
Pozdravljene, 

 

spet nas je doletelo delo na daljavo. Ker se vsaj ta teden ne bomo videle, vam podajam 

navodila, kaj v tem času naredite doma. Preizkusile se boste v samostojnem delu in verjamem, 

da vam bo uspelo.  

Za vsa vprašanja, pojasnila, pomoč, dodatno razlago … sem dosegljiva na novem službenem 

e-naslovu, ki je sandra.hanzic@guest.arnes.si  

 

Četrtek, 22. 10. 2020  - Kako zveni naša slika 

 

Danes boste pri delu uporabljale spletni program Kandinsky, ki je eden od 13 brezplačnih 

programov v Glasbenem laboratoriju Chrome (Chrome Music Lab). V programu lahko 

narišete preprosto sliko in preizkusite kako slika zveni.  

 

VASILIJ KANDINSKI 

Vasilij Kandinski je bil ruski slikar, ki je živel med leti 1866 in 1944. Odraščal je v ruskem 

mestu Odesa, kjer se učil igrati klavir in violončelo. Glasba, oblike in barve imajo pomembno 

vlogo v njegovih umetniških delih, saj je slikanje primerjal z ustvarjanjem glasbe. Kandinski 

je bil prepričan, da lahko z barvami in oblikami izraža občutke in glasbo v svojih slikah. 

Mislil je, da rumena barva predstavlja zvok trobente in da določene barve predstavljajo zven 

klavirskega akorda. Oblike, ki so ga najbolj zanimale, so krog, trikotnik in kvadrat. Prepričan 

je bil, da trikotnik povzroča agresivne občutke, kvadrat deluje umirjeno in krog pa spodbuja 

duhovne občutke. 

 

Povezava do spletnega programa Kandinsky: 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Kandinsky/  

 

1. Različne oblike zvenijo drugače. 

2. Narišite krog in poskusite kako zveni. Kliknite na risbo in jo predvajajte.  

3. Narišite še trikotnik in kvadrat. Poslušajte kako zveni.  

4. Narišite risbo po svoji izbiri, pritisnite gumb za predvajanje in slišali boste glasbo celotne 

slike.  

5. Višina tona se spreminja z lego na sliki. Poskusite narisati tri trikotnike v stolpcu in slišali 

boste tri različne zvoke.  

6. Za spreminjanje zvokov inštrumentov, ki izvajajo ustvarjeno sliko uporabite barvni krog na 

levi strani gumba za predvajanje.  
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Uspešen boš, ko boš: 

- s pomočjo spletnega programa Kandinsky narisal sliko in poslušal kako zveni.  

 

 

 

 

 

POMEMBNO 

Med uporabo spletnega programa Kandinsky naredi posnetek zaslona (print screen na 

računalniku oz. screenshot na mobitelu) in sliko pošlji na moj e-naslov 

sandra.hanzic@guest.arnes.si  
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