
Драги ученици, пред нама је нова тема која се зове контраст. Контраст је изражена 

различитост, супротност ликовних елемената. Може се рећи да је контраст однос, поређење 

елемената по супротности. Контраст је као принцип или стилска фигура присутан у свим врстама 

уметности али и свим областима људског живота а ми ћемо се фокусирати на контраст у ликовној 

уметности и визуелном изражавању уопште. 

Црно-бело, велико-мало, пуно-празно, обојен- необојен( хроматски- ахроматски), дебело- танко, 

хоризонтално- вертикално, далеко- близу, правилно. неправилно...ово су само неки примери 

контраста са којима се можемо срести у визуелном изражавању. 

У ликовној уметности контраст се постиже повећавањем различитости између елемената 

композиције. Пример могу бити светлосни тонови односно валерске вредности које можемо 

постављати у хармоничне низове или их постављати у контрастне низове.  

Сетимо се и градације светлосних тонова а градација је поступно ређање светлосних тонова од 

најсветлијег ка најтамнијем тону. Погледајте пример градације светлосних тонова на слици испод: 

 

Светлосни тон, валерска вредност или валер је количина светлости на одређеној површини. 

Најсветлији тон је бела а најтамнији тон је црна, бела и црна представљају две противтеже и 

заједно граде контраст који познајемо као црно- бели контраст. Црно- бели контраст је у суштини 

контраст светлосних тонова. 

У ликовној али и другим врстама уметности постоје кључеви за низање валерских вредности који 

служе за хармонично или контрастно низање светлосних тонова а свако ликовно дело може се 

тумачити и на овај начин. Различити сликари користећи одређење валерске кључеве приказују 

различита осећања, атмосферу на својим сликама, повећавају драматичност или описују мир на 

својим сликама. Валерски кључеви су веома важни за прецизно изражавање визуелним путем, од 

избора валерског кључа зависи да ли ће слика бити хармонична, мирна, тиха...или ће бити 

драматична, мрачна, немирна. 



Низање блиских светлосних тонова познајемо као молски валерски кључ а низање тонова са 

израженим валерским разликама зовемо дурски валерски кључ. Оба ова кључа могу имати своје 

моделе који се зову високи, средњи и ниски. Погледајте примере различитих валерских кључева 

на слици испод: 

 

Ваш задатак је да осим овог текста прочитате и текст у уџбенику за ликовну културу на странама 

40-44. У следећем тексту као и на уживо часу наставићемо обраду ове теме. 

 

Велики поздрав, 

Наставник иван В. 

 


