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OKVIR

Navadno ima vsaka slika vsaj en 
okvir. To je OKRASNI OKVIR, ki 

se prilega robovom slike. Okvir je 
najprej zaščita, obenem pa daje sliki 

bolj slavnosten videz. Okvirji so 
največkrat izrezljani iz lesa, okrašeni 

z različnimi vzorci in pozlačeni. 
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Nekatere slike v galeriji imajo še 
danes okvirje, kakor so jim jih izbrali 

mojstri slikarji sami. Kadar pa se 
izvirni okvirji niso ohranili, 
skušamo sliki v galeriji izbrati 

primernega iz zbirke starih okvirjev 
ali pa prosimo mizarja, 

da izdela novega.
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Slike na platnu imajo še drug okvir, 
rečemo mu slepi okvir ali PODOKVIR. 

Takšno ime ima, ker ga s sprednje 
strani ne vidimo, saj je skrit pod 
platnom. Podokvir je opora sliki: 

platno je nanj enakomerno napeto. 
V vogalih podokvirja so ZAGOZDE, 
majhni leseni trikotniki, s katerimi 

lahko uravnavamo fino napetost 
platna. Včasih se na podokvirjih 

skrivajo tudi kaki zanimivi zapisi.
Tudi podokvirji so ranljivi. Če so se 

v preteklosti zlomili ali pa so jih črvi 
prehudo naluknjali, jih zamenjamo 

z novimi.



· · · OKVIR · · ·

Ko boš naslednjič v galeriji, poišči 
nekaj izvirnih okvirjev. Oglej si, kaj 
prikazujejo slike. Opazil boš, da se 

okrasje okvirja včasih povezuje z 
vsebino slike. Ugotovi, kako. Okrasje 

lahko tudi prerišeš.



· · · OKVIR · · ·

Nekateri okrasni okvirji so imeli še 
dodatno nalogo. V galeriji lahko vidiš 

okvir, ki je obenem hranišče za 
kosti svetnikov. Ljudje so ob takšnih 
slikah častili Marijo z Detetom in se 
spominjali svetnikov, ki so jim bili 
v pomoč. Verjeli so in še danes so 

prepričani, da ima slika čudodelno 
moč, če je v okvirju shranjena 

kost svetnika.

Z okvirja preriši oblike odprtin za 
svetniške ostanke (relikvije).
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Oblike okvirjev so se prilagajale 
motivom na slikah. Ko se naslednjič 

sprehajaš v galeriji, opazuj in 
razmisli, kateri motiv najbolj sodi 

v pravokotni podolžni okvir, kateri 
v ovalnega in kateri v pokončnega, 

zgoraj polkrožno sklenjenega. 
Na voljo imaš motive: nabožna 

slika, portret, krajina. Na spletni 
strani poišči in si natisni predlogo 

z okvirjem in van j nariši svoj 
najprimernejši motiv. Tudi okvir 

lahko okrasiš.
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