njihovi deli 

pa so na različne načine povezani med seboj. Umetnine učinkujejo zračno in 

lahkotno.  

 

Lahko visijo v zraku, lahko pa so na posebnih podstavkih, ki jim omogočajo 

premikanje. Kakorkoli, njihovo ravnovesje ni trdno, nekatere že najmanjši sunek 

zraka spravi v gibanje.  

 

Prostor, ki ga zavzema mobil med gibanjem, se spreminja, in ko ga opazujemo, ga 

vsak trenutek vidimo nekoliko drugače. Mobili delujejo lahkotno in v prostor posegajo 

dinamično.  

 

Premikajo se lahko mehansko, s pomočjo elektrike, s pomočjo naravnih pojavov 

(vetra, zraka, valov, rečnega toka, svetlobe, zvoka ...) in z dotikanjem. 

 

 

 

Mobili so torej kipi iz lahkih materialov (papir, karton, plastika, folija, blago, 

kovina, polivinil, zamaški …) sestavljeni iz plošč in žic/vrvic, povezanih med 

seboj. 
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Primeri gibljivih kipov 

Alexander Calder:  
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Pae White: 
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Še nekaj idej: 
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*DRUGI DEL: PRAKSA 

Vaša naloga je naslednja. 

Likovni motiv: To sem jaz v času, ko razsaja korona virus. 

 

Likovna tehnika: kombinirana - poljubni umetni in naravni materiali, ki jih najdete 

doma in v naravi. Uporabite domišljijo, pospravite predale, poglejte v smeti, uporabite 

razne embalaže, vrvice, žice, obešalnike ...  

 

Likovni problem: z upoštevanjem lastnosti različnih materialov (gladki, hrapavi, 

svetlikajoči, mat, različnih barv, grobi, nežni, oglati, okrogli …) predstavi sebe skozi 

mobil. Kako se trenutno počutiš, ko si doma? Si vesel, utesnjen, nesrečen, žalosten, 

poln upanja, radoživ, utrujen, nejevoljen, pol energije, da bi se kar razpočil ... 

 

Likovna naloga: iz različnih materialov izdelaj mobil na dano temo. Umetniška dela so 

navadno odziv na neko obdobje, režim, stanje družbe in tudi mi smo se znašli v 

nevsakdanji situaciji.  

Res bi rada, da razmišljate o sebi in izdelate mobil, ki bo “selfi vašega počutja”. 

Bodite ustvarjalni, uživajte in predstavite vaše delo doma, tako za vajo.  

Potek dela 

1. *Zasnujete idejo o izgledu vašega gibljivega kipa, si jo skicirate. 

2. *V hiši ali v naravi poiščite umetne ali naravne materiale, ki jih boste 

potrebovali za sestavo kipa. 

3. *Izdelajte gibljivi kip poljubne velikosti, pri tem pa ne pozabite na naslednje: 

*materiali naj bodo lahki, saj bomo mobile razstavili tako, da bodo viseli iz 

stropa; mobili so gibljivi – pazite, da ohranijo svojo obliko, četudi vanje zapiha 

veter; bodite **izvirni pri oblikah in kompoziciji; ne pozabite na **estetsko 

podobo gibljivega kipa. 

4. *Vaše mobile obesite (če nimate možnosti znotraj prostora, jih lahko obesite 

na vejo drevesa). 

5.  **Mobile fotografirajte iz dveh ali treh strani. Fotografijo lahko posnamete s 

telefonom, lahko pa s fotoaparatom, če ga imate doma.  

6. **Fotografije gibljivega kipa mi pošljite na moj e-naslov. 

 

7. *Gibljivi kip skrbno pospravite ali pustite razstavljenega doma. Ko se ponovno 

vidimo (upam, da kmalu), bomo vaša dela ovrednotili in razstavili po hodniku 

šole. 
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***Tisti, ki želijo več, si lahko pogledajo video na spodnjih povezavah: 

https://www.youtube.com/watch?v=fI5PRaTSMUI&list=PL-

sSl2HewwKpgqzryy3m2P7gr0ORagZfM 

http://www.calder.org/work/by-category/hanging-mobile 

https://www.youtube.com/watch?v=pMOQE1jmvM0 

 

Končan gibljivi kip postavi na **primerno mesto (lahko tudi na travi, v gozdu, v 

stanovanju)  in ga fotografiraj. *** Pri fotografiranju pazi na kompozicijo, svetlobo, 

ozadje. 

Fotografijo primerno opremi. 
 

!!!Fotografija naj bo shranjena pod imenom, priimkom in razredom učenca, v  

jpg formatu. PRIMER: Violeta_Škrabl_9.c.jpg!!! 

 
Fotografijo pošlji na moj e-naslov violeta.skrabl@ludvik.si 

Zapiši, če lahko izdelek objavim ali ne npr: DOVOLIM/NE DOVOLIM, DA MOJ 

IZDELEK OBJAVITE. 

https://9razredmobili.blogspot.com/ 

Fotografije bom shranila na moj blogger profil, kjer boste objavljene lahko videli in 

komentirali. Vso tvoje delo je pri meni dokumentirano. Ko bo čas, se bo po sprejetih 

navodilih, iz tvojega dela oblikovala tudi ocena. 

*Fotografijo izdelka pošlji do nedelje, 17. 5. 2020. 

 

U Ž I V A J   V   U S T V A R J A N J U   !!! 
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