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POVZETEK 

Namen diplomskega dela je raziskovanje grafičnih tehnik globokega tiska, procesa 

ustvarjanja grafik in predstavitev lastnih del. 

 Osredotočila sem se na pregled grafičnih tehnik globokega tiska, s poudarkom na štirih 

tehnikah-suha igla, jedkanica, mehka prevleka in reservage. Poleg samega procesa 

izdelave tehnik in postopka tiskanja, me je zanimal zgodovinski pregled in izvor tehnik 

kot tudi razvoj grafike na slovenskih tleh. Ob tem sem raziskala še motiv akta, skozi 

umetnostno zgodovino, in pojav akta v slovenski umetnosti.  

Sledi predstavitev in opis lastnih grafičnih del, katere povezuje ista motivika. 

Predstavila bom akte v štirih grafičnih tehnikah globokega tiska. Vsaka tehnika kaže 

svojo individualnost, risba pa variira od realističnih podob do povsem abstraktno 

zasnovanih figur, pa do stiliziranih skoraj neprepoznavnih likov.   

V tretjem, pedagoškem delu, analiziram izdelke učencev in izvedbo učne ure likovnega 

snovanja, povezane z globokim tiskom.  

KLJUČNE BESEDE:  grafika, globoki tisk, jedkanica, suha igla, mehka prevleka, 

reservage, akt 

 

ABSTRACT 

The main purpose of diploma work is researching of printing techniques in intaglio 

printing, the process of making the prints and presentation of my own work..  

I focuse on review of intaglio print technicques, especialy dry point, etching, soft 

ground etching and lift ground process. In addition of the technicques process, process 

of printing i was interested in to historical review and origin of intaglio printing, as 

development of printmaking in Slovenia. I also explored nudes as a motif true art 

history and aperance of the nude in slovenian art.  

Next is  intruducing my own printings. These works are connected/linked by one motif. 

I will introduce nudes in four intaglio printing tecqniques. Each print shows its own 

individuality, drawing shows diferrent variattions, from realistic images to abstract 

figures and stylized and almost unrecognible caracters. 

In the third part I have analizied chilldren art work and the process of art class all in 

conection with intaglio printing. 

KEYWORDS: printing, intaglio printing, etching, dry point, soft ground etching, lit 

ground process, nude
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1 UVOD 

 

 Grafika ni le končen izdelek, je proces, v katerem sem v zadnjih letih našla svojo 

likovno izraznost, likovno moč in eksistenco. Grafika mi omogoča popolno predanost in 

koncentracijo pri delu, saj zahteva, da vanjo vložim neizmerno ljubezen in zaupnost. 

Črno beli kontrast na malih formatih ima zame moč,  kakršno imajo več metrske barvne 

slike, a vendar te ne morejo prikazati iste osebnosti in intimnosti, ki jo po mojem 

mnenju zmorejo grafike. Osnova vsake grafike pa je risba, in motiv, ki ga risba 

predstavlja. 

V teoretičnemu delu diplomskega dela se najprej posvečam raziskovanju grafičnih 

tehnik globokega tiska in posebnostim, ki jih vsaka tehnika ponuja. Podrobno sem 

opisala postopek nastajanja grafik, vse od priprave plošče, do brisanja barve z roko pa 

do označevanja grafik. Poleg tega raziskujem še razvoj grafike na slovenskih tleh, 

natančno se posvečam še raziskavi akta v umetnosti, tako splošno kot pri nas. 

Predstavljam tuje in slovenske avtorje, ki so predstavili motiv akta v grafiki.  

V drugem delu sledi opis in predstavitev lastnih likovnih del, ki so nastala v grafičnih 

tehnikah globokega tiska. Rdeča nit vseh grafičnih del je motiv, ki ga variiram skozi 

različne tehnike. Akti, ki jih predstavljam pripovedujejo svojo zgodbo, kažejo svoj 

karakter, mnoge figure so avtobiografske, na nekakšen način ekspresivne in polne 

energije.   

V tretjem delu sem teoretičen in praktičen del prenesla v pedagoško prakso. Učencem 

pri likovnem snovanju želim najbolj nazorno predstaviti globoki tisk in posebnosti suhe 

igle. Motiv predstavlja figura, glavni namen izvedbe pouka pa so kvalitetni grafični listi. 
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2 TEORETIČNI DEL  

 

2.1 GRAFIKA; GLOBOKI TISK 

 

 Gráfika  -e ž (á) 1. likovna umetnost, pri kateri se na plošči izdelana risba odtiskuje: 

ukvarjati se z grafiko; nove tehnike v grafiki / umetniška grafika; uporabna grafika // 

odtis v kaki grafični tehniki: grafike in akvareli / razstava grafike / pregled partizanske 

grafike. 

(Slovar Slovenskega knjižnega jezika, 2001) 

 

Grafika je samostojna stvaritev, ki je v umetnost in civilizacijo prinesla izjemen 

preobrat. Grafični listi so bili v 15. stoletju že tako razširjeni, da so jih mnogi umetniki 

uporabljali kot predloge in pripomočke za svoja dela. Sredi 15. stoletja se je grafika 

vključila v tiskano knjigo kot knjižna ilustracija. Slikovno dopolnilo v prevodih svetega 

pisma v 16. stoletju pa je grafiki prineslo prvo veliko priljubljenost.  

(Golob, 2006) 

 

Prednost grafike je da lahko isto podobo reproduciramo vedno znova. Slika se odtisne s 

plošče, na kateri je upodobljen motiv, ki ga ustvarimo s pomočjo mehanskih 

(vrezovanje) ali kemičnih (jedkanje) postopkov. Tako obdelana plošča se imenuje 

odtisna plošča ali matrica, ki je lahko lesena, kovinska, kamnita ali umetnega materiala. 

Z njih je mogoče odtisniti različno število odtisov. Vsak list umetniške grafike mora biti 

oštevilčen z oznako števila vseh grafik v natisnjeni seriji in s številko posameznega 

odtisa. Do prvih deset odtisov se šteje kot avtorjevi osebni odtisi in se jih označuje z 

kratico EA, ki v francoskem jeziku označuje poskusni odtis umetnika.  

 

Umetniško grafiko delimo v štiri skupine tiskarskih tehnik: visoki tisk, globoki tisk, 

ploski tisk in tiskanje s pretiskovanjem skozi šablono- propustni tisk.  

 

Pri tehniki globokega tiska se risba poglobi v ploščo   

a) s fizičnim postopkom vrezovanja, dolbenja, pri čemer si umetnik pomaga z rezili, 

dleti, iglo 

b) z jedkanjem s pomočjo solne, solitrne, žveplove ali druge kisline. 
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Odtis pri tehnikah globokega tiska nastane tako, da se barvo vtre v poglobljene dele 

plošče, površino pa se nato s pomočjo dlani gladko obriše. Velik pritisk grafične preše 

povleče barvo iz vdolbin plošče na papir, visoke površine pa ostanejo čiste. Med tehnike 

globokega tiska umeščamo tehniko suhe igle, jedkanico, bakrorez, akvatinto in druge. 

 (Šuštaršič in drugi, 1994) 

 

2.2 TEHNIKE GLOBOKEGA TISKA 

 

2.2.1  SUHA IGLA 

 

 Tehnika Suhe igle se izvaja z neposrednim vrisovanjem linije v bakreno ali cinkovo 

ploščo z ostro kovinsko ali diamantno iglo. Na prvi pogled se zdi, da gre za preprosto 

risanje in praskanje polirne površine, a se kmalu izkaže, da gre za izjemno zahtevno 

tehniko, z razmeroma enostavnim postopkom. Tehnika Suhe igle je izjemno občutljiva 

in kompleksna. Da lahko nadzorujemo gibanje igle po kovinski plošči, je potrebna moč 

zapestja in sila, za vrisovanje različno globokih linij. Te nastale brazde pri brisanju 

plošče zadržijo barvo, ki jo odtisnemo. Samo zelo dobra in močna konica suhe igle se 

lahko drži plošče in odrine površino plošče, medtem, ko se bo topa konica igle površini 

izmikala. Na odtisu je vidna svetlo siva poteza tope konice, ki se izmenjuje z žametno 

črno, ki je posledica z ostro konico povišanega roba brazde. Študentje in amaterji 

mnogokrat spregledajo pasti in težave te tehnike, ki pa je na videz enostavna in 

preprosta. Zadovoljiv rezultat hitreje dobijo v jedkanici, ki je poleg enotnosti veliko bolj 

gladka tehnika. Izraznost suhe igle je v hitri in direktni potezi umetnika, ki s svojo voljo 

in naravnanostjo nadzoruje linijo, da lahko brez ovir konča risbo. ( Paro, 1991) 

 

2.2.1.1 ZGODOVINSKI PREGLED TEHNIKE  

 

 Graviranje s suho iglo je bilo poznano že v 15. stoletju. Prvič se tehnika pojavlja v 

odtisih Hausebook Mojstra, bolj znanega kot Mojstra amsterdamskega kabineta, okoli 

leta 1480. Danes lahko predpostavimo, da so to tehniko uporabljali kot prvo fazo in 

korekturo bakroreza. Verjetno je, da globoko vrezane linije, ki so naredile črte na odtisu 

nejasne, niso odgovarjale takratnim estetskim predstavam o reprodukciji »čiste« 

linearne slike in tudi niso omogočale večjih naklad. Odtisov, ki bi vsebovali suho iglo, 

je v tem času relativno malo.  
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Od Alberhta Durerja so znane štiri plošče, ki so gravirane v tehniki suhe igle, nastale 

med letoma 1510 in 1515. V kombinaciji z razjedeno linijo jedkanice poznamo primere 

umetnika Jacquesa Callota, podobno tehniko je uporabljal tudi Abraham Bosse. 

Njegove jedkanice močno spominjajo na bakrorez, zaradi dobre čitljivosti linij, kar je 

dosegel z impastacijo. Ta način postane praksa številnih grafikov v 16. stoletju. Interes 

se je povečal v času intenzivnega likovnega interesa za dramatiko ciaroscura, v katerem 

grafiki za temnjenje nekaterih delov uporabljajo možnost graviranja s suho iglo. Tipičen 

primer tega so Rembrandtove grafike, nastale med letoma 1640 in 1650. Kombinacija 

prefinjenega jedkanja jedkanice in zatemnitve, ki ga je dosegel s suho iglo, je dobro 

vidna v številnih primerih avtoportretov. Suha igla se intenzivnejše uporablja v 17. 

stoletju pri angleških grafikih, tako imenovanih Rembrandtovih posnemovalcev.   

V 18. stoletju se suha igla kombinira še z drugimi tehnikami, večinoma z mezzotinto in 

tehniko mehke prevleke. Posebna kombinacija je opazna pri delih Francisca de Goye v 

ciklusu Grozote vojne. Tehniko jedkanice je obogatil z  valerjem akvatinte, ki je delno 

dodelana s suho iglo.   

V 19. stoletju so, za dosego velikih tonov, zabeležene relativno skope kombinacije suhe 

igle z ostalimi tehnikami. Povečana uporaba tehnike se opazi v času impresionizma, 

kjer sovpada z likovnim interesom svetlobe, s katerim so se impresionisti ukvarjali. 

Suho iglo so kombinirali z jedkanico in akvatinto. Nekateri izmed angleških umetnikov 

pa so v tem času uporabljali tehniko suhe igle kot samostojno umetniško izražanje. 

James Abbott McNeil Whistler je svoj grafični opus pričel z jedkanico, zanimanje za 

suho iglo pa je razvil v srednjem obdobju ustvarjanja, v katerem Whistler gravira 

figuralno tematiko. Ta dela je realiziral z ekonomičnim vrezovanjem linij, s katerimi je 

dosegel drzni efekt te tehnike.  

 

Velik razcvet suhe igle prinese 20. stoletje z ekspresionizmom na čelu. Nove generacije 

umetnikov so, poleg običajnih kombinacij z akvatinto in jedkanico, suho iglo vedno bolj 

predstavljale kot popolnoma samostojno tehniko. Veliko jo uporabljajo nemški 

ekspresionisti, Ernest Ludwig Kirchner, Max Beckman, Emil Nolde  pa umetniki kot so 

James Ensor, Edward Munch, Egon Schiele, Erich Heckel, Otto Dix, John Marin, 

Jacquez Villon, Salvador Dali, Joan Miro. V obdobju kubizma sta se tej tehniki 

posvečala tudi Pablo Picasso in Georges Braque. (Hozo, 1988) 
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2.2.2  JEDKANICA 

 

 Pri postopku jedkanice je kemijska reakcija kisline in kovine tista, ki zamenja fizično 

delo umetnikovega vrezovanja v ploščo. Ne glede na dolgoletno izkustvo in znanje 

tehnike, je vsaka jedkanica kemijski eksperiment. 

Polirano površino plošče je potrebno najprej zaščititi pred delovanjem kisline, izolator 

pa je lahko katerikoli masten premaz. Posebno pripravljeni laki imajo vse potrebne 

lastnosti, ki omogočajo varno in nemoteno risarsko delo in kemijsko obdelavo. Vsem 

osnovam jedkanice so skupne iste sestavine, in sicer asfalt (krhkost), čebelji vosek 

(elastičnost), mastiks ali kolofonija (žilavost), raztopljene v homogeno zmes. Ohlajena 

zmes se uporablja v grobi obliki, razvaljana z usnjenim valjem preko ogrete plošče, ali 

stopljena v terpentinski esenci kot tanek premaz namazan z čopičem. Takšni laki so tudi 

v zelo tankem sloju odporni na kislino, a hkrati elastični in popustljivi, da lahko pride 

konica igle do kovine, brez uporabe sile. S krajšim jedkanjem – izpostavljanju plošče 

delovanju kisline – dobimo fine in plitke kanale, z dolgotrajnim jedkanjem pa globlje in 

širše linije. Jedkana linija jedkanice je enolična, nima iste ostrine kot pri gravuri ali 

brazdi pri tehniki suhe igle, za razliko od drugih ima tope in zaobljene robove. S 

postopkom stopenjske jedkanice, kjer jedkamo v etapah, lahko dosežemo velike tonske 

lestvice. Ta grafična tehnika je najbližja prostem pisanju, zaradi česar ni dovolj cenjena 

in uporabljena, do danes pa ni doživela nobene tehnološke spremembe.  Pogosto se 

uporablja za senčenje, ustvarjanje tonov in pri modelaciji. 

Jedkanica je na začetku razvoja posnemala lastnosti bakroreza, njen edini cilj pa je bil z 

jedkanjem poglobiti in povečati linije. Švicar Dietrich Meyer je prvi uporabil mehko 

obliko osnove, v kateri je bil v večji meri uporabljen čebelji vosek. Takšna popustljiva 

voskana osnova je omogočala uvod v spontano in živo risanje, katerega prvi predstavnik 

je bil Rembrandt van Rijn. Danes to Meiyerovo osnovo imenujemo trda osnova. 

( Paro, 1991) 
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2.2.3 MEHKA PREVLEKA / VERNIS-MOU  

 

 Priljubljena tehnika jedkanja, ki spominja na specifične risbe s svinčnikom, zato jo 

nekateri avtorji navajajo pod tehniko svinčnika. Tehnični postopek je pravzaprav zelo 

preprost. Na z mehko podlogo zaščiteno ploščo položimo hrapav papir in rišemo nanj. 

Na mestih, kjer se je svinčnik dotikal papirja, se je odlepila zaščitna podloga s površine 

kovine in omogočila dostop delovanju kisline. Odtisi spominjajo na mehke poteze 

svinčnika, s prefinjeno zrnato linijo. Vernis–mou je ugodna tehnika tudi za tiskanje 

teksture materiala.  

Za Vernis–mou se uporablja mehka zaščitna podloga, ki prihaja na tržišče tovarniško 

pripravljena. Zaradi relativne enostavnosti sestave mehke podloge, jo lahko pripravimo 

tudi sami. Eden izmed receptov vsebuje razmerje 1 : 3 asfalta in ovčjega loja, drugi 

recept pa vsebuje 3 : 2 : 1 čebeljega voska, asfalta in ovčjega loja. Zmes je potrebno 

neprestano mešati okoli 5 minut. Ohlajeni zmesi dodamo čisti terpentin, dokler se zmes 

ne zgosti. Maso je potrebno ponovno segreti in vliti v mlačno vodo.  

Očiščeno in razmaščeno ploščo segrejemo in na površino nanesemo mehko podlago s 

svilenim tamponom, nato še z valjčkom. Na ploščo s podlago položimo strukturiran 

papir, s hrapavo stranjo na proti podlagi. Na pritrjen papir rišemo z rahlimi linijami, s 

srednje trdim svinčnikom, na dele, za katere želimo, da so na odtisu temnejši, ne 

pritiskamo. V tem primeru pritisk svinčnika razkazuje neposušeno podlogo po plošči in 

preprečuje dostop kislini na teh mestih. Najmanjša sled svinčnika pusti sled po mehki 

podlogi. Podlaga se oprime lista in odstopi s plošče, kjer so vidne vrisane zrnate linije, 

ki so odvisne tudi od hrapavosti papirja. Rezultat risbe lahko preverimo na še pritrjenem 

listu, ki nam služi za kontrolo kompozicije risbe, prilepljene z licem navzdol. Če nismo 

zadovoljni z rezultatom, lahko dorišemo elemente risbe, ki manjkajo. Ko je risba 

končana, papir previdno odstranimo s plošče, razne odkrite dele na plošči in robove pa 

zaščitimo s tekočim lakom.  

Sled svinčnika, na posredno izrisani plošči, ima mat izgled. Nezaželene sledi lahko še 

vedno prekrijemo z asfaltnim lakom in mehkim čopičem, pri čemer pazimo, da ne 

ranimo mehke podlage in ne naredimo novih nezaželenih sledi. Velika pazljivost je 

potrebna tudi pri jedkanju, saj lahko peresa, s katerimi odstranjujemo mehurčke, 

poškodujejo mehko podlago. Ploščo raje večkrat vzamemo iz kisline in damo v posodo 

z vodo,  ostanke mehurčkov pa odstranimo z majhnim električnim fenom. Jedkanje 

bolje poteka v železovem kloridu, vendar je tudi tukaj potrebno pospeševanje delovanja 
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kisline z ustvarjanjem valov. Tudi pri tej tehniki lahko uporabimo metodo pokrivanja 

nežnih delov risbe, s podaljšanim jedkanjem dobimo na odtisu intenzivnejše linije, če to 

dovoljuje risba in če se poteze čopiča (z asfaltnim lakom) organsko ujemajo.  

Po končanem jedkanju ploščo speremo z vodo in očistimo s terpentinom.  

Postopek mehke prevleke je povezan z vtiskovanjem teksture tkanine, lanenega platna, 

svile in podobnega materiala, v trdo podlago, ki jo uporabljamo za podlago pri 

jedkanici. Za to je potrebno ploščo nekoliko temperirati, da postane mehkejša in 

občutljivejša na vsak dotik.  

Izum tehnike mehke prevleke sega v 17. stoletje. Švicar Dietrich Meyer podoben 

tehnični postopek uporabi okoli 1620 leta. Večji interes za to tehniko se pokaže sredi 

19. stoletja, ko se vernis–mou uporablja za reprodukcije risb renesančnih mojstrov. V 

omenjeni tehniki so se kreativno izražali umetniki, kot so August Renoir, John Crome , 

John Sell Cotman in drugi. V sodobnih grafičnih tehnikah je postala tehnika mehkega 

voska popularna pri umetnikih, ki jo koristijo za kompleksnejše estetske ureditve in za 

bogatenje teksture. ( Hozo, 1988) 

 

2.2.4 RESERVAGE / TEHNIKA PREKRIVANJA IN ODSTOPANJA 

  

 Reservage je priljubljena grafična tehnika, katere glavno izrazno sredstvo je linija, ki je 

posledica risanja s peresom ali najpogosteje s slikarskim čopičem, namočenim v 

enostavno vodotopno mešanico. Risbo je potrebno risati neposredno na razmaščeno 

kovinsko ploščo. Posušena risba se premaže z enakomernim slojem tekočega asfalta. 

Posušeno podlogo potopimo v vodno kopel, kjer se risba iz vodotopne mešanice stopi, 

nato pa se pokaže linija za jedkanje. Klasična vodotopna mešanica je sestavljena iz tuša, 

sladkorja in majhne količine vode. Ko zmes odstopi, lahko risbo na posušeni plošči 

popravimo, nezaželene linije ali površine prekrijemo s tekočim asfaltom. Jedka se z 

običajnim postopkom, nekoliko globlje, da se barva lažje prime plošče.  

Izdelanim linijam in površinam lahko damo zrnat karakter s pokrivanjem z dvojnim 

prahom kolofonije ali asfalta v prahu. Pri segrevanju plošče moramo biti previdni, da ne 

raztopimo zaščitne podlage.  

Zanimiva je prav tako metoda, ki je postala priljubljena v času informela. Z nanosom, 

različno debelega sloja zmesi za risanje, oblikujemo tiskano površino in tako 

prilagajamo tonske vrednosti z debelino nanesenega sloja zmesi za risanje. Na delih, 
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kjer predvidevamo temnejše odtenke, dodamo tanjši sloji zmesi in obratno, na mestih, 

kjer predvidevamo svetlejše tone, nanesemo debelejši amorfni sloj zmesi. Ko jo 

oblikujemo, jo prekrijemo z lakom in posušeno potopimo direktno v jedko raztopino, ki 

ima dvojno vlogo. V prvi fazi jedkanja segreta plošča pospeši proces odstopanja lepljive 

zmesi za risanje in omogoča vstop kislini do kovine. Različno globoko jedkanje tiskane 

površine dopušča večje možnosti oblikovanja reliefne teksture tiskane površine, vidne 

tudi na odtisu, kar daje grafiki poseben čar. ( Hozo, 1988) 

 

2.3 POSTOPEK PRIPRAVE PLOŠČE ZA TISK  

 

 Za pripravo plošče za globoki tisk potrebujemo ravno kovinsko ploščo, najpogosteje 

cinkovo ploščo, bakreno ploščo, aluminij ali pločevino pri suhi igli. Običajna debelina 

plošče je  med 0, 5 mm in 3 mm.  

 

Slika 1: Cinkova plošča 

S 

 

Slika 2: Debelina cinkove plošče 

 

 

Za matrico se neredko uporablja cinkovo ploščo, ki je cenovno najbolj ugodna in je 

primerna za vse tehnike globokega tiska. Je dovolj prožna in mehka, da jo lahko 

uporabimo pri suhi igli in hkrati dovolj močna, da jo lahko jedkamo.  

Cink (Zn) je kemični element z atomskim številom 30. Je kovina, ki se uporablja v 

procesu galvanizacije jekla. Kot ostale kovine je umirjeno reaktiven, spaja se s kisikom 

in drugimi nekovinami, reagira pa tudi z razredčenimi kislinami tako, da sprosti vodik. 

Uporablja se za cinkanje železa in jekla, ker se cink prevleče s tanko plastjo cinkovega 

oksida ali bazičnega cinkovega karbonata in je zaradi tega na zraku obstojen. 

Uporabljajo ga lahko tudi kot konstrukcijski material, za tiskarske plošče in anodne 

galvanske elektrolite ter galvanske člene. (http://www.surovine.si/cink.php) 
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Cinkova plošča, narejena iz cinka, je modrikasto sivega sijaja, njeno tališče je pri 419 

ºC, vrelišče pa pri 907 ºC. Specifična teža plošče je 65, 38, gostota pa 7, 14 g/cm³. Cink 

se lahko kuje in valja na temperaturi 130 ºC-150 ºC. Na temperaturi okoli 180 ºC se 

kristalizira in postane krhek, nad  205 ºC se drobi in melje v prah. Cink valjajo v plošče  

v cinkarnah, kjer mu dodajo razne primesi za izboljšanje lastnosti, tako, da ena cinkova 

plošča vsebuje do 0,75 % kadmija, ki izboljša notranjo strukturo in zvišuje temperaturo 

kristalizacije. Vsebuje tudi do 0,1 % magnezija, ki cinku zviša trdnost in 0,5 %  svinca 

ter največ do 0.03 % železa. Cinkove plošče imajo veliko trdnost in ravno brusno 

površino. V kislinah se lahko cink topi ali raztopi. (Hozo, 1988) 

Bakrena plošča je kovinska plošča svetlo rdeče barve, ki se na stiku z vlažnim zrakom 

prevleče s slojem bazičnega karbonata, zelenkasto patino. Tališče ima pri okoli 1083 ºC, 

vrelišče pri 2310 ºC. Za tehnike globokega tiska mora biti bakrena plošča višje ali 

srednje trdote. Po načinu obdelave se lahko valja ali kuje, tako ročno kot mehansko. 

Čisti tako imenovani elektrolitski baker s čistostjo 99, 94 % je roza vijoličaste barve. 

Baker je raztegljiv, oblikujemo pa ga lahko  tudi v hladnem stanju. Pri utrjevanju 

izgublja svojo plastičnost, na temperaturi blizu vrelišča postane krhek. Pri nizkih 

temperaturah in suhem zraku ne oksidira, se pa pri zmerni temperaturi prevleče s slojem 

bazičnega karbonata. Topi se v amonijaku, dušikovi in žveplovi kislini, železovim 

kloridu in nekaterih organskih kislinah. (Hozo, 1988) 

 

Cinkovo, bakreno ali katero drugo kovinsko ploščo najprej zbrusimo s finim brusilnim 

papirjem, da izravnamo morebitne praske, ki so v plošči. Nato gladko zbrušeno ploščo 

poliramo s polirno pasto za kovine. Pasto nanesemo na vato in jo s krožnimi gibi 

nanesemo na ploščo.  

 

 

 

 

 

Slika 3: Pripomočki za čiščenje plošče 

 

Slika 4: Brušenje plošče 
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Matrico očistimo z bencinom za čiščenje in bombažno krpo, plošča je dokončno 

očiščena, ko ima videz svetleče, zrcalne površine.  

 

 

 

Slika 5: Zbrušena plošča  Slika 6: Poliranje plošče 

 

 

 

 

Slika 7: Spiranje plošče pod vodo 

       Slika 8: Razmaščevanje plošče 

 

Pri tehniki jedkanice, mehke prevleke in reservaga moramo ploščo še razmastiti, da jo 

lahko zaščitimo z ustreznim premazom. Razmastimo jo tako, da pod toplo vodo na krpo 

nanesemo pralni prašek, in ga s krožnimi gibi nanašamo po očiščeni strani matrice. 

Ploščo dobro speremo, pri tem smo pazljivi, da ne oksidira zaradi stika z vodo. Na 

koncu jo osušimo z bombažno krpo.   

 

Za suho iglo plošče ni treba razmastiti, temveč lahko nanjo po tem, ko jo očistimo, 

pričnemo vrisovati risbo na podlagi skice. V ploščo vrezujemo s suho iglo, (tudi 

diamantno), posebnim pripomočkom z ostro konico, ki nam omogoča pri vrezovanju v 
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ploščo različne kote in globino risbe. Suha igla pri tej tehniki opravi isto kar pri 

tehnikah jedkanice, mehke prevleke in reservaga opravi kislina.  

 

 

 

2.3.1 POSTOPEK JEDKANICE 

 

 Ko ploščo razmastimo in osušimo, na površino s čopičem nanesemo enakomerno plast 

asfalta, ki ga po potrebi redčimo z bencinom. Asfaltni premaz ščiti ploščo pred kislino 

tako na mestih, kjer  je nanesena kislina, ne more jedkati plošče.  Ko je plošča 

premazana, jo položimo na ravno površino, da med sušenjem asfalt ne teče. Asfalt se 

suši približno 20 minut, odvisno od debeline in gostote sloja nanesenega na ploščo. 

Plošča je pripravljena za risbo, za katero je potreben osnutek, risbo pa na ploščo 

prenesemo zrcalno. 

 

 

 

Slika 11:Pripomočki za jedkanico  

Slika 12: Vrisovanje risbe v asfaltno podlago  

 

Slika 9: Vrisovanje risbe z iglo  Slika 10: Poglobljena risba 
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Pri jedkanici nista potrebna pritisk ali vrezovanje v cinkovo ploščo, saj to opravi kislina. 

S suho iglo ali katerim koli drugim ostrim predmetom vrisujemo v posušen lak le toliko, 

da se nam prikaže srebrna linija cinka. Linije naj bodo tanke, videz večje debeline linije 

pa lahko dosežemo s sekanjem linij. Ko je risba na plošči končana, zaščitimo z asfaltom 

še zadnjo stran in robove ter počakamo, da se posuši. Ploščo lahko nato jedkamo v 

kislini.  

 

Asfalt je zaščitni premaz temno rjave ali črne barve, ki je po kemijski sestavi mešanica 

ogljiko-vodika in njegovih nekovinskih derivatov. V naravi ga najdemo kot mešanico 

peska in asfaltnih skal. Pridobiva se kot ostanek pri destilaciji surove nafte. Sirski 

naravni asfalt bitumenske mešanice, ki ga najdemo v Siriji, ima tališče pri okoli 135 ºC. 

popolnoma se raztopi v kloroformu, ogljikovem  bisulfitu, terpentinskem olju, acetonu, 

bencinu, delno topen pa je etru, alkoholu in ocetni kislini. Občutljiv je na svetlobo in je 

eden najelementarnejših sestavin pri jedkanici. Uporabljamo ga lahko v trdi, mehki ali 

tekoči obliki. (Paro,1991 ) 
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2.3.2 POSTOPEK MEHKE PREVLEKE 

 

 Posušeno in razmaščeno ploščo segrejemo na pečki, da lahko nanesemo premaz vernis 

mou-a oz. mehko prevleko, ki je narejena na osnovi čebeljega voska ter je odporna na 

kislino. Enako kot asfalt prevleka deluje kot zaščitni premaz.. Vosek z nožkom 

nanesemo na ploščo, kjer se prične topiti, pazimo, da ne poškodujemo plošče . Nato ga 

po celotni površini prenesemo s tamponom, narejenim iz svile in vate. Ko prekrijemo 

celotno površino, odstranimo ploščo s pečke in počakamo, da se matrica posuši. Na 

podlagi že prej izdelane skice, rišemo v prevlečeno površino, tako, da čez matrico 

položimo navaden list papirja, ga pritrdimo, da se ne premika, ter rišemo po listu z 

mehkim svinčnikom ali ogljem. Posebnost tehnike je vidna prav v edinstveni linji, ki se 

oprime lista, vidna pa postane površina cinka, ki ga nameravamo jedkati. Pred 

jedkanjem ploščo z asfaltom zaščitimo ob straneh in zadaj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Pripomočki za mehko prevleko Slika 14: Nanašanje voska s tamponom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Risba s svinčnikom 

 

 

 

  

Slika 16: Prenesena risba 
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2.3.3 POSTOPEK RESERVAGA  

  

 Pri reservagu uporabimo vodotopno mešanico tuša, sladkorja in vode, ki jo s čopičem 

nanašamo na matrico. Čopič nam omogoča nastanek edinstvene linije, različnih debelin. 

Risba se mora posušiti, da jo lahko premažemo z rahlim slojem asfalta. Suho ploščo 

nato potopimo v toplo stoječo vodo in pustimo, da se vodotopna mešanica tuša in 

sladkorja raztopi. Postopek topljenja lahko pospešimo tako, da s prstom ali čopičem 

drgnemo po liniji. Ostane nam vidna risba srebrne površine, ploščo vzamemo iz vode in 

jo osušimo. Zaradi boljše zaščite nanjo ponovno nanesemo plast asfaltnega premaza 

okoli risbe, po že prejšnjem sloju asfalta. Pred jedkanjem ploščo premažemo še zadaj in 

ob straneh.  

 

 

Slika 17: Nanašanje risbe Slika 18: Posušena risba 

 

 

   

 

 

 

   

Slika 19: Raztapljanje risbe v vodi 
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2.3.4 POSTOPEK JEDKANJA PLOŠČ V KISLINI 

  

 Uporabljamo lahko različne mineralne kisline, kot so dušikova kislina ( HNO3), 

fosforjeva kislina (H3PO)  žveplova kislina (H2SO4), najpogosteje pa uporabljamo solno 

kislino (HCl). Manj se uporabljajo organske kisline, saj je postopek jedkanja 

dolgotrajnejši in zahtevnejši. (Paro, 1991)  

 

 

Tabela 1: Kisline 

 

Solna ali klorovodikova kislina (ang. Hydrochloric acid), vodna raztopina plinskega 

klorovodika; liter vode (15º C), lahko absorbira 458 litrov klorovodika. S segrevanjem 

koncentrirane solne kisline se sprošča klorovodik, dokler koncentracija ne pade 20,2 % 

in ima konstantno vrelišče pri 110 ºC. Je brezbarvna ali rumenkasta tekočina. 

Trgovinska kislina je običajno 38 % (gostota 1, 190 g/cm³). Razjeda lahko večino 

kovin, zredčena z vodo pa se uporablja za jedkanje kositra in cinka. (Paro, 1991) 

 

Dušikova ali solitrna kislina (ang. Nitric acid) je prozorna brezbarvna ali rumenkasta 

tekočina, ki na zraku hlapi. Gostota dušikove kisline znaša 1,52 g/cm², ledišče doseže 

pri - 41,6 ºC, vrelišče pa pri 86 ºC. Dobro se meša z vodo. Hlapi dušikove kisline so 

nevarni za človekov organizem, saj lahko v stiku s kožo povzročijo hude opekline. 

Pridobivamo jo z oksidacijo amonijaka (HN3) v prisotnosti katalizatorja. Dostopen je 

kot plin v koncentraciji večji od 86 % ali kot tekočina v koncentraciji od 65 % (gostota 
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Fosforjeva kislina ( H3PO) 
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1.40 g/cm³, z vreliščem okoli 120 °C). Dušikova kislina razjeda organske snovi, na 

prstih povzroča trajno rumeno obarvanje. Je odlično sredstvo za jedkanje, saj topi 

večino kovin. (Paro, 1991)  

 

Ploščo položimo v približno 2 cm kisline in počakamo, da kislina prične delovati. Da je 

jedkanje enakomerno, si pomagamo s ptičjim peresom, s katerim gladimo po srebrni 

risbi in tako odstranjujemo zračne mehurčke, ki jih na kovinski plošči proizvaja kislina. 

Nenehno odstranjevanje zračnih mehurčkov povzroči boljše in enakomernejše 

delovanje kisline. Namesto peresa (kokošje, golobovo, gosje, itd.) bi lahko uporabili 

tudi vato.   

Plošče so v kislini različno dolgo, od dvajset minut pa do ene ure. Čas jedkanja je 

odvisen tako od kisline, kot tehnike. Jedkanica, na primer potrebuje manj časa kot 

reservage, ki jedka globlje in večje površine. Prav tako je jedkanje kratkotrajno pri 

mehki prevleki, ki vsebuje tanek nanos voska in celo jedka skozenj. Delovanje kisline je 

bolj učinkovito, če konstantno odstranjujemo zračne mehurčke. Kadar delamo 

stopenjsko jedkanico, ploščo sproti dajemo iz kisline in prikrivamo risbo z asfaltom, pri 

tem pa za vsako stopnjo podaljšamo čas jedkanja. Torej, če imamo prvo stopnjo v 

kislini štiri minute, imamo drugo osem minut, tretjo šestnajst in tako naprej. Stopnje 

omogočajo različne globine, ki so na odtisu vidne v različnih odtenkih.  

 

 

Slika 20: Kisline Slika 21: Jedkanje 
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Slika 22: Zračni mehurčki Slika 23: Odstranjevanje zračnih mehurčkov 

 

 

Globino jedkanja lahko preverimo s suho iglo ali pa s prstom in tako ocenimo primerno 

globino. Ko je plošča izjedkana do primerne globine, jo vzamemo iz kisline, speremo 

pod tekočo vodo in osušimo. Kislino lahko uporabimo večkrat, vendar sčasoma izgubi 

moč. Shranimo jo v primerno posodo na sobni temperaturi. 

Z bencinom za čiščenje s plošče pobrišemo zaščitni asfalt, odstranimo ga tudi ob 

straneh in zadaj, risba je sedaj poglobljena v ploščo.  

 

 

 

                                                  

 

 

Slika 24: Izjedkana in očiščena plošča 

 

 

 

Plošči nato s pilo zbrusimo robove, da pri tiskanju ne poškodujejo papirja. Robove 

zbrusimo pod kotom 45 stopinj. Ploščo nato še enkrat očistimo z bencinom, da 

odstranimo obrušene delce kovine, ki se lahko prenesejo v barvo in pri nanašanju le te 

poškodujejo površino plošče.  
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Slika 25: Brušenje robov        Slika 26: Zbrušeni robovi 

 

 

2.3.5 POSTOPEK TISKANJA MATRICE 

  

Postopek tiskanja je pri tehnikah suhe igle, jedkanice, mehke prevleke in reservaga  

enak. Pred tiskanjem je potrebno papir dlje časa namakati v vodi. Ko se papir dovolj 

časa namaka v vodi, ga položimo med plasti časopisnega papirja, da se vpije odvečna 

voda, papir pa je še vedno primerno vlažen za tisk. Vlažen papir uporabljamo, ker lažje 

vpije in potegne barvo iz matrice, posledično pa je njegova prožnost večja. Prav tako se 

vlažen grafični papir ne trga ali ne spremeni svoje strukture. Grafični papir za globoki 

tisk mora vsebovati veliko količino bombažnih in lanenih vlaken. Večja vsebovanost 

vlaken pa hkrati pomeni, da je potrebno papir dlje časa namakati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 27: Namakanje papirja        Slika 28: Sušenje papirja 
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Za tiskanje potrebujemo tiskarsko barvo za globoki tisk. Barve so lahko različnih 

odtenkov in trdot. Mehkejše barve so bolj prožne in krotke, lažje jih je zbrisati s plošče, 

v papir pa se bolje vpijejo. Barvo s plastično lopatko nanesemo na matrico, saj jo lahko 

potem lažje razmažemo, nato položimo matrico z barvo na toplotno peč, da se barva 

segreje in tako postane prožnejša.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 29: Pripomočki za tisk            Slika 30: Vtiranje barve 

 

Barvo nanesemo po celi matrici, z vseh strani, da barva vdre v vse kote. Odvečno barvo 

odstranimo z matrice. Da barvo dokončno porazdelimo po plošči, jo z organtinom, 

mrežasto tkanino, prepojeno z lepilom, s kožnimi gibi prenašamo po plošči, saj organtin 

s plošče odvzame vso odvečno barvo.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 31: Brisanje barve z organtinom           Slika 32: Zbrisana barva z organtinom 

 

Barvo, ki ostane na ravni površini plošče, zbrišemo še s časopisnim papirjem.  
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Slika 33: Brisanje barve s časopisnim papirjem

  

 

       Slika 34:Zbrisana plošča  

Sledi brisanje z roko. Z blazinicama dlani nežno brišemo barvo proti telesu, in jo tako 

enakomerno očistimo. Pri pravilnem brisanju z roko moramo imeti obe blazinici na 

dlani enako obarvani.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 35: Brisanje barve z dlanjo  Slika 36: Brisanje barve z dlanjo 

 

 Pred tiskanjem z bombažno krpo moramo zbrisati tudi robove, da se nam pri tisku ne bi 

poznal črn rob. S krpo obrišemo še zadnjo stran plošče, v primeru, da je na njej barva, ki 

lahko pri tiskanju prodre izpod plošče in pokvari odtis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 37: Dlan po pravilnem brisanju        Slika 38: Čiščenje robov 
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2.4 TISKANJE  

  

Za tisk potrebujemo tiskarsko prešo, ki mora imeti primeren in dovolj močan pritisk. 

Prešo za globoki tisk imenujemo tudi kalkografska preša. Ročna kalkografska preša s 

svojim mehanizmom zagotovi prenos barve iz poglobljene tiskovne površine na vlažno 

površino papirja, pod zagotovljenim ustreznim pritiskom valja. Ta pogoj je na voljo 

zaradi preprostih elementov stiskalnice, dveh vrtečih se valjev s pomičnim temeljem in 

regulatorjema upravljanja (Hozo, 1988).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 39: Grafična stiskalnica 

 

Slika 40: Grafična stiskalnica 

Ploščo položimo na označeno podlogo, nanjo položimo vlažen papir in ju prekrijemo s 

filcem, ki je nameščen pod valjem. Filc ščiti pred težkim valjem, da ne poškoduje 

papirja. Tiskarski stroj vrtimo le v eno smer, saj se lahko pri ponovnem vrtenju plošča 

premakne, zato vrtimo le enkrat, počasi, da se lahko barva dobro odtisne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 41: Postopek tiskanja 1 Slika 42: Postopek tiskanja 2 
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Slika 43: Postopek tiskanja 3     Slika 44: Odtis 1 

 

 

Odtis položimo na kartonski papir, ga prekrijemo s klobučevinastim papirjem, ki ščiti 

barvo. Odtis nato pokrijemo s kartonom, počakamo nekaj dni, da se posuši in ga 

spravimo v primerno omaro za shranjevanje grafik.  

 

 

Slika 45: Odtis 2 Slika 46: Shranjevanje odtisa 

 

2.5 OZNAČEVANJE GRAFIČNIH LISTOV  

 

 Vsak grafični list mora biti pravilno označen z grafično tehniko, oznako števila vseh 

grafik v natisnjeni seriji in s številko posameznega odtisa. Označen mora biti z 

naslovom dela, avtorjevim podpisom in letnico. Prvih nekaj odtisov se šteje kot 

avtorjevi osebni odtisi in se jih označuje z E.A, s kratico, ki v francoskem jeziku 

pomeni preizkusni odtis umetnika-epreuve d' artiste. (Šuštaršič in drugi, 1994) 

Grafike označujemo s svinčnikom.  
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Primer :  

 

 

E.A. originalna jedkanica         8/2              » Naslov«                     Avtor                 2012 

 

Slika 47: Primer označevanja 

 

 

2.6  RAZVOJ SLOVENSKE GRAFIKE  

  

Grafika se je razvila hkrati s knjižnim tiskarstvom, vendar je bilo srečanje naše kulture z 

grafiko v 15. in 16. stoletju le posredno. Čeprav so imeli grafični listi v protestantskih 

tiskih velik vpliv na slovensko umetnost skozi celotno 17. stoletje, pa do ustanovitve 

Valvasorjeve grafične delavnice na Bogenšperku, lastnih grafikov nismo imeli. To je 

razlog, da smo zamudili dobo lesoreza, ki jo na nemškem izpopolnil Alberht Dürer. 

Janez Vajkard Valvasor pa je na gradu Bogenšpergk zbral vrsto odličnih grafikov, ki so 

bili večinoma iz nemških dežel (Andrej Trost, Greycher, Mungelsdorf idr.), 

Nizozemske (Werex, morda še Justus van Nyport, van der Heydn in Almanach), 

Hrvaške (Ivan Ritter-Vitezović) ter domačina Josip Koch in Ramschlüssel. Valvasor je 

kot zgodovinar in ne kot ljubitelj umetnosti od teh umetnikov zahteval predvsem 

nazorno risbo, ki naj bi dopolnila njegove tekste. 18. stoletje, doba visokega Baroka pri 

nas, nam prinese nekaj ljudskih lesorezov in skromnejše bakroreze slikarja Jelovška. Z 

grafiko sta se ukvarjala še Valentin Metzinger in Fortunant Bergant, vendar grafika 

nanju ni pustila pomembnega pečata. Grafično delovanje baročnih mojstrov je ostalo pri 

naslednikih brez odmeva, vse do začetka 19. stoletja, ko začne na Dunaju delovati rojak 

Lovro Janša, ki nastopi kot izrazit romantik. Čeprav so njegove grafike krajin nekoliko 

heroizirane in romantično oblikovane, v domači grafiki ni pustil globljih sledi. Šele na 

prelomu 19. stoletja pričnejo na Slovenskem delovati grafiki, ki prekinejo s 

tradicionalno miselnostjo in začno grafiko dojemati kot enakovredno k ostalim likovnim 
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smerem. Tradiciji naklonjen je še vedno Hinko Smrekr, ki poskuša s svojimi grafičnimi 

listi pripovedovati ilustracije znanih zgodb in pesnitev. Podobne težnje odlikujejo tudi 

dela Saše Šantla, ki je ustvaril izredno bogat cikel lesoreznih portretov slovenskih 

glasbenikov. (Sedej, 1966)  

 

 Kontinuiran razvoj slovenske grafične umetnosti se je začel šele v 20. stoletju. Kot 

dobremu risarju je bila blizu impresionistu Mateju Sternenu. Dejavna sta tudi Hinko 

Smrekar in Saša Šantel, vendar se kot rojstvo slovenske moderne grafike omenja leto 

1918, začetek slovenskega ekspresionizma. Takrat so nastajale umetniške grafike izpod 

rok bratov Kralj, Božidarja Jakca in Vena Pilona. (Škrjanec, 1993) 

 

 

Čas po prvi svetovni vojni pomeni nastop Božidarja Jakca, ki je v konzervativno 

domače umetniško okolje prinesel nov, svež veter ekspresionizma. Grafika mu je 

predstavljala skoraj edino izrazno sredstvo, v njej se je uspel izogniti izrazito 

ilustrativnemu značaju (ilustracije Gradnikovim pesmim), in kljub temu da gre za 

ilustracije, so to povsem samostojne umetnine. S tem se je označilo posebno 

umetnostno vzdušje v prvem desetletju po koncu vojne. Umetnikom ni več pomembna 

podoba resničnosti, temveč predvsem vsebina in čustvena plat človekove notranjosti. 

(Sedej, 1966) 

  

Slika 48: Tone Kralj: Trpljenje gospodovo, 

lesorez, 1923 

 

 

Slika 49: Veno Pilon: Lakota, jedkanica, 1921 
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Slika 50: Božidar Jakac, Ilustracija h Gradnikovim 

Pismom, lesorez, 1923 

           Slika 51: Božidar Jakac, Avtoportret,  

    suha igla, 1922 

 Med obdobjem obeh vojn so se z grafiko ukvarjali tudi predstavniki slovenske nove 

stvarnosti-Slovenski lik, to so Nande in Drago Vidmar, Franjo Stiplovšek, Avgust 

Černigoj in Miha Maleš. Grafiko so do zrelosti privedli prav ekspresionisti in jo 

osvobodili podrejenosti drugim likovnim medijem. Generacija neodvisnih, z Maksimom 

Sedejem in Francetom Miheličem, je v grafiko prinesla svojevrstno umiritev in 

dopolnitev ekspresionistične smeri, zlasti prve litografije Franceta Miheliča konec 30-

ih. Slovenska grafika se je na pragu 2. svetovne vojne izkazala kot tehnično in formalno 

vsestransko razvita smer ustvarjanja. Medtem ko se je razvoj ostalih umetniških smeri v 

tem času prekinil, je grafika ostala v najboljšem razvoju. Razvila se je tako imenovana 

partizanska grafika, ki je bila zaradi svoje prvotne propagandne vloge izrazito socialno 

kritična in hkrati realistično naravnana, a se ni uklonila enotnosti in uniformiranosti. Na 

vsakem grafičnem listu je mogoče opaziti individualne razlike ustvarjalcev. 

Najaktivnejši akterji partizanske grafike so bili umetniki predvojne umetnosti, kot so B. 

Jakac, Dore Klemenčič-Maj, France Mihelič, Nikolaj Pirnat ter brata Vidmar. 

 (Škrjanec, 1993)  
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Slika 52: Dore Klemenčič- Maj: ranjena zver beži, 

Linorez, 1944 

 

Slika 53: Nikolaj Pirnat: Beg iz Rajha, linorez,        

1944 

 

 

 Prvo povojno obdobje zaznamuje nastanek Ljubljanske grafične šole, ki je pogojen z 

ustanovitvijo Akademije za likovno umetnost v Ljubljani, leta 1945. Nastanek ALU je 

umetnikom omogočil šolanje na domačih tleh. Pobudnik le te je bil likovni umetnik 

Božidar Jakac, ki je z ostalimi profesorji, ki so poučevali na Akademiji, deloval že med 

obema vojnama. Pred tem se je naša umetnost razvijala z rahlim zaostankom, a vseeno 

v koraku s svetovno umetnostjo. Zaradi same vojne in pa dogajanja po njej, do tega 

vzporednega stika ni več prišlo. Glede na politično okolje v tedanji Jugoslaviji, ki se je 

povezovalo s Sovjetsko zvezo, se je tudi umetnost usmerila v socialistični realizem, za 

čimer stoji tudi razstava del sovjetskih slikarjev v Moderni galeriji leta 1947. Ta 

razstava je postala s strani kritikov zgled, s strani umetnikov pa je naletela na 

neodobravanje. 

Poleg Jakca, ki v grafiki predstavlja nekakšnega realista, je na akademiji poučeval še 

France Mihelič, ki se je bolj usmerjal v fantastiko, v kateri je izpovedoval svoje vojne 

grozote in razvil svojevrsten nadrealizem. Omeniti je potrebno še Rika Debenjaka, ki je 

postal preko raziskovanja grafičnih možnosti vodilno ime v sodobni eksperimentalni 

grafiki in neposredni začetnik ustvarjanja glavne linije Ljubljanske grafične šole. Leta 

1949 je slovenska grafika prestopila meje z Italijo, z razstavo v Trstu in kasneje še v 

Milanu. Pomemben umetnik v grafiki je bil v tem času Miha Maleš, ki je v delih 

Makedonski cikel v grafiko vpeljal barvo in na razstavi leta 1952 prikazal zelo odmevno 
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serijo s potovanja po zahodni Evropi. Ustanovljena je bila tudi mlada skupina, na 

akademiji izšolanih umetnikov, Skupina 53. Ti so se tako v grafiki kot v slikarstvu uprli 

diktatu in na razstavi pokazali svoj individualizem, podprt z znanjem, pridobljenim na 

akademiji..  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 54: Riko Debenjak: Istranke, akvatinta, 

1953 

 

 

 Počasi so začeli spodbujati misel o organiziranju mednarodne grafične razstave na 

slovenskih tleh, predvsem zato, ker je bila slovenska grafika v tem času najbolj 

pripravljena na soočenje z mednarodno ustvarjalnostjo, tako po številu umetnikov, ki so 

bili dejavni na področju grafike, kot po njihovi kvaliteti. Za navezo s tujimi umetniki, 

saloni in galerijami je poskrbel član tedanje pariške šole Zoran Mušič. Leta 1955 je 

Moderna galerija prvič odprla vrata ljubljanskemu Mednarodnemu bienalu, pod 

imenom Mednarodna grafična razstava.  

Omogočanje umetnikom, da se vsaki dve leti seznanijo z grafičnimi gibanji in dosežki 

sveta, je pripomoglo k dokončnemu oblikovanju ljubljanske grafične šole. Najmočnejšo 

skupino je predstavljala generacija, ki se je oblikovala v 50-ih in 60-ih. Veliko podporo 

so umetniki dobil preko del naših zamejskih rojakov, kot sta Zoran Mušič in Lojze 

Spacal. Razstava slednjega je leta 1955 v Ljubljani mladim umetnikom pokazala, kako 

lahko umetnik, ki je trdno zasidran v domačih kraških tleh, vgrajuje sodobna likovna 

spoznanja v svoj ustvarjalni koncept.  

(Kržišnik, & Škrjanec, 1997) 
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Slika 55: Zoran Mušič: Istrska zemlja, barvna 

jedkanica 1959 

 

 

Slika 56: Lojze Spacal : Soline pozimi, 1959 

 

»Začele  so se oblikovati prve značilnosti slovenske grafike, ki so se kasneje v številnih 

različicah izrazile v delih grafikov ljubljanske grafične šole. Gre predvsem za iskanje 

popolnega tehničnega in formalnega izraza v okviru klasičnih grafičnih tehnik. V tem 

času se je pojavila barvna grafika, in sicer kot rezultat vpliva pariške šole; pariška šola 

je vplivala tudi na osvobajanje formalnih rešitev v grafiki.« (Škarjenec, 1993, str.39) 

 

Pod visoko kvaliteto pariške šole (Ecole de Paris) se je 3. julija v Moderni galeriji v 

Ljubljani odprl prvi ljubljanski Mednarodni grafični bienale. Udeležilo se ga je 151 

umetnikov iz 22 držav ter skupina predstavnikov pariške šole. Slovensko grafiko so 

zastopali R. Debenjak, B. Jakac, T. Kralj, M. Maleš, F. Mihelič, M. Pogačnik, M. 

Pregelj, M. Sedej. Mednarodna žirija je z Božidarjem Jakcem na čelu podelila 11 

nagrad. (Kržišnik, & Škrjanec, 1997) 

 Po letu 1955 je slovenska grafika doživela razcvet. Kot grafična umetnika sta v tem 

času dominirala France Mihelič in Riko Debenjak. Prvi je s svojimi lesorezi dosegel 

svoj vrhunec ustvarjanja že pred tem, leta 1954 z nagrado na beneškim bienalu, drugi pa 

se je posvetil raziskovanju tehnike lesoreza in akvatinte. Konec 50-ih je zaznamovan s 

prevlado umirjenih modernizmov, prvimi napovedmi slovenske različice informela in z 

vrhunecem v razvoju slovenske grafike. Šestdeseta so čas uveljavitve mladih 

umetnikov, kot so Karl Zelenko, Marjan Pogačnik, Vladimir Makuc, Janez Bernik, 

Bogdan Borčič, Meško Kiar, Andrej Jemec, Janez Boljka, Đevad Hozo in Adriana 

Maraževa. V tem času se v nekaterih slovenskih grafikah pojavi tudi informel. Kot 

vodilni grafik v tem času nastopi Janez Bernik, počasi pa se začne uveljavljati tudi 

oznaka Ljubljanska grafična šola, zaradi katere so šestdeseta leta dvajsetega stoletja 

postala zlata doba slovenske grafike. Takrat so umetniki, oblikovali naše grafično 
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prizorišče ter predstavili slovensko grafično produkcijo na mednarodnih likovnih 

prireditvah in razstavah še daleč v 70-ta leta. Ta čas je bil zaznamovan z novo 

generacijo umetnikov, ki se je postavila proti osebnostno obarvanemu informelu in 

ponovno oživela zanimanje za predmet in figuro v tako imenovani ekspresivni 

figuraliki. (Škrjanec, 1993) 

»Nekateri predstavniki osnovnega jedra ljubljanske grafične šole so iskali nove izrazne 

možnosti v jedkanici, mlajša generacija pa je skupaj z novimi stilnimi smermi prinesla 

sitotisk. Ta se je v 70.-ih pri nas močno razširil tudi po zaslugi serigrafske delavnice na 

likovni akademiji, pod vodstvom Zvesta Apollonija.« (Škrjanec, 1993, str. 41 ) 

V sedemdesetih so se uveljavili umetniki kot sta Branko Suhy in Lucijan Bratuš, ki ju je 

sodobna likovna kritika uvrstila med grafike ljubljanske grafične šole. V osemdesetih se 

je zanimanje za grafiko ohladilo, starejša generacija, ki je bila prej tako aktivna se je 

utrudila, mlajša generacija umetnikov pa se je bolj kot na grafiko osredotočila na 

slikarstvo nove podobe. V drugi polovici osemdesetih se v grafiki pojavi nova svežina, 

predvsem preko del Lojzeta Logarja, lesorezov Zdenka Huzjana in Štefana Galiča, 

litografij Klavdija Tutte, erotike Todorčeta Atanasova in turobnosti v delih Janeza 

Mateliča. (Škrjanec, 1993) 

»Konec 80. let je prinesel novo, najmlajšo generacijo, ki ji je grafika  zopet pomenila 

izziv in sredstvo za izražanje umetniških nazorov (Črtomir Frelih, Samuel Grajfoner, 

Marija Starič- Jenko, Zora Stančič, Petra Simončič idr).« (Škrjanec, 1993. str. 41) 

Položaj grafike v devetdesetih je v likovnem ustvarjanju oziroma v kompleksnem svetu 

vizualnih umetnosti in komunikacij zapleten. Grafika se tako sooča z novimi tehnikami 

oziroma tehnologijami, po drugi strani pa pogosto naleti na spremenjene poglede v 

kontekstu celotne likovne ustvarjalnosti. (Suhy (ur.), 1998) 
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2.7 AKT V LIKOVNI UMETNOSTI 

 

 Akt je izraz s katerim označujemo študijo ali upodobitev gole osebe. Takšne 

upodobitve so znane že iz prazgodovine, primer tega je Willendorfska Venera, ki je 

povezana s simbolnimi vrednotami. Golo človeško telo je postalo umetniški motiv, a 

šele v arhajskem obdobju grške umetnosti. Gre za ustvarjen tip idealnega moškega in 

ženskega telesa. Ta ideal pozneje povzame renesansa in kasnejša obdobja. Za vzor si 

vzamejo antična dela-Miloško Venero, Apolon Belvederski, itd. 

 

 

  

Slika 57: Willendorfska venera, ok. 24 000 pr.n.št. 

 

 

     Slika 58: Apolon Belvederski, ok. 320   pr.n.št. 

 

 

Vse do 19. stoletja je bila v ospredju lepota, pozneje se pridružijo še erotični vzgibi, pri 

tem pa se je akt oddaljil od svoje izolirane postavitve. Devetnajsto stoletje akt postavi v 

okolje, v trenutek nekega dejanja in zato lahko te motive označimo tudi kot žanrske 

podobe. (Golob, 2006)  
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Slika 59: Eduard Manet, Žena pri kadi, ok. 1878/79 

 

Slika 60: Edgar Degas, Žena pri toaleti, 1885 

 

 

V srednjem veku je bila upodobitev golega telesa podrejena vsebini umetniškega dela. 

Adam in Eva ter osebe v peklu in raju so gole, toda brez spolnih oznak. Odnos do akta 

je odvisen od dežele do dežele, naročnikov in občinstva. Iz 12. stoletja, ko je golota 

predstavljala greh in je bila večinoma prekrita, je delo kiparja Gilberta, izjema. Eva je 

upodobljena kot ženska polnega in pravilnega telesa. Prizor kaže Evo po tem, ko je 

utrgala prepovedani sadež, a se tega dejanja nekoliko sramuje in si z roko prekriva 

obraz. Avtor jo ni prikazal kot grdo, iznakaženo žensko, kot je bilo to navadno za 

upodobitev greha. Akt je, kljub svoji odkritosti, še vedno premišljeno nevtralen. Vidne 

so le Evine prsi, ostalo prekriva rastoče drevo.  

Giorgione pa je po drugi strani upodobil čutno lepoto popolnega ženskega telesa. V 

času visoke renesanse, ko je nastala slika Speča Venera, so natančno preučili antična 

dela, ločili meje sakralne in profane upodobitve, tako da je upodobitev golega telesa 

nastopila kot samozadostna in samoumevna tema. Giorgione je upodobil spečo 

mladenko, boginjo ljubezni in lepote, ki je naslikana v skoraj naravni velikosti, s tem pa 

je ustvaril temeljno delo na področju akta, ki je postalo izhodišče za vse poznejše 

upodobitve tega motiva. (Golob, 2006)  
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Slika 61: Gislebert: Eva, ok. 1135 

 

Slika 62: Giorgione: Speča Venera, ok. 1508 

 

 

Ženski akt, čuten, strasten in provokativen je verjetno najbolj popularen subjekt v 

zgodovini slikarstva, ki navdihuje umetnike že stoletja. Prvi monumentalni ženski akt je 

ustvaril renesančni umetnik Sandro Botticeli v delu Rojstvo Venere, 1484, delo še danes 

velja za enega izmed  ikoničnih del zahodne umetnosti. Temu sijajnemu aktu je sledil 

Giorgone da Castelfranco v delu Speča Venera 1508, ki označuje prvi samostojni ležeči 

akt v umetnostni zgodovini. Ti dve sliki sta vplivali na stoletja generacij, skoraj vsak 

umetnik je od takrat naprej poskušal in tudi upodabljal lepoto in ekspresijo gole ženske 

forme.  

 

Slika 63: Sandro Botticeli: Rojstvo Venere, 1484 

 

                                                                                                         

 

 

Slika 64: Antična vaza, golo moško telo 
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V antiki, začetku oblikovanja prvih pravih kultur, je dominiral moški akt. Pravzaprav je 

bila upodobljena ženska golota zelo redka. Moški akti so se pojavljali pogosteje, saj je 

moški sam predstavljal simbol popolnosti, tako fizične kot moralne. Veljal je za 

izražanje moškosti in je vedno prikazan s herojskega stališča. Redki ženski akti pa so po 

drugi strani imenovane Venere in prikazane z rokami nežno prekrivajoč spolne atribute. 

Namesto da bi stari Grki raziskovali obsežnosti, prefinjenosti in možnosti izražanja 

ženskega akta, so tako vizualno kot intelektualno popolnost videli v utelešenem 

moškem telesu. Moška golota jim je predstavljala normalen del življenja kot umetnosti. 

Skrajno pomembnost je pri starih Grkih igral šport, v katerem je večina moških 

udeležencev tekmovala golih.  

Z vzponom Judovske vere in predvsem krščanstva, je ženska ostala podrejena svetu v 

katerem jasno vlada moški, kar ej jasno vidno tudi v umetnosti. Pred renesanso je 

srednjeveška umetnost goloto obsojala in je bila zelo ekspresivna. Z upoštevanjem 

humanističnih načel, ki v ospredje postavljajo človeka in njegov razum, renesančni 

umetniki, predstavijo ženski akt, ki se od tega obdobja naprej nenehno pojavlja v 

umetnosti.  

In če je v srednjem veku akt predstavljal zlo in smrt, v renesansi predstavlja preplet 

idealizma in čutnosti. Znani so tudi primeri tako imenovanih religioznih aktov, ki 

poskušajo izražati občutek duhovnosti, medtem ko sta se Barok in Rokoko bolj 

osredotočila na erotične in čutne akte. 

( http://www.anthonychristian.co.uk/ezine26.html) 
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                                   Akt od Renesanse do sodobne umetnosti                                                 

    Giorgone: Speča Venera, ok. 1508  

  - Prvi samostojni ležeči ženski akt. 

  - Prizor je postavljen v naravo, kot je značilno za  

  obdobje renesanse.  

  - Tip erotičnega akta.  

 

 

 

 

 

   Lucas Cranach starejši:, Nimfa Izvira, ok. 1518 

  - Opazen vpliv manierizma na nemških tleh. 

  - Umetnikov čutni vtis se izraža skozi obraz.  

  - Gre za primer idealiziranega akta. 

    Tizian: Urbinska Venera, ok. 1538 

  - Upodobljena v interjerju z figurami v ozadju.  

  - Venerin pogled je usmerjen v gledalca. 

  - Pes simbolizira zvestobo. 

 

    Peter Paul Rubens: »Angelica and the Hermit«, 

1630 

  - Izjemno čutna in strastna figura.  

  - Značilne zaobljene in polnejše oblike, ki so priljubljene v  

  baroku.  

 

 

 

 

  

   Diego Velázquez : Venera z Ogledalom, 1644 

  - Viden vpliv beneškega slikarstva. 

  - Akt, ki namiguje na minljivost življenja. 

  - Venera je poglobljena v svoji nečimrnosti. 

 

 

 

   François Boucher: Počivajoče dekle, ok. 1750  

  - Tip erotičnega akta. 

  - Umirjene, nežne pastelne barve. 

  - Portretni akt kraljeve ljubice. 

  - Ni več »boginja«, temveč navadna ženska. 
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   Francisco de Goya: Gola Maya, 1800 

  - Upodobljena kot realna ženska ne boginja, princesa, ljubica ali 

  ženska visokega stanu. 

  - Zaradi obsojanj glede golote, naslika še oblečeno različico z 

isto kompozicijo. 

  - Neprizadeto zre v nas. 

 

 

 

 

  

   Jean-Auguste-Dominique Ingres: Velika Odaliska, 

1814 

  - Romantični, eksotični  akt.  

  - Prizor iz turškega harema.  

  - Realna ženska, vendar naslikan v Ingresovim plastičnemu stilu. 

  -Vzvišen pogled usmerjen k gledalcem.  

    Eduard Manet: Olimpija, 1863 

  -Upodobljena je pariška prostitutka, ki brez sramu zre v gledalce. 

  - Jasne obrisne linije, surovost barv in ploskovitost figure. 

  - Ozadje je tipično pariško stanovanje, poleg nje je mačka, 

simbol nezvestobe. 

    Ernst Ludwig Kirchner: Reclining Nude, 1909 

  - Ekspresionistični akt. 

  - Značilne preproste linije.  

  - Močan kontrast, jedke barve. 

  - Ujetost občutja, razpoloženja. 

 

    Tamara de Lempicka: Reclining Woman, 1920 

  - Figura v stilu »art deco« in poznega kubističnega stila. 

  - Polno atletsko telo, z poudarjenimi rokami in nogami. 

  - Figura daje vtis napetosti, raztresenosti. 

  - Nežna in umerjena paleta barv. 

 

    Henri Matisse : Modri Akt, 1928 

  - Fauvistične, divje poteze.  

  - Akt prikazan s strani nesramežljivega voajerja.  

  - Močne barvne ploskve, izredna živost akta.  

  - Izpuščanje nepomembnih detajlov. 

  - Ravnotežje med dvodimenzionalnostjo in tri-

dimenzionalnostjo.  
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    Yves Klein: Antropometrija modrega obdobja, 1960 

  - Eksperimentiranje z nanašanjem barve. 

  - Uporaba « živih « čopičev-odtisi z ženskih teles. 

  - Ustvarjanje slik se spremeni v dogodek- performans.  

  - Avtor usmerja modele, nadzoruje ustvarjanje a brez stika z    

barvo ali  platnom. 

    Tom Wasselman: Veliki Ameriški Akt #57, 1964 

  - Pop art.  

  - Poudarjena jasnost in čutnost akta.  

  -  Nakazuje spolno izpopolnjenost.  

  - Namigovanje na abstrakcijo.  

  - Omejena paleta barv. 

 
   Valerio Adami: Akt na Postelji, 1970  

  - Akt naslikan na način, ki spominja na strip ali risanke. 

  - Vidna individualnost v slogu. 

  - Čiste barvne površine. 

  - Igra med ploskvijo in prostorom. 

    Guerrilla Girls: »Do Women Have to Be Naked to  

   Get into the Met. Museum«,  1989 

  - Feminističen pogled na ženski akt.   

  - Protestna umetnost. 

  - Telo figure vzeto iz Ingresove Velike Odaliske. 

  - Vprašanje diskriminacije v umetnosti. 

    Lucian Freud: »Benefits Supervisor Sleeping«, 

1995  

  - Realistični portret ženske v naravni velikosti. 

  - Poudarjena je tekstura kože. 

  - Intenzivna in prodorna figura.  

  - Močna voluminoznost telesa. 

 

 

 

 

 

 

   Marina Abramović: Akt z vrezano zvezdo, 2005  

  - Obravnava akta z vidika performansa. 

  - Akt predstavlja umetnica sama. 

  - Za performans so značilni posegi v telo.  

  - Iskanje / potiskanje mej vzdržljivosti človeškega telesa in psihe. 

 

Tabela 2: Akt od Renesanse do sodobne umetnosti 
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2.8 AKT NA SLOVENSKEM   

(povzeto po Akt na Slovenskem I, 1999)  

 

Zgodovina slikarskega akta se na Slovenskem začenja v srednjem veku. Prva gola telesa 

so upodabljali avtorji cerkvenih fresk, kot motiv pa se najprej pojavita Adam in Eva ter 

od mrtvih vstali na Poslednji sodbi. Ti motivi so bili aktualni tudi v renesansi, primer 

tega sta Adam in Eva, Marijagraškega mojstra iz leta 1526, ki ju je mogoče videti v 

prezbiteriju cerkve Marija Gradec pri Laškem. Svetopisemski motivi akta se pojavljajo 

še preko baroka pa do dvajsetega stoletja, vendar pa akt kot nabožen motiv, z izjemo 

Adama in Eve, vedno nastopa v podrejeni vlogi. Golote sicer cerkev ni preprečevala, 

vendar jo je omejila v smislu prekrivanja spolovil s figovimi listi. Znani so tudi primeri, 

ko prekrivanje s figovimi listi ni bilo mogoče, tam pa se pojavljajo tako imenovani 

brezspolni akti.  

V petnajstem stoletju nastane v slovenski umetnosti prvi samostojni akt, Luxuria, ki jo 

je Janez Ljubljanski leta 1443 naslikal na zunanji del cerkve na Visokem pod 

Kureščkom. Omenjeni akt predstavlja posvetno personifikacijo, ki pa jo v okviru 

krščanskega humanizma in njegovih naukov, dojemamo kot moralistično svarilo pred 

pogubljanjem, v katerega nas vodi poželenje. Delo kot tako ostaja izjema, vse do 

obdobja baroka, ko se intenzivno srečujemo s posvetnimi akti. Gre predvsem za freske, 

ki so krasile reprezentativne sobane plemiških dvorcev. Znova gre za personifikacije, 

vendar pa so le te začele presegati historične teme, med najbolj priljubljenimi so bili 

motivi iz Ovidijevih Metamorfoz. Na teh delih je očitno vidno, da literarna predloga 

deluje kot prikladen izgovor za upodabljanje golote in erotičnih prizorov.  

Vendar velja ta tema v baroku vse prej kot izjema in ne pravilo. To se spremeni šele na 

prelomu iz osemnajstega v devetnajsto stoletje. V opusu del Andreja Herleina lahko 

najdemo nekaj samostojnih aktov, precej več jih je mogoče opaziti v risbah Franceta 

Kavčiča. Kavčič ta dela ni ustvarjal za slovenske naročnike, vendar to ne pomeni, da se 

ti niso zanimali za akte. Sredi devetnajstega stoletja postanejo akti vedno bolj 

priljubljeni, vendar predvsem izpod rok avstrijskih, madžarskih in hrvaških umetnikov. 

Vse to kaže, da je na Slovenskem veljalo slikanje aktov, na prehodu iz devetnajstega v 

dvajseto stoletje,  predrzno početje. Takrat se tudi prvič pojavi polemika o razlikovanju 

med aktom in pornografijo oziroma vprašanje o moralno sprejemljivi goloti. To se je 

pojavilo še preden se govori o aktu. 
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Slovenska umetnost devetnajstega stoletja je goloto dojemala kot vse kar žali čisto, 

nedolžno oko, vse kar draži čustvo, kar je prepovedano v cerkveni umetnosti, zato so se 

umetniki izogibali upodabljanju golote, omejevali so se predvsem na ateljejske študije. 

Zato ne preseneča, da se moderni slovenski akt ni rodil v Ljubljani, ampak v Münchnu.  

München je bil v poznem devetnajstem stoletju eden izmed velikih centrov evropske 

likovne umetnosti. V tem liberalnem in svobodomiselnem okolju so se izoblikovali tudi 

slikarji, ki so samostojni akt končno uveljavili tudi na Slovenskem. Med njimi pa ni bilo 

aktov Antona Ažbeta, saj je menil, da njegovi akti niso primerni za ljubljansko 

občinstvo, tovrstna dela je raje namenjal kupcem od drugod. Nekaj aktov, predvsem 

ateljejske študije, so k nam prišle po njegovi smrti. Naslednik Ažbeta je bil Matej 

Sternen, ki danes slovi kot avtor velikih hitrih skic aktov. Njegova, na papir narejena 

dela, dokazujejo, da je bil, vse do danes najvztrajnejši in najbolj razgledan raziskovalec 

akta ter erotičnih motivov v slovenski umetnosti. Sternenovi akti so bili docela 

naturalistični, vendar takšni poudarki pri nas še niso prevladali. Večina zgodnih 

upodobitev je bila realističnih, v nekaterih poznejših delih pa je mogoče opaziti 

značilnosti idealizma. V okvir realističnih variant spadajo dela Josipa Germa, Ivana 

Vavpotiča in Ferda Vesela, katerih dela se nikoli niso povsem približala Sternenovi 

čutnosti. Omembe vredna sta še Saša Šantl in Maksim Gaspari.  

 

 

Slika 65: Matej Strnen, Ležeči akt, 1914 

 
Slika 66: Maksim Gaspari, Čarovnica in slepec, 

1956 

Takrat najbolj priljubljenega simbolističnega erotičnega motiva – Skušnjav Sv. Antona 

sta se lotila Vapotič in Fran Tratnik, prav tako so zanimive jedkanice, ki jih je na 

začetku dvajsetih let ustvaril Tone Kralj. Na teh delih se srečamo z žensko tipa »femme 

fatale«, vznemirljive so tudi grafike iz cikla Življenje iz leta 1921, na katerih je avtor 

povzel vrsto vsebinskih ter likovnih secesijskih poudarkov.  
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V obdobju med vojnama nastopi ekspresionizem, vendar je o ekspresionističnem aktu 

komaj mogoče govoriti. Umetniki, ki so bili v zgodnjih dvajsetih letih izrazito 

ekspresionistični, so pri upodabljanju aktov uporabljali sicer nedvomno ekspresivne, a 

po poreklu še vedno findesieclovske predpise (Božidar Jakac), pozneje se obrnili v 

realizem, k akademizmu (Jakac) in novi stvarnosti (brata Kralj). Izjemoma najdemo 

primere ekspresionističnega akta pri risbah Mihe Maleša, Nandeta Vidmarja in Jana 

Oeltjena. Tu so značilni vsebinski poudarki, ki se neprestano prepletajo z ustreznimi 

likovnimi poudarki, prisotna je deformacija obrazov in teles.  

Prvi na nov način oblikovani monumentalni akti so pri nas nastali leta 1926. Prvič jih 

srečamo v Pilonovem in Vidmarjevem opusu, pozneje še v Stiplovškovem in v opusih 

Jožeta Gorjupa in bratov Kralj.  Slikarji so predvsem sledili starejši akademski tradiciji 

in stopnjevali plastične poudarke. Nanje je vplivala tako nova stvarnost kot drugi 

sorodni evropski tokovi oziroma posamezni umetniki. Kot posledica tega, slovenski akt 

v tem času deluje bolj nevtralno v primerjavi z akti drugih držav, npr. Nemčija, ki 

vsebinsko in likovno prikazujejo večjo napetost. Veno Pilon je v delu Debeluška iz leta 

1926 nakazal humorne poudarke, Gorjup je z delom Kopalke napovedal intimizem 

tridesetih let, v Ležečem ženskem aktu iz leta 1932, Franceta Kralja, je moč začutiti vsaj 

nekaj ekspresionističnih poudarkov. Tone Kralj pa je z delom Judita leta 1934 opozoril 

na sočasen razvoj slovenskega kiparstva ter začel iskati poti proti monumentalnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 67: Jože Gorjup, Kopalke, 

 

 

Slika 68:Veno Pilon, Debeluška , 1926  
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Takšna iskanja niso potekala samo preko nove stvarnosti, Gojmir Anton Kos, Karla 

Bulovec-Mrak in Slavko Pengov so v dvajsetih in tridesetih letih monumentalne 

poudarke dosegali na bistveno drugačne načine, vendar so pri tem ostajali osamljeni.  

Poleg Sternena, se je med starejšimi slikarji posebej z aktom ukvarjal še Miha Maleš. 

Kot znanega ustvarjalca aktov so ga označile njegove številne grafične variante, ki jih je 

s pomočjo objav raznih revijah, predstavil širokemu občinstvu. Pod vplivom Matissa je 

Slovenijo sredi tridesetih zajela poplava Odalisk in drugih francoskih motivov, pod 

vplivom katerih so ustvarjali ne le Maleš temveč tudi Vidmar, Nikolaj Omersa in drugi.  

 

Večina ustvarjalcev, ki so se v drugi polovici tridesetih posvečali realističnemu aktu in 

niso hoteli slediti monumentalistični niti intimistični struji, se je začela ozirati k 

zgledom, ki so prihajali z druge strani Atlantika. V našem aktu opazimo poleg filmske 

ikonografije pomembno vlogo pin-upa. Pin up je spojil dve ameriški tradiciji, starejšo 

značilnih revijalnih ilustratorjev, ki so izhajali iz akademizma devetnajstega stoletja, in 

novejšo tradiciji glamurozne hollywoodske fotografije. Pin up se je preko revij, 

koledarjev, plakatov in naslovnic hitro razširil po svetu,v poznih tridesetih letih pa je bil 

njegov vpliv opazen tudi pri nas. Pin up je svoj vrhunec dosegel med drugo svetovno 

vojno. 

 

Najpomembnejši tip akta, ki se je razvil v tridesetih, je bil intimistični akt. Likovna in 

ikonografska izhodišča intimističnega akta lahko najdemo že v Gorjupovih Kopalkah in 

posebej v Vavpotičevem Pikniku v gozdu iz leta 1930, na katerem vidimo mešano 

družbo golih ter oblečenih žensk in oblečenih moških figur. Dokončno pa je tip 

intimističnega akta razvil Maksim Sedej starejši, na delu Kopalke (kompozicija II), iz 

leta 1935 z značilno ploskovitim poenostavljanjem figur in krajine ter rahlo elegičnim 

barvnim akordom celote, s čimer je dosegel značilno razpoloženje, ki zaznamuje vsa 

najboljša intimistična dela. Z intimističnimi akti je v začetku štiridesetih nadaljeval tudi 

Maleš, ki je ustvarjal pod Gorjupovim vplivom. Za slovenski intimizem so pomembni 

tudi akti Nikolaja Pirnata, ki je ta tip akta prenesel v povojno obdobje.  
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Slika 69: Nikolaj Pirnat, Ljubezenski motiv II, 

1943 

 

 

Slika 70: Maksim Sedej st. Kopalke, 1941 

 

Intimizem se je ponovno povzdignil sredi petdesetih let, najprej v poeziji, nato še v 

likovni umetnosti, čeprav se je z aktom ukvarjalo malo število umetnikov. Najbolj 

dejavni so bili Marko Šuštrčič, Izidorj Urbančič in v šestdesetih Karl Zelenko, s svojimi 

grafičnimi akti. Intimizem je v šestdesetih nadomestila abstraktna umetnost, v 

sedemdesetih in osemdesetih pa razni figuralni tokovi. V sedemdesetih je mogoče v 

slovenskem aktu opaziti rahle odmeve pop arta in op arta. Takšni vnosi so očitno 

nasprotje abstraktni umetnosti, ki je v sedemdesetih še vedno predstavljala edini pravi 

vrhunec modernizma. Vplive pop arta lahko opazimo še v aktih Borisa Jesiha, vendar so 

ti oblikovani že bistveno drugače in tako kažejo, da so tudi pri nas pop art kmalu 

preglasile novejše figuralne smeri. Večina teh je temeljila na fotografiji, pa naj gre za 

sodobno erotično fotografijo ali konceptualni osnutek za kasneje nastalo sliko ali 

grafiko.  
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Slika 71: Kostja Gatnik, 7004, 1970 

 
Slika 72: Boris Jesih,  Sprehajajoča,1976 

 

 

Foto realističen akt se v osemdesetih prekine. Zmago Jeraj in Metka Krašovec sta v 

sedemdesetih namesto fotografij ustvarjala likovno poudarjeno prečiščene risbe, erotike 

pa sta se lotila na povsem nov, bolj odkrit način. Na njunih delih se znova srečujemo s 

kombinacijo likovnega idealizma in vsebinskega naturalizma. Jerajeva dela delujejo 

bolj žanrsko, medtem ko se risbe Metke Krašovec lotevajo tabu teme, 

homoseksualnosti. 

V poznih devetdesetih si nasproti stojita dva tipa akta. Prvi je vsebinsko in likovno 

poudarjeni »divjaški« ekspresionistični in drugi na prvi pogled drugačni »izginjajoči«. 

Vendar ta oznaka ne drži za vsa dela, saj so umetniki, kot so Lojze Logar, Boni Čeh, 

Žiga Okorn, Zdenko Huzjan in drugi, sestavljali kompozicije iz sugestivnih abstraktnih 

elementov. Za ta dela je značilna nejasna prepoznavnost spola figur, v nekaterih 

primerih ni niti jasno, če je avtor sploh upodobil človeka, pogosta je tudi prosojnost 

lika, ki se izgublja ali razblinja v belini lista oziroma v neskončnem barvnem polju. 

Izginjajoči akt opozarja na praznino, ki jo je za sabo pustilo izginotje velikih ideologij, 

ter istočasno sproža vprašanje o preživetju akta.  

  



43 

 

2.9 AKT V GRAFIKI 

  

2.9.1 HENRI MATTISE  

(1869-1954) 

 Mattise je svoje grafike dojemal kot intimna sredstva ekspresije. Njegove najljubše 

tematike so bile provokativnost, erotika ter forma golega ženskega telesa. Mattise je 

pogosto delal krokije, hitre skice, ki so nakazovale veliko gestualno razgibanost, ki je 

pripomogla h kompozicijskim in stilnim problemom in novim idejam.  

Mattise se je z grafiko ukvarjal več desetletij. Njegovi začetki segajo v leto 1900 pa vse 

do njegove smrti leta 1954. V tem času je izdelal več kot 800 grafik globokega tiska, 

litografij, lesorezov, linorezov in monotipij. Njegov odnos, do grafike je bil 

nekonvencionalen, saj je celoten proces grafike jemal kot oseben proces, podaljšek 

risanja in kot mentalno sprostitev po letih slikanja. Na področju grafike je bil posebno 

aktiven v letih 1906, 1914 in 1920, samo v letu 1929 je izdelal več kot sto jedkanic in 

suhih igel. Intimna narava njegovih grafik je vidna predvsem v procesu dela.  

Subjekti so na grafikah poleg golih žensk, njegovi znanci, družinski člani in prijatelji, 

kar še dodatno potrjuje intimno vez z grafiko. Delal je predvsem male grafike, večjega 

formata se je lotil le v litografiji, kjer je odkrival tonske možnosti, s katerimi je dosegal 

globino. (http://www.henri-matisse.net/drawings.html) 

 

Slika 73:  Nu assis, la tête dans les bras, suha igla, 

1929 
 

 

Slika 74: La torsem et  native nue, jedkanica,  

1932 
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2.9.2 PABLO PICASSO  

(1881- 1973) 

Picasso velja za enega najbolj produktivnih ustvarjalcev grafičnega medija. Velik del 

njegovih grafik je knjižnih ilustracij. Izjemna je Picassova občutljivost za možnosti 

izbranega medija, ki ga na tradicionalen način popolnoma izkoristi, ne da bi ga potisnil 

prek njegovih naravnih meja. Večji del njegovih grafik poteka iz izrazne moči oblik in 

iznajdljivosti. Eno isto grafično ploščo je podvrgel vedno novim spremembam in pri 

tem izkoristil svoj čut za preobrazbo in spreminjanje. Gledalcu je s tem omogočil, da 

izkusi ne le množico vidikov, ki jih vsebuje vsak predmet ali dogodek, temveč tudi 

element časa, v katerem se vse odvija. V grafikah poskuša ujeti življenje, različne 

trenutke njegovega odvijanja in spreminjanja. Njegove grafike so večinoma ustvarjene v 

serijah, ki so variacije na isto temo.  

Prve grafike so zasnovane kot skice, vendar se poteze ostro ponavljajo in končujejo ob 

robovih, na katerih se srečata svetloba in tema, zaradi katerih postanejo vidne sile 

prostora, ki oblikujejo formo. Ustvarjen je učinek gibanja in konstantnega premikanja, 

dinamična struktura linij nam daje občutek, da so se liki izluščili iz okolice. Kasnejša 

dela iz zgodnjega obdobja niso več skice, ampak zaključne podobe. Liki in forme so 

vključeni v gibajočo se celoto tona, iz katere se pojavljajo kot globinska telesa v 

gibanju. Poteze so zabrisane in dajejo prostor premikajočim se sencam ter močnim 

temnim poudarkom, ki zaznamujejo robove, na katerih se lomita svetloba in tema. 

Grafike drugega obdobja zaznamuje prevladujoča slikarska površina, ki pa je v 

popolnem ravnotežju s prostorom. Formati so napolnjeni do roba z ekspresivno močjo, 

razvidna je že monumentalnost, ki se pojavlja tudi v njegovih slikah. Tretje obdobje, 

njegovo najbolj plodovito obdobje ustvarjalnosti, se nagiba h lahkotni risbi v litografiji 

in linorezu. Ponovno se pojavlja belina papirja, vendar podobe niso skice ali risbe v 

ozadju, temveč popolno delo, kjer je papir njegov sestavni del. V delih tretjega obdobja 

je vidno mojstrstvo v raznolikosti oblik, linij in teksture. Grafike zadnjega obdobja 

kažejo razpuščene in zabrisane oblike figur, linije postanejo omahljive in divje.  

(Suhy (ur.), 1994) 

 

» Picasso se sooča z žensko lepoto v ateljeju, vendar pa tu ne gre več za popolna telesa, 

temveč za valovanje glav, udov, prsi in torzov, ki prehajajo drug v drugega.«  

( Suhy (ur),1994, str. 69) 
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Picassove grafike so kot ogledalo njegovega ustvarjalnega dela. Vodijo nas preko 

njegovih zgodnjih del, pri katerih je v ospredju telo v svojih telesnih mejah in času, do 

del srednjega obdobja, kjer lik dobi samostojnost v svoji okolici in jo napolni do roba, 

pa do zadnjega stila v katerem se podobe in ozadje združijo v eno samo okrasno enoto, 

dokler se ne razblinijo v univerzalnem toku življenja. (Suhy (ur.), 1994) 

 

 

 

 

Slika 75: Le Chef-d'oeuvre inconnu, jedkanica, 

1931 

 

 

 

 

 
 

Slika 76: Sedeča ženska in stoječa ženska, jedkanica, 

1934 
 

 

                                                    

                                                       Slika 77: Gole 

ženske pred ogledalom, akvatinta in suha igla, 1965 
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2.10 AKT V SLOVENSKI  GRAFIKI 

 

2.10.1 MATEJ STERNEN  

(1870-1949) 

Matej Sternen, impresionistični slikar, sodi med prve slovenske grafike. Šolal se je v 

Gradcu, kjer je spoznal Ivana Groharja in Jožefa Plečnika. Na Dunaju je obiskoval 

umetnoobrtno šolo in kasneje še tamkajšnjo akademijo. Deloval je tudi kot restavrator, 

risar in fotograf. Bolj kot ljubljansko okolje ga je bolj privlačil münchensko, saj je bilo 

bolj odprto do njemu priljubljenega slikanja aktov. 

( www.rtvslo.si/impresionisti/matej_sternen/zivljenje )  

Njegove maloštevilne jedkanice in monotipije učinkujejo slikovito in so polne 

razgibanih linij in temno svetlega kontrasta. Predvsem monotipije so zasnovane 

slikarsko a skopih barv, ki dajejo vtis razgibanosti.   

Dela v suhi igli so bolj risarska, realistično zasnovana, z upodobljeno modelacijo. Kot v 

risbi je tudi v grafiki upodabljal figuraliko. Figure so sugestivne, neposredne in živahne.  

Velja za našega prvega velikega slikarja aktov. Ženske akte je dosledno upodabljal po 

modelu, ti so polni izraznosti in kretenj.  

 (http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:3242/VIEW/) 

 

 

 

 

 

 

Slika 78: Golo dekle leže piše 

pismo, jedkanica, po 1916 

 

 

 

 

 

http://www.rtvslo.si/impresionisti/matej_sternen/zivljenje
http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:3242/VIEW/
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Slika 79: Ženski akt z nogavicami-po Felicienu 

Ropsu, stopenjska jedkanica,                                         

 

 

Slika 80: Venus Milita - po Felicienu Ropsu, 

jedkanica,1906 

 

2.10.2 TONE KRALJ  

(1900-1975) 

Prve grafike je Kralj ustvaril konec leta 1920 in v začetku 1921, ta dela kažejo izjemno 

podreditev dekorativnim principom dunajske secesije. S secesijo jih povezujejo ne le 

osnovne motivne in formalne značilnosti, temveč tudi tipični figuralni proporci, bogate 

ženske pričeske, in način kompozicije. Povezuje jih  tudi valovanje obrisov in linij, kar 

je značilno za t.i. Klimtovo secesijo, po katerem se je Kralj zgledoval. Ta secesijska 

valovnica je postala glavno vodilo kompozicije, ki ima hkrati čustveno in dekorativno 

izraznost. (Komelj, 1979) 

Razpetost med secesijsko formo in figuralnim primitivizmom ter findesieclovsko 

motiviko in sodobno problematiko, povezano s človeškim trpljenjem prve svetovne 

vojne, so značilnosti, ki so določile prva leta Kraljeve ustvarjalnosti. Prav te značilnosti 

najlepše ponazarjajo ciklus jedkanic Življenje iz leta 1921. Ciklus nam kaže  

umetnikovo temeljno usmeritev v upodabljanje duhovne vsebine in nas opozarja na 

umetnikov intelektualistični pristop ter liriko. Življenje sestavlja šest grafik: Poslednji 

žar, Nasmeh, Rojstvo, Obsojenci, Izgnani in Pričakovanje. Vse so linearne, hkrati pa ni 
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mogoče prezreti nagnjenosti k poudarjeni plastični modelaciji figur in ritmičnih 

valovanj, ki izvirajo iz secesije in služijo kot izrazito formalen in kompozicijsko 

dekorativen element. Kompozicije so izrazito premišljene ter uravnotežene. Ustvarijo 

občutek oblikovne popolnosti, zaokroženosti in urejenosti, kar podpirajo zlasti razmerja 

med linijami-secesijskimi valovanji in figuralnimi obrisi, ki so narejene po principu 

zlatega reza. Splošni učinek grafik je podrejen kompozicijski zamisli celote, 

dekorativnemu prepletu ter ritmični razgibanosti linij, ki popolnoma dominirajo pri 

celovitem pogledu. Če pa dela pogledamo podrobno, opazimo, da gre pri tem za 

značilno soglasje oblikovne pretanjenosti in dekorativnosti ter primitivnega 

poenostavljanja, opaznega predvsem v stiliziranih obrazih figur in detajlih.  

Ciklus Življenje je razpet med motiviko romantičnega hrepenenja in smrti, povezano z 

motivnim svetom fin de siecla ter motiviko trpečih in izgnanih, kar je povezano z 

doživljanjem prve svetovne vojne.  

Ciklus je poln simbolnih gest, ki so poglavitne nosilke duhovnega izraza in liričnosti. 

Poleg tega pa  deli Obsojenci in Izgnanci vsebujeta ekspresionistične trenutke, vendar 

so ti, ki so značilni za Kraljeva zgodnja dela, pretkano prepleteni z dekorativnimi 

elementi. Cikel Življenje je mogoče povezati tudi s poezijo, še posebno deli 

Pričakovanje in Nasmeh, ki na podoben simbolen način izražata podobno čustveno 

vsebino. S poezijo lahko povežemo tudi Obsojence in Izgnance, zaradi motivike in 

ekspresivnega poudarka  ki se nanaša na trpljenje prve svetovne vojne. (Komelj, 1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  

 

Slika 81: Nasmeh , jedkanica, 1921 Slika 82: Pričakovanje,  jedkanica, 1921 
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Slika 83: Poslednji žar, jedkanica, 1921 

 

Slika 84: Obsojenci, jedkanica, 1921 

  

 

 

 

 

   

 

Slika 85: Izgnanci, jedkanica, 1921 

 

Slika 86:  Rojstvo, jedkanica, 1921 
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3 AVTORSKI DEL  

 

Grafike, ki jih predstavljam, so nastale kot proces raziskovanja risbe in preučevanja 

določene tematike. Prve grafike s tem problemom so nastale že pred dvema letoma,  

želja po koraku naprej pa  me je prisilila v dolgotrajno poigravanje z linijami, oblikami 

in motivom. 

Ko sem premišljevala o tematiki svojih grafik, sem se vedno znova ozirala k motiviki 

akta. Prezahtevno in dvomljivo se mi je zdelo, da bi v štirih različnih tehnikah ustvarjala 

samo en motiv. Akt je eden najpogostejših in tudi eden izmed najbolj priljubljenih 

motivov skozi zgodovino likovne umetnosti, saj ga ni umetnika, ki ne bi vsaj enkrat v 

življenju upodobil ta motiv. Sama sem se posvetila predvsem ženskemu aktu, ki pa 

konstantno variira od realističnih podob, stiliziranih in abstraktnih likov.  

Risba je nekakšen odsev mojega počutja, mehke linije figur v jedkanici in mehki 

prevleki kažejo mojo sproščenost in zadovoljstvo z risbo, kar pa se v naslednjem 

trenutku spet spremeni v trde, močne poteze reservaga. Figure so plod moje domišljije 

oziroma so fikcija mojega spomina in niso nastale po živemu modelu. Morda variacija 

akta izhaja prav iz tega.  

Navdih sem iskala pri mnogih umetnikih od Schieleja, Klimta pa do Picassa, do De 

Koninga in mnogih drugih.  

Črna grafična barva ustvari proti belini lista močan kontrast, ki daje grafikam nekakšno 

napetost in dramatičnost. Vmesni sivi prehodi dajo grafičnim listom pridih žametnosti 

in mehkobe, kar je najbolj vidno pri tehnikah suhe igle.  

Grafike kot celota kažejo na nenehno rast in učenje, ki mi ga celoten proces dovoljuje. 

Risba postaja vedno bolj svobodna, intimna in bolj osebna. In če začetna dela ne 

odražajo moje umetniške identitete, imam občutek, da ta prodira iz zadnjih del, kjer se 

pojavljajo velike mehke figure, polne telesnosti, ki so moja razlićiča avtoportreta.  
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3.1 PORTFOLIO GRAFIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 87:  Časi se spreminjajo, suha igla, 2011 
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Slika 88: Žena deževnega dne,  suha igla, 2012 
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Slika 89: Žene konstantne žalosti,  suha igla, 2012 
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Slika 90: Ni časa za razmislek,  suha igla, 2012 
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Slika 91: Ne verjamem ti, mešana tehnika, 2012 
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Slika 92: Brez poti domov, jedkanica, 2012 
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Slika 93: Novo jutro, reservage, 2012 
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Slika 94: Sestra, reservage, 2011 
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Slika 95: She belongs to me, mehka prevleka, 2012 
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Slika 96: Druga stran,  mehka prevleka, 2012 
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4 PEDAGOŠKO-RAZISKOVALNI DEL  

 

Pedagoški del diplomskega dela sem opravljala 25. 5. 2012 in 8. 6. 2012 na osnovni 

šoli. Za izvedbo likovne naloge sem imela na voljo štiri šolske ure, pri izbirnem 

predmetu Likovno snovanje 3, ki ga obiskujejo devetošolci. Skupino sestavlja 18 

učencev. Prvotno sta bili za izvedbo učne ure namenjeni dve šolski uri, kar pa zaradi 

zahtevnosti tehnike s takšnim številom učencev ni izvedljivo. Učna ura je temeljila 

predvsem  na spoznavanju nove grafične tehnike–suhe igle in spoznavanju globokega 

tiska.  

Učencem sem pri učni uri predstavila razlike med umetniško in industrijsko grafiko, 

predvsem pa sem se osredotočila  na razlike med visokim (linorez) in globokim tiskom 

(suha igla). Likovna naloga je vključevala izražanje s črtno risbo v tehniki globokega 

tiska-suhe igle. Zahtevnost naloge je bila prilagojena stopnji likovnega razvoja učencev.  

Pri motivu sem upoštevala skladnost s svojim praktičnim delom diplomskega dela, 

figuro. Ker pa sem bila mnenja, da z upodobitvijo figure ne bom dosegla dovolj izvirnih 

izdelkov, sem figuro združila še z ornamentom. Učenci so lahko z upodobitvijo 

različnih ornamentov dosegli razgibane in domiselne kompozicije.  

Pri učni uri sem poskušala čim bolj vključevati učence in jim nepoznano tehniko 

predstaviti čim bolj podrobno, da so bili ob izvedbi tehnike sproščeni in domiselni.   
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4.1 UČNA PRIPRAVA  

 

DATUM: 25. 5. 2012 in 8. 6. 2012 

PREDMET: Likovno snovanje 3  

ŠTEVILO UR: 4 

LIKOVNO PODROČJE: grafika  

LIKOVNA NALOGA: izdelava grafike v globokem tisku  

LIKOVNA TEHNIKA: suha igla  

LIKOVNI MOTIV: figura z ornamentalnim ozadjem 

LIKOVNI MATERIALI, ORODJA PODLAGE: igla, pločevinasta plošča, papir za      

tiskanje, tiskarska barva, čopiči, organtin mrežice, bombažne krpice,tiskarski stroj, 

časopisni papir 

METODE DELA: razlaga, pogovor, demonstracija, prikazovanje, metoda estetske 

komunikacije  

OBLIKE DELA:  frontalna, individualna 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: primeri fotografij v power point predstavitvi, 

videoposnetek  

VRSTA UČNE URE: kombinirana  

MEDPREDMETNA POVEZAVA: zgodovina, glasba, slovenščina  

LITERATURA: Učni načrt (2004): Program OŠ izobraževanja Likovna vzgoja, MZŠŠ, 

Zavod RS za šolstvo, Ljubljana. 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=0PtKjBy7BjI  

 

CILJI 

 Učenci:  

- Ločijo industrijsko in umetniško grafiko. 

- Ločijo grafične tehnike, spoznajo postopek suhe igle. 

- Ponovijo pojme: ornament (ritem, ponavljanje), stilizacija. 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=0PtKjBy7BjI
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- Ločijo oblike ornamenta (tapeta, friz, rozeta) in motive (geometrijski, človeški, 

živalski, rastlinski, kombinirani)  na konkretnih primerih. 

- Si privzgajajo smisel za ritmično razporejanje elementov in se pri tem navajajo na  

doslednost. 

- Razvijajo samostojnost pri izdelavi matrice in njenem tisku.  

- Se navajajo natančnosti pri izvedbi tehnike suhe igle.  

-  Se navajajo na čisto izvedbo grafičnega lista. 

- Razvijajo kritičnost pri vrednotenju del. 

 

4.2 POTEK UČNE URE:  

 

UVODNI DEL 

UČITELJ UČENCI 

 

 

 

 

 

 

Uvodna motivacija  

 

Pozdravi učence in se predstavi.  

Predvaja filmček, ki prikazuje 

postopek globokega tiska (0.15-2. 

45min) 

 

Učence vpraša :  

Kaj so videli?  

Katero likovno področje 

prikazuje posnetek?  

Katere vrsto tiska že poznajo?  

Lahko naštejete vse tri vrste 

tiska?  

Katere tehnike visokega tiska so 

jim že znane? 

Kaj je značilno za to tehniko? 

Kam se nanese barva, na katere 

ploskve? 

 

Pozorno opazujejo 

predvajan posnetek in 

komentirajo. 

 

Odgovarjajo: 

da so videli postopek 

tiskanja matrice, kako se 

neka risba tiska … 

- Področje grafike 

-Visoki tisk, globoki tisk 

in ploski tisk.  

Linorez, tisk z 

pečatnikom, tisk s 

šablono, kolažni tisk 

-Da se v ploščo vrezuje, 

da nastanejo vdolbine  

-Barva se nanese na 

neobdelano površino, na 

izbočene dele matrice.  
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OSREDNJI DEL 

UČITELJ  UČENCI  

  

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstracija  

postopka tehnike suhe 

igle 

 

 Na PPT pokaže še primera 

industrijske in umetniške  

grafike. 

Učence vpraša-  

Kakšna je razlika med prikazanima 

grafikama?  

Učence usmeri v razmišljanje 

posebnosti nastajanja odtisov :  

En primer prikazuje industrijsko 

grafiko, ki je tiskana strojno in ima 

velike naklade, primer: časopis, denar, 

itd. 

Druga pa je umetniška, ki je tiskana z 

matrice, tiskana je ročno z grafično 

prešo, značilna je majhna naklada.  

Nastali odtis je grafični list  

- mora biti označen z številom vseh 

odtisov in številom označenega lista, 

podpisom avtorja, leto nastanka. 

 

Učencem pove, da bodo danes 

spoznali tehniko suhe igle, ki spada h 

globokem tisku.   

Učence usmeri v razmišljanje, zakaj 

poimenujemo vrsto tiska globoki tisk. 

Kam pa mislite, da se nanese barva pri 

globokem tisku?  

Učence povabi bližje in ob 

demonstraciji tehnike razloži postopek 

dela.  

 

 

 

 

Naštejejo razlike 

med reprodukcijami 

del. 

Ugotovijo, da je 

ena industrijska, 

druga pa umetniška 

grafika.  

Naštevajo primere 

industrijske grafike 

(časopis, revije, 

plakati, knjige…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugotovijo, da zato 

ker se barva vnese 

v globine. 
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B 

 

Pokaže jim očiščeno pločevinasto 

ploščo. Pove jim, da je potrebno imeti 

skico, na podlagi katere kasneje 

vrisujejo v ploščo.  

Opozori jih, naj bodo pozorni na 

pritisk roke pri risanju z iglo, da so 

zareze različno globoke, kar lahko tudi 

otipajo.  

Pojasni tudi, da z grobim čopičem v 

ploščo vtremo barvo, jo zbrišemo z 

organtin mrežico, bombažno krpico, 

nato pa še pobrišemo z dlanjo. Barvo 

pobrišemo še z robov in ploščo 

odtisnemo na vlažen papir. 

 

Učence vpraša:  

Kam se je barva vtrla? 

Učencem pojasni, da zato ta grafična 

tehnika spada v globoki tisk.   

 

Učence prosi, da sedejo na svoja 

mesta in na PPT pokaže primere 

raznih vzorcev, dekoracij, tattojev. 

Vpraša jih, kaj prikazane reprodukcije 

prikazujejo?  

Preko vprašanj jih vodi, da pridejo do 

izraza vzorec, okrasek.  

Kako lahko okrasku še drugače  

rečemo?  

Okrasku, ki je namenjen olepšavi, 

pravimo tudi ornament.   

   

 

Pozorno opazujejo 

postopek suhe igle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorijo, da v 

globine, v vrezane 

dele plošče. 

 

 

 

 

 

Odgovorijo, da 

prikazujejo različne 

vzorce, okrasitve. 

 

Povedo, da ga 

imenujemo tudi 

ornament. 
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Na primerih pokaže značilnosti 

ornamenta in učence vpraša, kaj je 

značilno za ornament?   

 

Učencem pokaže oblike ornamenta in 

jih usmeri v opisovanje posebnosti.     

Rozeta: vzorec se širi v pravi obliki 

kroga, kvadrata-cvet 

 Friz : vzorec se širi po robu, okoli 

oken, vrat, formata 

Tapeta: vzorec se širi po vsej ploskvi v 

različne smeri.  

 Vpraša učence, če lahko dane primere 

povežejo s temi pojmi.  

 

 

Na primerih pove, da po motivu 

delimo ornament na    

geometrijski, 

živalski, 

rastlinski, 

človeški in 

sestavljeni. 

 

 

 

Ugotovijo, da je za 

ornament značilna: 

Stilizacija,  

Ponavljanje 

elementov,  

Nasprotje in  

Intervali. 

 

Pojasnijo 

posebnosti oblik. 

 

 

 

 

Razvrščajo primere 

različnih motivov. 

 



67 

 

  C 

Napoved naloge  

 

-izvedba globokega 

tiska- suha igla  

- motiv: figura z 

ornamentnim ozadjem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Učencem pove, da bodo pridobljeno 

znanje o tehniki suhe igle združili z 

znanjem o ornamentu.  Njihova naloga 

je upodobitev ornamenta v tehniki 

suhe igle.  

 

Skupaj z učenci ponovi posebnosti 

tehnike suhe igle in ornamenta. 

Med naštetimi dejstvi določi še motiv 

- figura z ornamentnim ozadjem.  

 

Pove jim, da lahko izbirajo med 

katerimi koli  ornamentu, ki naj obdaja 

figuro. Figura je poljubna, lahko je 

stoječa sedeča, lahko je več figur ali 

pa samo en detajl figure, prav tako je 

lahko oblečena ali slečena …itd.  

Pred delom jih še opozori, naj 

premislijo o kombinaciji figure in 

ozadja-ornamenta in si risbo najprej 

skicirajo na papir.  

 

Učence opomni na navodila in likovno 

nalogo in poudari upoštevanje 

posredovanih navodil: natančnost, 

pravilna uporaba materiala in 

pripomočkov, iznajdljivost in 

izvirnost, upoštevanje motiva. 

 

Razdeli jim plošče in papir, ko 

končajo skico, si vzamejo podlago in 

iglo ter pričnejo z delom. 

Učencem individualno pomaga pri 

 

 

 

 

 

 

Naštevajo 

značilnosti 

ornamenta 

(ponavljanje, 

nasprotje, stilizacija 

…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponovijo likovno 

nalogo in motiv ter 

naštejejo, na kaj 

morajo biti pozorni 

pri delu.  

 

 

Vsak si zbere svojo 

ploščo in na podlagi 

te zriše skico na 

papir.  
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Praktično delo delu. 

 

Ko učenci z iglo narišejo risbo, 

pričnejo  s tiskanjem.  

Obnovijo postopek tiska in pričnejo z 

delom. Vsakemu učencu individualno 

pomaga pri tisku. Podlage za tisk pred 

tiskom namočijo v vodo, matrico 

namažejo z barvo, dobro vtrejo barvo 

v vdolbine in odvečno barvo s kosom 

blaga obrišejo z matrice. Matrico 

položijo na tiskarski stroj, nanjo 

položijo navlažen list in izdelek 

odtisnejo.  

 

15 minut pred koncem ure  jih 

opomni, da zaključijo s tiskom, 

pospravijo material in pripomočke 

 

Na primeru jim pokaže, da morajo 

dela ustrezno označiti.  

 

Vzamejo si še 

preostali material in 

pričnejo z 

vrezovanjem risbe 

v ploščo. 

 

 Z iglo vrezujejo v 

tiskalno ploščo in 

izdelajo matrico. 

Ponovijo glavne 

točke tiskanja, 

pričnejo s 

tiskanjem.  

ploščo.  

 

Pospravijo 

materiale in 

pripomočke.  

 

Učenci dela 

ustrezno označijo in 

razvrstijo po  

mizah. 
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ZAKLJUČNI DEL 

UČITELJ UČENCI 

 

Vrednotenje del  

 

Skupaj z učenci si ogleda vsa nastala 

dela 

Določi kriterije za vrednotenje.  

Učence vpraša:    

- Ali vsa nastala dela vsebujejo 

značilnosti ornamenta in kako so 

izvirni?  

- Ali so izvedli tehniko suhe 

igle po predvidenemu postopku? 

 

Grafične liste shranijo po navodilih 

učiteljice. 

Zahvali se jim za pozornost in se 

poslovi. 

 

 

   

Oblikujejo  kriterije 

za vrednotenje in 

komentirajo nastala 

likovna dela. 

 

Sodelujejo pri 

vrednotenju 

nastalih del na 

podlagi 

izpostavljenih 

kriterijev. 

 

Pospravijo grafične 

liste. 
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4.3 ANALIZA IZVEDBE LIKOVNE NALOGE 

 
Učno uro sem izvedla šesto in sedmo šolsko uro v dveh terminih. Vzdušje je bilo, kljub 

zadnjim uram pouka, prijetno, saj je skupina malo številčna. Naj omenim tudi, da so bili 

to učenci pri izbirnem predmetu likovno snovanje, kar pomeni, da so si ta predmet 

izbrali sami in so tako pri pouku bolj sproščeni, saj so tam z iskrenim zanimanjem.  

Na začetku sem se predstavila in jim s pomočjo videoposnetka in računalniške 

projekcije predstavila učno snov. V projekcijo sem vključila bogato in nazorno slikovno 

gradivo. Razlaga likovnega problema je bila kratka in razumljiva, nekaj časa je zavzela 

sama demonstracija izvedbe tehnike suhe igle, ki jo učenci še niso poznali. Celotna 

predstavitev je vključno z demonstracijo trajala dvajset minut, tako, da so imeli učenci  

čim več časa za praktično delo. Med razlago posebnosti grafične tehnike in umetniške 

grafike so bili učenci disciplinirani in so z zanimanjem sodelovali. Posebnosti 

ornamenta so že poznali. Pri individualni izvedbi skic in matric so bili sprva zadržani, 

vendar so se sprostili, ko so dobili večji občutek za nadzor igle. Izkazalo se je, da so 

imeli mnogi težave z upodobitvijo ornamenta, mnogi sprva sploh niso upoštevali 

značilnosti le tega, a so postali pozorni na ornament, ko sem jih na to opozorila. 

Vsakega učenca sem tudi individualno opomnila na različen pritisk igle, kar omogoči 

več tonov. Opazila sem, da so nekateri učenci figure močno poenostavili in stilizirali, 

kar je bila posledica tega, da sem jim pri posredovanju teoretičnega dela pokazala 

primere slik Keitha Harringa in njegovih stiliziranih figur. Kljub temu, da se pri tem 

primeru nismo zadržali dolgo, so učenci posnemali upodobitev figure. Pri risanju figur 

sem prav tako poudarila razgibanost in dinamičnost, kar je večina učencev upoštevala. 

Praktični del izvedbe grafične naloge se je izkazal za učence naporen, posebno brisanje 

barve z roko. Zaradi zahtevnosti izvedbe tehnike mi je pri izvedbi postopkov tiskanja 

pomagala njihova učiteljica, da je lahko tiskanje potekalo bolj dosledno.  

Večina učencev je nanašala premalo barve, ali pa je preveč zbrisala barvo z roko. Vsak 

učenec je naredil vsaj dva odtisa, nekateri so naredili še poskusni odtis, s pomočjo 

katerega so delo dopolnili. Prvi odtisi so bili slabši, eni preveč, drugi premalo zbrisani, 

kar odraža pomanjkanje izkušenj brisanja plošče. Drugi odtisi so bili v večina primerov 

uspešnejši.  

Učenci so bili pri izdelavi grafike omejeni na manjši format, vendar sem jim dala na 

voljo različne oblike in velikosti tiskanih plošč. Na voljo so imeli kvadratne, 
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pravokotne, trikotne in krožne plošče, vendar so bili le redki, ki so izbrali bolj 

nenavaden format. 

 Delo z večjimi matricami bi bilo v tem primeru prezahtevno, za izdelavo pa bi 

potrebovali več časa. 

Učenci so bili pri izvedbi naloge uspešni, upoštevali so likovno nalogo, mnogi so me 

presenetili s kombinacijo figure in ornamenta, upoštevali so moja navodila in korekture. 

Prav tako so me prijetno presenetili med tiskanjem, saj so se zelo trudili.  

Menim, da je bila izvedba učne ure uspešna, saj so vsi učenci dokončali izdelke, jih 

odtisnili in označili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 97: Likovni izdelki učencev 
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4.4 ANALIZA IZDELKOV  UČENCEV 

 

Likovni izdelek 1  

»Slepo telo« 

 

Učenka je nalogo uspešno izvedla. Figura je upodobljena z nekaj stilizacije, učenka je 

upoštevala tudi senčenje. Upoštevala je značilnosti ornamenta. Motiv je prilagodila 

pokončnemu formatu, pri nastajanju grafičnega lista je bila samostojna. Prav tako je 

dobro upoštevala zgoščevanje linije  in pritisk igle na določenih predelih, s čimer je 

pridobila na bogatosti risbe. Odtis je zbrisan enakomerno in učenka je bila ena izmed 

redkih, ki se je odločila za tisk z dvema barvama.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 98:Likovni izdelek 1 
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Likovni izdelek 2 

»Kroženje« 

   

Učenka je na zanimiv način kombinirala ornament in figuro. Dobro je upoštevala 

posebnosti temno-svetlega kontrasta, ki ga ponuja tehnika suhe igle. Prav tako si je na 

svoj način interpretirala ornament, ki ga ponavlja tako na ozadju kot v figurah. Risala je 

z enakomernimi linijami, v ozadju jih je na določenih mestih močno zgostila, da je 

pridobila na polnosti risbe. Figuri sta stilizirani, vendar ju je nadgradila z variacijo 

ornamenta v figurah samih. Pri izdelavi je bila samostojna, prav tako  je bila uspešna pri 

tiskanju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 99:Likovni izdelek 2 
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Likovni izdelek 3 

»Vsi smo povezani« 

 

Učenka je celoten format razdelila na tri vzdolžne pasove in na zanimiv način ustvarila 

svetlo–temni kontrast. Kontrast je ustvarila znotraj figure in ga spretno povezala z 

ozadjem. Opazna je tudi močna variacija tonov, veliko časa je posvetila poglabljanju in 

debeljenju linij. Figura je stilizirana, dinamičnost je dosegla s postavitvijo rok, ki segajo 

izven formata. Učenka izkazuje, da je tehniko suhe igle razumela in obvladala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 100:Likovni izdelek 3 
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Likovni izdelek 4  

»Surfar« 

 

Učenec se je bolj kot ornamentu posvetil dinamiki figure in razgibanosti formata. 

Figuro je sicer poenostavil, vendar se je lotil zapletenejše pozicije figure. Izviren je bil 

tudi pri uporabi vzdolžnega formata, ki ga je prilagodil motivu. Ornament je uporabil 

minimalistično, posebno izviren pa je bil pri ozadju, kjer je z valovitimi linijami 

upodobil valovanje morja. Sprva je imel učenec  nekaj težav s prikazom globine, kar mu 

je na koncu uspelo, a zaradi tega ni izpopolnil ozadja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 101: Likovni izdelek 4 
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Likovni izdelek 5 

»Igra teles« 

 

Učenka je upoštevala uporabo ornamenta  in njegove značilnosti. Ponavljanje je 

prikazala tudi pri nizanju figur, ki segajo izven formata. Figure so v togi postavitvi, 

močno stilizirane in omejene samo s konturami. Prazne figure z bogatim ornamentnim 

ozadjem tvorijo močan kontrast. Linije je dovolj močno poglabljala, jih na določenih 

delih zgostila in tako pridobila na tonskih vrednostih. Prav tako je na njenem izdelku 

viden bogat nabor linij, njihovih križanj in smeri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 102: Likovni izdelek 5  

 

 

 

 

 



77 

 

Likovni izdelek 6 

»Šmorn« 

 

Učenka se je lotila zahtevnejšega formata in sicer trikotne postavitve. Formatu je 

izvirno prilagodila motiv treh figur. Zelo izvirno je izpolnila ozadje. Uporabila je veliko 

linij, ki jih je križala, spreminjala smer, pozornejša pa bi lahko bila na globino linij. 

Figure so močno stilizirane, brez detajlov in tvorijo z ozadjem kontrast. Učenka bi lahko 

bolj uporabila ornament. Odtis je enakomerno brisan in zadošča zastavljenim merilom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 103: Likovni izdelek 6  
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Likovni izdelek 7  

»Akt« 

 

 Učenka je veliko časa posvetila ozadju. Ornament je iznajdljivo stopnjevala tako, da je 

v ozadju nakazala tretjo dimenzijo. Risba je polna in bogata, linije so enakomerne. Na 

splošno je v delu dosežen kontrast, močnejše linije je uporabila na nekaterih delih 

figure. Figuro je upodobila realistično, v zanimivem sedečem položaju. Nekaj težav je 

imela pri tisku, saj je na določenih delih risbo preveč zbrisala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 104: Likovni izdelek 7 
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5 ZAKLJUČEK 

 

V svojem diplomskem delu sem se teoretično in praktično osredotočila na področje 

grafike. Raziskovanje grafike in grafičnih tehnik je posledica večletnega ustvarjanja v 

tehnikah globokega tiska. Poleg grafike pa sem se zadnje čase predvsem posvečala 

raziskovanju aktov in erotiki, ki se pojavlja v likovni umetnosti. Združitev akta z 

grafiko je bil naslednji korak. Ponavljanje enega motiva v štirih različnih tehnikah 

globokega tiska, mi je prestavljalo nov izziv, ki sem se ga z veseljem lotila v 

diplomskem delu.  

Tako sem v teoretičnem delu diplomskega dela predstavila in podrobno opisala 

postopek štirih tehnik globokega tiska, suhe igle, jedkanice, mehke prevleke in 

reservaga. Predstavila sem razvoj grafike na Slovenskem, omenila sem še pomembnost 

ljubljanske grafične šole, ki je utrla pot slovenski grafiki. To sem dopolnila še z 

pregledom akta skozi zgodovino, kot pojavom akta v slovenski risbi in sliki. Predstavila 

sem tudi tuje in slovenske umetnike, ki so se sami lotili tega motiva v različnih 

grafičnih tehnikah.  

V praktičnemu delu sem združila grafiko z motivom akta. Predstavila sem deset svojih 

del v globokem tisku, ki so nastala tekom leta. Akti, ki jih predstavljam so delno 

avtobiografski, grafike kažejo osebno izpovedno noto in so v končni fazi ključna dela 

mojega ustvarjanja. 

V pedagoško-raziskovalnem delu sem svoje teoretično in praktično poznavanje 

globokega tiska prenesla v učno pripravo in izvedbo učne ure v osnovni šoli. Učenci so 

se podrobno spoznali z grafiko in se prvič srečali z tehniko suhe igle. Moj namen je bil, 

da učenci spoznajo izrazne možnosti, ki jim jih ta tehnika ponuja. Z deli, ki so jih 

ustvarili, sem bila zadovoljna, prav tako so bili zadovoljni učenci sami, saj so tehniko 

hitro in dobro obvladali.  

V nadaljnjem raziskovanju diplomskega dela bi se morda posvetila še drugim tehnikam 

globokega tiska, jih nadgradila, predvsem bi se posvetila eksperimentiranju z mešanimi 

tehnikami in raziskovanju možnosti, ki jih mešana tehnika ponuja. Prav tako bi 

nadgradila motiv akta še z kakšnim drugim motivom, vsekakor pa bi želela obdržati 

figuraliko. Predvsem pa bi se posvetila praktičnemu ustvarjanju, poleg 

eksperimentiranja s tehnikami, bi se lotila večjih, zahtevnejših formatov in barvnega 

tiska.  
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