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POVZETEK 

Kadar pomislimo na umetniško grafiko, so prva misel vedno grafični odtisi, odtisnjeni na 

papir. V svojem diplomskem delu sem raziskovala uporabo nekaterih grafičnih tehnik na 

drugem mediju – glini. V teoretičnem delu najprej na kratko predstavim grafiko, njeno 

zgodovino, vrste in načine tiska in papir kot nosilec tiska. Sledi kratka predstavitev gline kot 

materiala. Za tem je poglavje o zgodovini, ki je razdeljeno na podpoglavja o tehnikah 

odtiskovanja, ki si časovno sledijo po vrsti. Opisujem tudi tehnike industrijskega tiska na 

glino in keramiko, ki sem ga opazovala v industriji Gorenje Keramika, pri tem pa sem se 

najbolj posvetila sitotisku. V poglavju Umetniške tehnike tiskanja na glino opisujem nekatere 

najpogostejše grafične tehnike, prilagojene za tiskanje na glino, in pri vsaki natančno opišem 

postopek tiskanja. 

 V »svojem delu« sem se ukvarjala z grafičnimi tehnikami linorez, šablonski tisk in 

litografija. Izdelala sem 3 male plastike, grafične tehnike pa sem priredila odtiskovanju na 

glino.  

V pedagoško-raziskovalnem delu so predstavljene grafične tehnike, ki so preproste in se lahko 

uporabljajo za tiskanje na glino v osnovni ali srednji šoli. Na koncu je priprava za učno uro na 

Osnovni šoli Braslovče, ki sem jo izvedla z osmošolci in je obsegala 4 šolske ure. Sledi  

analiza ure ter analiza nekaterih del učencev. 

KLJUČNE BESEDE 

Grafične tehnike, glina, tisk, sitotisk, nosilci tiska, keramika, avtorska mala plastika, 

stilizacija, ornament, diplomsko delo 
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SUMMARY 

Whenever we think about artistic graphics, we often think of graphic prints made on paper. 

My thesis is focused on another medium for graphic prints, and that is clay. Theoretical part 

consists of a short presentation of graphics, its history and different ways of printing. 

Presentation of clay as a material follows. Afterwards there is a historical chapter which is 

divided in subchapters of printing techniques that are set chronologically. There is also a 

description of industrial clay-printing techniques, which were monitored by me in industrial 

plant Gorenje Keramika, main focus there was screenprinting process. Chapter »Umetniške 

tehnike tiskanja na glino« described various graphic techniques used for clay-printing. 

My work consisted of diferent graphic tecniques: linocuts, stencil printing and litography. I 

made 3 small statues and used before mentioned techniques in order to create prints, 

techniques had to be modified for prints to succeed. 

My pedagogy research part presents 3 different graphic techniques, which can be used for 

printing onto clay surfaces. It is concluded with preparations for lessons held at primary 

school Osnovna šola Braslovče, which were conducted during 4 lessons with eight-graders. 

There is also an analysis of the school lessons and an analysis of some works created by 

pupils. 

KEY WORDS 

Graphics techniques, clay, print, screen-printing, medium, ceramics, self authored minor 

sculptures, stylization, ornament, thesis 
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1 UVOD 

Potiskani izdelki so del našega vsakdana. Vsak dan nastane nekaj tisoč novih potiskanih 

izdelkov kot so časopisi, revije, embalaže …  Tisk nam je postal že tako samoumeven, da si 

ne znamo predstavljati, kako bi naš svet izgledal brez njega. Ne zavedamo se več niti tega, da 

je bil izum tiska z litimi črkami leta 1455 izumitelja Johannesa Gutenberga eno 

najpomembnejših odkritij v zgodovini človeštva.  

Odtiskovanje pa se je začelo že nekaj tisočletij pred našim štetjem, tako kot tudi uporaba 

različnih materialov kot nosilcev tiska. Če izpostavim glino, se je vse skupaj začelo že okoli 

3300 let pred našim štetjem z uporabo pečatnikov. Prve pečatnike in glinene ploščice z odtisi 

le-teh so našli na območju Mezopotamije. 

Glina in grafika imata torej dolgo skupno zgodovino. Njuna skupna lastnost je posnemanje 

oblik (glina povzame obliko odtisnjene grafične matrice) in ju skupaj uporabljajo že nekaj sto 

let za proizvodnjo dekorativnih keramičnih ploščic. Za ta namen ju v industriji keramičnih 

izdelkov uporabljajo še danes. 

 Z umetniškega vidika pa glina kar kliče umetnike, saj ima kot umetniški medij eno izmed 

najsprejemljivejših površin, na kateri lahko umetniki uporabijo grafične tehnike z uporabo 

nepobarvane grafične matrice, z uporabo obarvane grafične matrice, ustvarjanja reliefa, 

tekstur … in kar kliče po novih, še kreativnejših grafičnih idejah. 
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2 LIKOVNO USTVARJALNO MIŠLJENJE ALI IZBIRA MATERIALA 

ZA MANIFESTIRANJE LIKOVNE IDEJE 

»Likovnik likovno misli v likovnem materialu.« (Milan Butina) 

»Brez likovnega materiala likovno mišljenje ni mogoče.« (Milan Butina) 

»Brez ustreznih materialov ostanejo ideje ujete v glavi umetnika.« (Wolfgang Boesner) 

Michelangelo je trdil, da neobdelan blok kamna že obsega umetnikovo zamisel v svoji lupini. 

 

Izraz material ima v likovni umetnosti več pomenov: 

1. Material kot podlaga, na katero npr. rišemo (risba, ki je narisana na gladko podlago,                                          

bo delovala drugače kot risba, narisana na hrapavo podlago). 

2. Material kot predmet, s katerim rišemo (svinčnik, oglje, kreda …). 

3. Material, iz katerega oblikujemo skulpturo (glina, les, kamen, kovina …). 

 

Za manifestiranje svoje ideje je človek že od nekdaj izbiral različne, njegovi ideji ustrezne 

materiale. Že od prazgodovine je projiciral svoje likovne zamisli na različne medije, kot so 

stene jam, na kožo, napeto platno, zidove, lesene table, pergamentni papir, oblačila, glinene 

posode in celo na površino svojega telesa.  

Odnos do materialov pa se je skozi zgodovino spreminjal. Če pogledamo, kakšne materiale so 

uporabljali umetniki v določenih dobah, ugotovimo, da so največkrat uporabljali materiale, ki 

so jim bili v tistem času finančno ali fizično najdostopnejši. Omejitve pri izbiri materiala so 

predstavljali stroški za pridobitev materiala in pa čas, ki bi ga za izdelavo iz tega materiala 

porabili (npr. klesanje kipa iz kamna lahko traja tudi več mesecev).  Današnji  umetniki pa 

največkrat uporabljajo sodobne materiale, vendar pa je pri tem poglaviten razlog za to, da s 

temi sodobnimi materiali posegajo neposredno v življenje svojega časa. 

»Intervjuji z umetniki (npr. Patrick, 1955) so pokazali, da si umetniki najprej zamislijo celoto, 

ki jo nato izdelajo« (Pečjak, 1987, str. 23). Tudi sama  menim, da v trenutku, ko umetnik dobi 

idejo za svoje umetniško delo, ima to idejo v mislih že kot celoto. Se pravi, je že odločen, iz 
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katerega materiala jo bo izdelal in vse najmanjše podrobnosti, le uresničiti jo mora. To svoje 

mnenje lahko podprem s trditvijo Milana Butine, ki v knjigi Prvine likovne prakse še posebej 

poudarja, da »likovnik lahko misli samo v terminih svoje umetnosti in materialni nosilec, ki 

mu to omogoča, je likovni material, brez likovnega materiala torej likovno mišljenje ni 

mogoče« (Butina, 1997, str. 225). 

Prav tako pa Milan Butina ugotavlja, da je spoj umskega in fizičnega dela pri slikarstvu in 

kiparstvu tako neposreden in tesen, da se zdi, kot da likovniki pri svojem delu sploh ne 

razmišljajo, ampak jim likovna forma kar sama nastaja pod rokami, neposredno v likovnem 

materialu. Očitno je, da ni mogoče likovno misliti, ne da bi se misel hkrati potrjevala v čutni 

materiji, kajti misel artikulira materijo, materija pa s svojimi možnostmi omogoča 

artikuliranje misli. Obe morata v tem vzajemnem artikuliranju spoštovati zakonitosti ene in 

druge (Butina, 1995, str. 115)
1
. 

Po tem vidimo, da je  material  aktivni del oblikovanja. Štejemo ga lahko za primarno izrazno 

sredstvo, s katerim ima umetnik zelo oseben in intimen odnos in skozi katerega tudi gledalec 

lahko naveže enako intimen in oseben odnos do umetnine in do umetnika. 

Milan Butina ugotavlja: »Likovni materiali torej niso pasivni nosilci zamisli, ampak so aktivni 

in odločujoči elementi izraza« (Butina, 1997, str. 231). 

Moramo pa se zavedati, da lahko še tako dobro idejo z nepoznavanjem oz. neobvladovanjem 

likovne tehnike izdelamo slabo. Če poznamo material, se bomo zavedali, da ima vsak material 

svojo naravo in da vsak zahteva drugačen pristop. Kot pravi Frane Paro v svoji knjigi o 

grafiki: »Neumno je od lesa zahtevati, da poje kot kamen – želeti od trobente, da zveni kot 

violončelo. Kot v kiparstvu bron ne more igrati marmorja, tako v grafiki lesorez ne more 

igrati bakroreza« (Paro, 1991, str. 21). 

Tudi Butina  v svoji knjigi  navaja  kiparja Henryja  Moora, ki pravi: »Vsak material ima 

svojo individualno kvaliteto. Samo takrat, kadar kipar dela neposredno, kadar ima aktiven 

odnos do svojega materiala, lahko material da svoj del v oblikovanju zamisli. Na primer: 

kamen je trd in koncentriran, zato ga ne smemo ponarejati tako, da bi izgledal kot meso – ne 

smemo ga siliti preko njegove konstruktivne zgradbe v slabost; obdržati mora svojo trdno 

napeto konstruktivnost. Kadar kipar razume svoj material, kadar pozna njegove možnosti in 

                                                 
1
 Milan BUTINA, Likovna umetnost in pravila, V Realnost likovne teorije, 1995. 
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konstruktivno zgradbo, ga lahko drži znotraj njegovih meja in vendarle lahko spremeni mrtev 

blok (kamna) v kompozicijo, ki ima polno formalno eksistenco ...« (Butina, 1997, str. 236).  

Vendar pa se mora, kot pravi Ben Shahn, tudi ideja vedno ukloniti potrebam in zahtevam 

materiala, v katerem bo izvedena. Tako mora npr. slikar razmišljati v terminih barv. Za 

začetnika je to lahko zelo težko opravilo, ker še verjetno ni vzpostavil popolnega odnosa s 

svojim materialom, medtem ko za izkušenega slikarja to ni problem, saj so njegove notranje 

podobe slikane podobe, na primer tako, kakor so glasbenikove podobe zvočne podobe 

(povzeto po Shahn, 1947).  

Barbara Hepworth pravi, da ne glede na uporabljeni material in tehniko »med idejo, 

materialom in dimenzijami mora obstajati popolna enotnost, tako da navsezadnje pozabimo 

na material, ko se končno tako zgostijo sprejeti vtisi, ki jih posreduje umetnina, da se vse 

skupaj spremeni v sporočilo, iz katerega gledalec v celoti občuti čustvo, ki je umetnika 

napolnjevalo, ko je oblikoval zamisel v snov« (Butina, 1997, str. 236)
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Avtor Milan Butina je citat vzel iz zbornika Likovne Svetske, 1973, št. 3, str.  22, Beograd : Umetnička 

akademija. 
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3 GRAFIKA 

Grafika je ena izmed zvrsti umetniškega izražanja tako kot slikarstvo, kiparstvo ali 

arhitektura. Izraz grafika izhaja iz besede grškega izvora »graphein« in pomeni pisati ali 

vrezovati. Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika pa je grafika »likovna umetnost, pri 

kateri se na plošči izdelana risba odtiskuje« (SSKJ 1994, str. 256). 

Frane Paro jo v svoji knjigi Grafika opiše na tri načine, kot: 

1. »Odtis torej, umetniško delo, odtisnjeno na papirju, platnu, koži in podobnem kot materialni 

podlagi, nosilcu grafičnega odtisa, in ga z nazivom "grafični list" pojmovno in asociativno 

ločujemo od tiskovin drugih vrst in namenov.«  

2.  »Vtis oziroma grafično delo, zares vtisnjeno v tiskovno ploščo. To pomeni, da je umetnik 

svojo misel in akcijo usmeril proti in v material, transformirajoč njegovo vlogo z 

oblikovanjem površine plošče v pozitiven ali negativen relief, katerega slika bo postala vidna 

in definitivno izražena šele s postopkom odtiskovanja.« 

 3. »Pečat, oziroma avtentična priča o identiteti ustvarjalca in njegovega časa.«  (Paro, 1991, 

str. 21). 

Pojem grafika je torej skupen pojem za dejavnosti, pri katerih obdelamo površino nekega 

materiala – tako imenovano matrico (papir, karton, linolej, les, cinkova plošča…) – z 

različnimi tehnikami (vrezovanje, jedkanje, lepljenje…) in jo nato premažemo s tiskarsko 

barvo ter jo lahko enkrat (monotipija) ali večkrat odtiskujemo, s čimer dobimo več odtisov.  

Izdelek, ki ga dobimo z odtiskovanjem izdelane grafične matrice, pa imenujemo grafični list.  

Največja posebnost grafike so dosledni zaporedni postopki, ki vodijo do originalnega 

grafičnega lista. Te postopke mora avtor vnaprej načrtovati. Najprej moramo narediti osnutek, 

potem le-tega zrcalno preslikati na matrico, katero nato obdelamo na način, ki je odvisen od 

grafične tehnike, ki jo želimo uporabiti, nato to matrico natremo s tiskarsko barvo ter navadno 

odtisnemo na poseben grafični papir, ki ga nato označimo oz. mu dodamo signaturo, ki 

potrjuje originalnost grafičnega lista. Postopki pa si sledijo od osnutka, interakcije ideje in 

tehnike, priprave matrice, nanašanja barve ter na koncu do odtisa (Povzeto po Jesih, 2000, in 

Paro, 1991). 
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3.1 ZGODOVINA GRAFIKE 

Danes se potiskane materiale sprejema kot nekaj samoumevnega, zato se ne zavedamo, da je 

bil izum tiska eno najpomembnejših odkritij v zgodovini človeštva ter osnova za razvoj, 

izobrazbo in napredek človeštva. 

Ene izmed prvih poskusov odtiskovanja najdemo že v daljni preteklosti, in sicer že v 

Mezopotamiji. Šlo je za odtiskovanje z reliefno oblikovanim pečatnikom. Iz Mezopotamije pa 

se je ta metoda razširila tudi med druge narode. Tudi Feničani so že v 6. stoletju uporabljali 

odtiskovanje s pečatniki za razmnoževanje risbe in prenašanje vzorcev na tkanine.  

Ena izmed najstarejših grafičnih tehnik pa je gotovo lesorez – najstarejši je iz leta 1423. Prvi 

lesorezi so bili predvsem nabožne podobe. Uveljavitvi lesoreza pa so botrovale tudi težnje 

krščanstva po čim večji razširjenosti verskega nauka. Lesorez je omogočal tudi 

razmnoževanje tiska – tako so se lahko izognili mučnemu prepisovanju in prerisovanju knjig. 

Ročno napisan tekst so v zrcalni podobi izrezali v tiskovno ploščo in ročno odtisnili na papir. 

Te knjige  se imenujejo blok knjige (Blockbuch), nastajale pa so okoli leta 1420. 

Eden pomembnejših izumov človeštva pa je bil izum premične lite črke Johannesa 

Gutenberga leta 1455. Temu izumu je sledil še izum tiskarskega stroja. Tako se je začela prva 

informacijska revolucija.  

Vse do 15. stoletja so bile slike tiskane s tiskom črno-bele. Konec 15. stoletja pa se začne 

lesorez tiskati tudi barvno z več plošč – saj so si tudi v tiskani risbi ali sliki želeli ustvariti 

podobo, ki bi bila čim bolj plastična in bi se čim bolj približevala vidni stvarnosti.  

Bolj plastično prikazovanje podobe pa podpre izum Angleža Thomasa Bewicka leta 1775. To 

je bil izum gravure v les, ki pa je s pojavom litografije, ki je dosegla v 19. stoletju velik 

tehnološki razvoj, zamrla. 

Lahko bi rekli, da so se grafične tehnike razvijale od lesoreza, ki so ga izumili, da bi se 

izognili mučnemu prepisovanju in prerisovanju knjig, do izuma premakljive lite črke, 

sestavljive v stavek. Ročno tiskanje so nadomestile tiskarske preše in tako olajšale tiskanje. 

Nato so začeli tiskati s kovinskimi ploščami, in sicer s tehniko gravure, ki je omogočala 

natančnejše finese, vendar pa so hkrati ustvarile tudi nove težave in izzive. Dolgočasno 

tehniko gravure je zamenjal bakrorez, obdelan s kislino (jedkanje), težave tonske obdelave 

matrice pa se je reševalo z rasterizacijo površine s smolnim prahom (akvatinta). Neodzivno 
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kovino nato nadomesti kamen in drastične metode fizičnega preoblikovanja matrice 

nadomestijo kemične reakcije in procesi (litografija) (Povzeto po Jesih, 2000 in  Paro, 1991). 

3.2 INDUSTRIJSKA IN UMETNIŠKA GRAFIKA 

Glede na smisel in namen delimo grafiko na dve področji: reproduktivno ali industrijsko 

grafiko in umetniško ali originalno grafiko.  

Ta delitev se je začela z razvojem tehnologije, ki je prinesel predvsem narast industrijske 

grafike. Ročno izdelana matrica je zaradi dolgotrajnih postopkov izdelave v industriji, ki je 

imela potrebo po tiskanju velikih naklad, v kratkem času postala nezanimiva.  

Reproduktivna grafika spada na tehnično področje tiska. Obsega različne načine tiskanja na 

različne materiale (papir, kovina, plastika, steklo, keramika…). Dva najpomembnejša tiska v 

industriji sta »ofset« tisk (način ploskega tiska) in sitotisk. Izdelava matric za industrijsko 

grafiko poteka izključno s fotoreproduktivnimi postopki.  

Umetniško ali kreativno grafiko imenujemo tudi originalna grafika, saj v primerjavi z 

industrijsko proizvaja originale. Pri umetniški grafiki je vsak odtis malenkostno drugačen od 

drugega in ravno to dela umetniško grafiko tako originalno in posebno. Seveda pa odtis 

obravnavamo kot original šele, ko je označen: potrebno ga je označiti s skupnim številom 

odtisov in z zaporedno številko odtisa, z lastnoročnim podpisom avtorja in naslovom dela. 

Tudi označevanje je značilno za umetniško grafiko. 

 

Slika 1: Označevanje grafičnega lista 

 

Boris Jesih v svoji knjigi z naslovom Grafika navaja najpomembnejše značilnosti 

originalnega grafičnega lista, ki ga ločujejo od industrijsko odtisnjenih proizvodov. In te so:  

- »matrico ročno izdela avtor sam, 

- način in nanos barve sta pri ročnem nanosu prilagojena situaciji, barva je lahko 

nanešena intenzivneje, izdatneje ali zelo skromno, 
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- barve lahko poljubno mešamo, uporabljamo tako kritne kot lazurne barve 

(transparentne), 

- pri nekaterih tehnikah dosegamo žametne črnine, pri drugih prosevanje barve, 

- pri tiskanju lahko uporabljamo debelejše, lahko tudi ročno izdelane papirje, ki 

omogočajo reliefno in globinsko odtiskovanje, 

- z močnejšim pritiskom dosežemo posebne grafične kvalitete, ki jih v reproduktivnem 

tisku, na primer v rastrski tehniki, ne moremo doseči zaradi tankega nanosa barve,  

- pri mnogih tehnikah so potrebne tudi posebne ročne veščine« (Jesih, 2000, str. 20). 

3.3 VRSTE IN NAČIN TISKA 

Obstajajo štirje načini tiska. Delijo se po načinu nanosa barve in načinu tiskanja. To so:  

-  visoki tisk 

-  globoki tisk 

-  ploski tisk  

-  sitotisk 

3.3.1 VISOKI TISK 

Visoki tisk je način tiska, pri katerem barvo odtiskujemo z dvignjenih delov matrice. Prav 

tako pa se barva z grafičnim valjčkom nanese le na dvignjene površine, v poglobljene dele 

matrice pa barve z valjčkom ne nanesemo. Zaradi odtiskovanja z zgornjega dela matrice se ta 

način tiska imenuje visoki tisk. 

 

Slika 2: Visoki tisk  
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3.3.2 GLOBOKI TISK 

Ime globoki tisk nam nakaže, da je to način tiska, pri katerem se barva odtiskuje s 

poglobljenih delov matrice. Barvo vtremo v poglobljene dele matrice, nato pa jo površinsko 

očistimo. Matrico nato odtisnemo na navlažen papir. Pri tiskanju se barva iz zarez prenese na 

papir. Pritisk v globino se izvede s pomočjo elastičnega filca. Zaradi tega se papir oblikuje po 

površini matrice, zareze in vdolbine so vidno reliefno izbočene. 

 

Slika 3: Globoki tisk  

 

 

 

3.3.3 PLOSKI TISK 

Že sama beseda nam govori o načinu tiskanja in pripravi grafične matrice. Ploski tisk 

izkorišča nezdružljivost vode in maščobe. Na matrico se riše s posebnimi mastnimi barvami, 

tako gre za moč oprijemanja barve na delih, ki so porisani, in za moč odbijanja barve na delih, 

ki niso porisani. Barva na oljni osnovi se nanaša na ravno, navlaženo površino in ravno zaradi 

ploske matrice se ta način tiska imenuje ploski tisk. 
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Slika 4: Ploski tisk  

3.3.4 SITOTISK 

Sitotisk je način tiska, pri katerem izkoriščamo propustne in nepropustne dele sita. Na nosilec 

tiska vtiramo barvo skozi mrežico, ki je napeta na okvir. Na nekaterih delih je mrežica zaprta 

z emulzijo ali šablono, na drugih delih pa je odprta. 

 

Slika 5: Sitotisk  

 

(Povzeto po Jesih, 2000). 
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4 NOSILCI TISKA 

Dandanes nas grafični odtisi spremljajo povsod. Vsak dan jih vidimo na tisoče (predvsem 

industrijskih) in jih jemljemo že kot povsem samoumevne. Grafični odtisi v današnjem svetu 

so vse tiskane reklame, plakati, časopisi in revije, potiskane embalaže različnih proizvodov, ki 

so iz najrazličnejših materialov: kovine, lesa, kartona, stekla, plastike, keramike… Na vse te 

materiale se tiska z različnimi industrijskimi grafičnimi tehnikami. Najpogosteje se uporablja 

sitotisk, ki je podrobneje  opisan v poglavju industrijskega tiska na keramiko, poznamo pa 

tudi tampotisk
3
, ki je prav tako pogosto uporabljena grafična tehnika v industriji in je 

primerna predvsem za manjše in tudi ukrivljene površine. Najpogostejši in osnovni nosilec 

umetniških grafičnih odtisov pa  je zagotovo papir. 

4.1 PAPIR KOT NOSILEC GRAFIČNEGA ODTISA 

Najstarejši predhodnik papirja je papirus. Proizvodnjo papirusa je počasi ustavil pergament, ki 

so ga pridobivali iz živalskih kož ovc, psov in zajcev. Proizvodnja pergamenta pa se je 

končala z izumom papirja. 

Papir so iznašli na Kitajskem 105. leta, vendar pa je bila izdelava tako skrbno varovana 

skrivnost, da je papir do Evrope prišel šele 1000 let kasneje. Prve delavnice izdelave papirja 

so se v Evropi pojavile šele leta 1150. Potreba po papirju pa je narasla z Gutenbergovim 

izumom tiska (leta 1454), zato je počasno ročno izdelavo nadomestila strojna. 

Industrija izdelave papirja se je razvijala hkrati s tiskarskimi tehnikami, saj je morala slediti 

potrebam, ki so jih določali razvoj in način tiska.   

V današnjem času se tudi pri umetniški grafiki uporablja papir, ki je sicer izdelan strojno, 

vendar tehnološki postopek posnema proizvodnjo ročno izdelanega papirja, za katerega je 

značilno, da se debelina papirja na robu tanjša ter da rob ni oster in popolnoma raven. Takšen 

rob dobijo s strojnim brušenjem. Prav tako pa papir pri razdeljevanju na manjše formate ne 

režemo, temveč trgamo ob ostrem ravnilu. 

                                                 
3
 To je tehnika tiskanja, pri kateri se uporablja silikonski tampon, s katerim barvo iz klišeja, kamor je »vgraviran« 

želen motiv, prenesemo na želeni nosilec, za katerega ni nujno, da je ploščat – lahko je tudi  izbočen ali vbočen 
– saj lahko s to tehniko tiskamo tudi na ne popolnoma ploščate površine. To tehniko uporabljajo na različnih 
nosilcih. Prav tako pa lahko na te materiale tiskamo tudi z digitalnim tiskom 
(http://www.tiskarnamismas.si/storitve/tampotisk.aspx). 
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Posebnost pri umetniški grafiki je tudi ta, da papir vlažimo, da bolje sprejema barvo. Najbolj 

pomembna je vlažnost papirja pri tehnikah, pri katerih se papir pod pritiskom prilagaja 

neravnim površinam. To so tehnike, ki jih tiskamo s filcem. 

Pri izbiri papirja so pomembni sledeči bistveni elementi: gramatura, vpojnost in sestava 

papirja. Prilagojeni pa morajo biti posamezni grafični tehniki. 

Eden od pogostih nosilcev grafičnega tiska pa je že od nekdaj tudi glina, na katero sem se 

osredotočila v svoji diplomski nalogi. 

(Povzeto po Jesih, 2000). 
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5 GLINA 

Glina je eden izmed najstarejših materialov na svetu. Za izdelavo kultnih in uporabnih 

predmetov so jo uporabljali že pripadniki prazgodovinskih ljudstev. Odkar so jo odkrili, so iz 

nje oblikovali vse mogoče predmete. Za oblikovanje izdelkov so jo uporabljali cesarji, 

trgovci, meščani, obrtniki, umetniki, arhitekti, tlačani, pa tudi otroci. Kot material že v osnovi 

kaže neizčrpne možnosti oblikovanja in preoblikovanja. V diplomski nalogi sem se 

osredotočila na njeno zmožnost ohranjanja odtisov, saj  je vse do danes ohranila vse zapise 

odtisov raznih materialov in človeškega dotika, tako kot noben drug material na svetu. 

Plastična glina ima veliko lastnosti, ne nazadnje je med njimi možnost za natančno snemanje 

odtisov na njeni površini – od najzgodnejšega tiska z lončarjevim palcem do preprostih 

izdelkov, potiskanih  z  žigom. Lončarji so bili morda  prvi »tiskarji« na svetu. 

5.1 SESTAVA IN NASTANEK 

Glina je zmes mineralov in aluminijevih silikatov v različnih sestavah, ki vsebujejo vodo. 

Glavne sestavine gline so kaolinit, natrijeve in kalijeve sljude ter kremen. Gline so nastale z 

razpadanjem vulkanskih kamnin (granit, gnajs, trahit). Način razpadanja delimo na tri vrste: 

- Mehansko razpadanje: Mehansko razpadanje poteka pod vplivom temperaturnih 

sprememb, vode, vetra in mraza. Kamnite gmote razpadajo v prašne delce, ki so osnova 

za nadaljnje kemične procese razpadanja. 

- Kemično razpadanje: To razpadanje povzroči materialno spremembo materialov, iz 

katerih so kamnine nastale. Najmočnejši vpliv pri tem imajo ogljikov dioksid iz 

atmosfere, dež in huminske kisline ter spremembe tlaka in temperature v zemeljskih 

globinah.  

- Organsko razpadanje: Organsko razpadanje povzročijo različne vrste gliv, bakterij in 

mikrobov, ki prodrejo v  razpoke kamnin, tam umirajo in skupaj z ogljikovim dušikom iz 

zraka ustvarijo osnovo za nastanek humusa. V humus se nato naselijo rastline, kot so 

mahovi in lišaji, ki s svojimi koreninami začnejo razkrajati kamnine. 

 

 (Povzeto po Barbič, 2010). 
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5.2 SUŠENJE 

Nežgana glina po oblikovanju vsebuje veliko vode. Da preprečimo deformacije pri žganju 

(pokanje, deformiranje oblik, zvijanje…), moramo vodo pred žganjem odstraniti, to pa 

storimo s pravilnim sušenjem izdelka. Čas sušenja je odvisen od vrste gline, od velikosti 

izdelka ter njegove debeline ter od vlažnosti atmosfere, hitrosti kroženja zraka in temperature 

prostora, v katerem se izdelek suši. 

Načini sušenja: 

Pri sušenju gline poznamo več načinov sušenja: 

- Sušenje na zraku: Je najenostavnejša metoda, hkrati pa tudi največkrat uporabljena 

pri neindustrijskem sušenju gline. 

-  Sušenje z vročim zrakom: V tunel ali komoro z glinenimi izdelki se vpihuje zrak, 

segret na 80 °C. Čas sušenja se s tem močno skrajša.  

- Mikrovalovno sušenje: Z absorbiranjem mikrovalov se voda začne segrevati, to pa 

omogoči njeno enakomerno izhlapevanje pri površinski temperaturi 50 °C. S tem 

vlaga enakomerno uhaja iz izdelka, površina pa se ne suši. 

 (Povzeto po Barbič, 2010). 

5.3 ŽGANJE 

Žganje gline je najpomembnejši proces, kadar želimo, da glina obdrži svojo obliko in pridobi 

trdnost. Da pa to lastnost gline poznamo že dolgo, dokazuje razvoj peči za žganje, ki sega že 

daleč nazaj. 

5.4 VRSTE PEČI 

Najstarejše peči so bile v zemljo skopane jame, narejene iz kurišča in žgalnega prostora, ki ju 

je povezovala dovodna cev za zrak. Take peči so še vedno imele toplotne izgube, saj niso 

imele trdne strehe. Šele z izgradnjo trdne strehe in z boljšo lego dimnika ter izpopolnjeno 

obliko žgalnega prostora se je toplota enakomerno porazdelila in tako so lahko žgali trdnejšo 

in kakovostnejšo keramiko. Peči za žganje so najprej izpopolnili v Aziji, vzporedno z uvedbo 

posebnih glin, kot je kaolin, ki prenese visoke temperature. 
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Tunelske (kontinuirane) peči 

Tunelske peči se običajno uporabljajo v industrijski proizvodnji, saj so stalno prižgane,  

skoznje pa na vozičkih potujejo izdelki iz keramičnih mas. Te peči so visoke in široke do 

nekaj metrov, dolge pa tudi do 100 metrov. Pri vhodu v peč temperatura začne naraščati do 

osrednjega dela, nato pa začne upadati in izdelki na koncu zapustijo peč ohlajeni na sobno 

temperaturo. 

Periodične peči 

Periodične peči se lahko potrebam po posebnih temperaturah žganja različnih izdelkov veliko 

bolj prilagodijo kot tunelske peči. Prav tako pa tudi niso stalno prižgane, temveč se segrevajo 

do izbrane temperature, nato pa se ohladijo in jih potem, ko pečemo druge izdelke, zopet 

prižgemo. 

Komponente, ki jih moramo upoštevati pri določitvi žganja, so: 

- Kemična sestava izdelkov 

- Oblika izdelkov in debelina črepinje 

- Količina izdelkov v prostorski enoti peči 

- Karakteristike peči 

5.5 KRITIČNI PARAMETRI PRI ŽGANJU 

Predgretje 

Predgretje je namenjeno odstranjevanju vlage, ki se je zadržala v glini po sušenju. Ta vlaga se 

lahko odstrani le s počasnim zviševanjem temperature. Če bi temperaturo dvigovali hitro, bi 

predmet zaradi prehitrega razvoja pare počil.  

Izginjanje kristalne vode 

Pri temperaturnem razponu 430–600 °C začne iz glinenih materialov uhajati kristalno vezana 

voda. Izginjanje kristalne vode imenujemo tudi »mrtvo žganje«, saj glina od tega kemičnega 

procesa naprej kljub dodajanju vode ne postane več plastična. Če dvig temperature v tem 

intervalu poteka prehitro, s tem pa tudi izginjanje kristalne vode, lahko pride do deformiranja 

izdelkov. 
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Izgorevanje organskih snovi 

Organske snovi (oglje, humusni material), ki so prisotne v glini, izgorevajo v toplotnem 

intervalu 500–700 °C. Proces zahteva prisotnost velike količine kisika in počasno žganje, saj 

se pri tem sproščajo visoke temperature in lahko pride do predčasnega sintranja in zapiranja 

por, s tem pa bi prekinili zgorevanje organskih snovi v notranjosti gline. 

Sintranje 

Glinene izdelke utrdimo z žganjem. Kompleksnim spremembam, ki se dogajajo v keramiki 

med žganjem, pravimo sintranje. Sintranje je proces, v katerem se porozen material, 

oblikovanec iz finega prahu z visoko specifično površino pod vplivom toplote zgosti v trden 

izdelek z minimalno specifično površino. Raznolikost intervalov sintranja je odvisna od 

sestavin mineralov v glini, ki sintrajo na različnih temperaturah. V tem procesu se delci prahu 

združijo v trden agregat. Bistveno je, da je temperatura sintranja nižja od temperature tališča 

materiala, tako da izdelek ohrani obliko, kot jo je imel pred žganjem.  

Pri sintranju poznamo tri faze: 

 V prvi, začetni fazi, se hrapava površina delcev prahu zgladi. Stiki med delci se utrdijo, 

govorimo o »grlih«. Grlo predstavlja mejo med dvema različno orientiranima kristalčkoma. 

Govorimo o mejah med zrni. Delci, povezani z grli in mejami tvorijo porozni skelet materiala, 

preprežen s povezanimi porami. Ker se površina delcev zgladi, se zgladijo (zaokrožijo) tudi 

stene por.  Material se nekoliko zgosti, relativna gostota naraste od začetne vrednosti 50–60 % 

na 70 % in več. 

V drugi fazi sintranja se material hitro zgoščuje. Od zunaj opazimo, da se hitro krči. Krčijo se 

odprte pore, ki so povezane z mejami med zrni. Nekateri delci (zrna) malo zrastejo na račun 

manjših. Rast zrn v tej fazi je počasna – včasih zanemarljiva – ker so zrna še vedno pretežno 

ločena s porami. Mestoma se povezane pore prekinejo, nastanejo izolirane, »zaprte« pore. To 

se navadno zgodi pri relativni gostoti 92–95 % teoretične vrednosti (preostala poroznost 8–5 

%) in končuje drugo fazo sintranja. 

V tretji, končni fazi sintranja pore niso več povezane, ampak zaprte. V njih je ujet plin, v 

katerem smo material sintrali. Zgoščevanje se močno upočasni. Zaprte pore, ki so povezane z 

mejami med zrni, se krčijo in končno izginejo. Velike pore se le počasi krčijo, lahko pa se 

celo povečajo na račun manjših. Zrna rastejo. Pore sicer omejujejo rast zrn, vendar se meje 
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lahko odtrgajo od por. Zajete pore v zrnih se ne krčijo več in zgoščevanje se ustavi. Zrna, ki 

jih pore ne omejujejo, močno zrastejo, včasih pretirano. Nastane struktura, sestavljena iz 

velikih zrn z ujetimi porami v matrici manjših zrn. 

Temperatura sintranja 

S tem izrazom razumemo temperaturo, pri kateri dosežemo želeno stopnjo sintranja v 

relativno kratkem času, ki je navadno nekaj ur. 

Sintranje v trdnem stanju steče takrat, ko postane gibljivost atomov ali ionov dovolj velika, da 

začnejo difundirati. Difuzijo omogoča in pospešuje defektna struktura kristalne mreže. 

Nastanek defektov je odvisen od energije kristalne mreže. Temperaturo sintranja lahko 

pogosto ocenimo na podlagi temperature tališča, kar je razumljivo, saj je tudi temperatura 

tališča odvisna od jakosti vezi (energije rešetke). Čim  bližje je temperatura sintranja tališču, 

rahlejše so vezi v kristalni rešetki in povečuje se število defektov.  

Skrček pri žganju 

Skrček pri žganju ocenjujemo, podobno kot skrček pri sušenju, iz spremembe razdalje med 

dvema oznakama na poskusnem vzorcu enostavne oblike. 

 

Deformacije med žganjem 

Iz keramične mase izdelamo palice s pravokotnim ali trapezastim presekom. Palice položimo 

na dve podpori iz ognjevarnega materiala, tako da sta podpori narazen za okoli 5 cm. Po 

žganju ugotovimo, koliko so se palice upognile zaradi lastne teže. Merimo največje 

odstopanje od začetne ravnosti.  

(Povzeto po Barbič, 2010, in Kolar, 1993). 
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6 KERAMIKA 

Beseda keramika pomeni izdelke, ki so oblikovani iz naravnih (glina, glinenec, kremen) ali 

sintetičnih (korund, titanati, feriti, cirkonijev oksid) drobnozrnatih surovin in utrjeni z 

žganjem pri visokih temperaturah.  

Beseda keramika izvira iz besede cerami, ki izvira iz imena mestnega predela starih Aten, kjer 

so izdelovali lončarji svoje izdelke. Keramos pa pomeni žgano snov. Danes ločimo dve 

osnovni skupini keramičnih materialov: tradicionalno oziroma klasično keramiko in sodobno 

oziroma  tehnično keramiko.  

Tradicionalna keramika zajema surovine in proizvode na osnovi gline, kot so kamnina, 

lončevina, porcelan, ploščice, opeka in strešniki. Ker vsebuje glina silikate, pravimo taki 

keramiki tudi silikatna keramika. Tradicionalna keramika sodi med najstarejše obrti. 

Arheologi menijo, da so najstarejše opeke stare 15000 let.  

Keramika je obstojna tudi pri visokih temperaturah, je trda in ima visokotlačno trdnost. Je 

odporna proti abraziji in koroziji. Ima nizko specifično težo. Keramični materiali so električni 

izolatorji,  obstajajo pa tudi tipi keramike, ki so ionski prevodniki ali pol prevodniki. 

Osnovna pomanjkljivost keramičnih materialov je krhkost in s tem povezana tudi majhna 

odpornost proti naglim temperaturnim spremembam (termičnim šokom). Še vedno pa ima 

nekatere specifične lastnosti, zaradi katerih je nenadomestljiva v primerjavi z ostalimi 

skupinami materialov.  

(Povzeto po Barbič, 2010, in Kolar, 1993). 
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7 ZGODOVINA TISKANJA NA GLINO 

Glina in grafika imata dolgo skupno zgodovino. Vendar pa je zgodovina tega področja zelo 

malo dokumentirana in težko dostopna umetnosti ali zbiralcem. Zgodnji primeri vtiskovanja v 

mehke materiale oziroma glino so vidni na starih delcih lončevine, ploščic in opek. Danes pa 

računalniki, združeni z novimi keramičnimi tehnologijami, zagotavljajo nadaljevanje vezi 

med grafiko in glino. 

7.1 ZGODOVINA ODTISKOVANJA S PEČATNIKI 

Vse se je začelo z žigi oziroma pečati. Žig ali pečat je odtis pečatnika v mehko snov, ki 

kasneje otrdi. Pečatnik je narejen iz trdega materiala – večinoma iz kamna, včasih pa tudi iz 

kosti, stekla, kovine, lesa, slonovine, keramike in celo iz na soncu sušene ali pečene gline – v 

katero je vklesan ali izrezljan motiv pečata. Oblikovanje je v večini primerov v poglobljenem 

reliefu (vklesan ali izrezljan v smislu globokega tiska), tako da  odtisnjen v glino ali vosek 

pusti odtis v dvignjenem reliefu. Zelo redko je pečatnik izklesan ali izdolben v dvignjenem 

reliefu (kameji) – tako, da  je odtis poglobljen v podlago. 

Stoletja je bil to edini poznan način tiska na glino. Prve odtise pečatnikov na glinenih ploščah 

najdemo že v obdobju okoli 3300 do 300 let pred našim štetjem. Iz tega obdobja se je ohranilo 

več kot pol milijona glinenih plošč z odtisi pečatnikov in nekaj tisoč glinenih pečatnikov, ki 

so jih uporabljali že od petega tisočletja pred našim štetjem naprej. Pečatniki so omogočili 

preprosto ponavljanje oblik za ustvarjanje večjih vzorcev ali okraševanje. Zelo malo verjetno 

pa je, da so bili prvi pečatniki namenjeni za odtiskovanje v glino.  

Prvi pečatniki iz sedmega in šestega stoletja pred našim štetjem so bili najdeni v mestih kot so 

Buqras v Siriji, ti so bili narejeni iz kamna, ter Catal Huyuk v osrednji Turčiji, kjer so bili 

izdelani iz žgane gline. Pečatniki, najdeni tukaj, so imeli izboklino na zadnji strani ter so 

okrogli, ovalni ali križni.  

Najpogostejši material najstarejših pečatnikov je rečni prodnik, prevladoval je tisti mehkejše 

vrste. V drugi polovici 18. stoletja pr. n. št. pa je očitno prišlo do še enega tehnološkega 

preboja: večina pečatnikov od tega časa dalje kaže na očitno uporabo svedra skupaj s krožnim 

rezilom. Z uporabo svedrov in krožnih rezil različnih velikosti so torej lahko nastale cele 

figure in prizori, pečatniki pa so se začeli množično proizvajati.  
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Kasneje so pečatniki nosili motive, ki so bili fascinantni posnetki verskih prepričanj njihovih 

lastnikov, sodobne mode ali razvoja oblek, arhitekture, prometa, glasbe, športa, dogodkov s 

festivalov, mitov, vzorcev, različne ikonografije. Odražali pa so tudi način pogleda na svet  

njihovih lastnikov in kazali, kako so svet razumeli in kaj so videli. Pečatniki so bili pogosto 

zelo privlačni, njihovi lastniki pa so jih obravnavali kot kose nakita, ki odražajo njihov 

položaj in ugled. Hranili so jih kot dediščino, zato jih velikokrat najdemo v kontekstih, ki so 

veliko mlajši od obdobja, ko so bili izdelani. 

Že od nekdaj so jih uporabljali tudi lončarji in kiparji. Z njimi so se »podpisovali« na glinene 

izdelke že pred tisočletji. S pečatniki in pečatnimi valji, vklesanimi ali vrezanimi v trši 

material, so vtiskovali v mehko glino že 4000 pred našim štetjem Sumerci v južni 

Mezopotamiji (današnje območje Kuvajta ali severni del Saudske Arabije). Dve tisočletji 

nazaj so Egipčani vrezovali emblematične žige v suho glino ali kamen. Uporabljali so jih 

tako, da so zapečatili kos mokre gline, ki so ga »prilepili« na vrata; tako je deloval kot neke 

vrste ključ, saj nihče ni mogel vstopiti brez da bi prelomil kos gline. Lončarji še vedno 

uporabljajo ročno izrezane žige vseh oblik in velikosti ter materialov za svoj podpis v glini. 

V rimskem pravnem življenju so jih uporabljali za overovitve listin in aktov pravne in 

upravne vsebine, kot spoznavni znak pri pošiljanju povelj in naročil ali kot dokaz naslovniku 

o nedotakljivosti prejete pošiljke. Uporaba pečatnikov v te namene pa se je prenesla še v 

srednji vek. 

 Iz starega bližnjega vzhoda poznamo dva tipa pečatnikov, in sicer valjne pečatnike in žigne 

pečatnike.  

Pečatni žig 

Pečatni žig je bil uporabljen predvsem v zgodnjih, nepismenih družbah. Šlo je za uporabo po 

razvoju pisave, v družbah, ki so uporabljale neglinene materiale za pisanje na le-te in so zato 

te materiale z napisanim sporočilom zapečatili z manjšo glineno ploščico okrogle oblike 

(bullae), ki so jo pritrdili na te materiale.  

Valjni pečatniki 

Valjni pečatniki so bili primernejši za pečatenje oziroma za okraševanje velikih površin na 

glinenih ploščah ali glinenih okvirjih in na velikih glinenih kozarcih, posodah in vratih. 

Njihova uporaba se je širila z uporabo klinopisa in tiste države, ki so sprejele mezopotamski 
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klinopis, so  prevzele in sprejele tudi pečatni valj. Na nekaterih področjih je bil klinopis na 

glinenih, na drugih pa na ostalih materialih. V istem obdobju je bil razvit pečat valjaste 

oblike, ki je imel motiv pečatnika vklesan na podstavek (spodnji del), tako da  bi  ga bilo 

mogoče uporabiti tudi kot pečatni žig.  Ta oblika pečata je znana kot pečatni valj. 

Pečatniki v obliki valja so bili v uporabi več kot tri tisoč let. Prenehali so jih uporabljati, ko so 

klinopis na glinene plošče zamenjali z abecednimi zapisi na druge materiale.  

Pečatni valji so zagotavljali veliko več informacij kot sam žig za razlago preteklosti. Obstaja 

več razlogov za to. Žigi so bili najtesneje povezani z nepismenimi kulturami ali kulturami, ki 

so uporabljale materiale, ki se jih lažje uniči (blago, papir…). Nepismene kulture so bile na 

splošno slabše ali tehnično manj razvite, zato so svoje pečate pogosto izdelale iz mehke, lahko 

dostopne kamnine. Prav tako se je oblika iz obdobja v obdobje le malo razvila. Žigi so 

navadno  razvrščeni glede na spremembe v formi, vendar je bilo veliko konzervativnosti, zato 

so obdržali enako obliko, ki je bila v uporabi že stoletja. Površina, ki nosi motiv pečata, je 

manjša na žignem pečatniku kot na pečatnem valju in ostane le malo prostora za napis. Taka 

dela so imela navadno napisan le kratek napis, pogosto samo ime ali naslov. 

Miniaturni reliefi so lahko zgrajeni tako, da pečat razvalja ta motiv kot neprekinjen friz ali 

trak, ali  pa je oblikovan tako, da vidimo jasne vertikalne delitve. Motivi so bolj dinamični in 

podrobni kot na večini pečatnih žigov. Pečatne valje so uporabljali kralji in visoki uradniki, na 

motivih pa se odražajo spremembe v modi veliko bolj kot pri pečatnih žigih. 

7.2 ZGODOVINA TISKA Z GOBO 

Nadaljujem lahko s tiskom z gobo oziroma iz zgodovine z naravno spužvo. Če govorimo o 

prenosu barve z enega telesa na  keramično telo, lahko rečemo, da je bila to prva uporaba 

tiska na glino. Uporabljali so naravno spužvo, najbolj značilni primeri uporabe teh tehnik so 

vidni v minojski  in mikenski  kulturi na  keramiki Minoan in Mycenaean
4
(1390–1360 pr. n. 

št.). Z naravnimi spužvami so ustvarili razmeroma naključni učinek lisaste površine s 

kontrastnimi engobami na lončenem telesu. Dekoracija se je najpogosteje uporabljala na  

skodelicah.  

                                                 
4
 Minojska civilizacija je bila civilizacija v bronasti dobi, ki je nastala na otoku Kreta in je vladala na obalah in 

otokih Egejskega morja. Mikenska civilizacija je cvetela v obdobju med približno 1600 pr. n št., ko je bila 
heladska kultura preoblikovana pod vplivi minojske, in 1100 pr. n. št, ko je izginila z bronasto dobo v vzhodnem 
Sredozemlju. 
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Prvo  bolj natančno oziroma oblikovano tiskanje z gobo so dosegli tako, da so gobo prevezali 

s pleteno nitjo v določen vzorec, lahko tudi v tesno zaporedje, ki določa obliko vzorca.   

Koren naravne spužve je gost, vendar še vedno fleksibilen in vpojen, kar je omogočilo 

lončarjem izdelavo natančnih odtisov. Ti so bili uporabljeni za dekoriranje lončenih posod s 

svetlimi vzorci. Tako dekorirani lončeni izdelki so se nato izvažali v britanske kolonije,  

zahodno Afriko in Severno ter Južno Ameriko. 

7.3 TISK S ŠABLONO 

Tisk s šablono oz. »stenciling«
5
 je še ena grafična tehnika, ki obstaja že tisoče let, po vsej 

verjetnosti pa je tudi prednik sitotiska. Prvi primeri uporabe tiska s šablono izvirajo že iz 

obdobja 2500 pred našim štetjem v Egiptu in Grčiji ter v prvem in drugem stoletju našega 

štetja na Japonskem in Kitajskem. Med 17. in 18. stoletjem je bil tisk s šablono uporabljen za 

dekorativne namene tudi v Angliji in Franciji, na tapetah, pohištvu, tekstilu in celo na tleh.  

Skoraj vsaka kultura je uporabljala neko obliko šablonskega tiska. V zgodovini polinezijskih 

otokov so za uporabo te tehnike uporabljali  različne tanke materiale, vključno z bananinimi 

listi in lubjem murve.   

Podrobnejša uporaba šablone je bila ustvarjena v začetku 18. stoletja na Japonskem. Podroben 

motiv je bil izrezan iz dveh listov vodoodpornega papirja. Med tema dvema papirjema pa so 

bili prilepljeni človeški lasje, da so držali najtanjše in zapletene dele motiva na mestu.  To bi 

lahko bil tudi eden prvih poskusov sitotiska. Različice tega načina tiska so bile uporabljene na 

različnih delih sveta za preproste prenose motivov. Kot  rezultat trgovanja in potovanj med 

Japonsko in zahodnim svetom se je razvila tudi bolj sofisticirana oblika sitotiska izven 

Japonske in Kitajske. 

7.4 LESOREZ 

Lesorez se ni veliko uporabljal za tiskanje na glino. V prvi vrsti je bil kot grafična tehnika v 

15. stoletju razvit za tiskanje na papir. Lesorez so na glino odtiskovali na drugačen način kot 

na papir, in sicer so glineno ploščo premazali z barvno engobo, leseno matrico pa so 

premazali s kontrastno barvo kot je bila na glineni plošči in nato matrico odtisnili na ploščo. 

                                                 
5
 Papir, folija, karton, kovina…z izrezanim motivom, ki ga želimo tiskati. 
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Obstajajo pa resne praktične slabosti za tiskanje z lesenih matric na glino. Te so npr. obliti ali 

celo prikriti odtis, zamašitev vdolbinic na leseni matrici…  Lesorez se za odtiskovanje v glino 

ni izkazal kot uporaben za široko rabo. Celotna proizvodnja ploščic na tak način je šla v 

Evropi iz mode v 16. stoletju, ponovno pa se je pojavila na koncu 17. stoletja. 

7.5 JEDKANJE IN GRAVIRANJE 

Do začetka. 17. stoletja sta postala graviranje in jedkanje dobro razviti umetnosti. Tisk je bil 

pred prihodom fotografije glavna metoda reprodukcije ilustracij in slik, izražanje in 

ustvarjalne možnosti pa so bile drugotnega pomena v sistemu ilustracije in reprodukcije, v 

katerih so bili gospodarnost in izkoristki na prvem mestu. Pri proizvodnji je prihajalo do 

delitve dela, saj so bili umetniki specializirani za svoja določena področja. Umetnik je predal 

svoje delo  izdelovalcu  gravure, ki je strokovno opravil svojo nalogo in izvedel predhodno 

jedkanje na plošči. Potem je graver nadaljeval delo na plošči, verjetno brez da bi kdajkoli  

videl izvirno sliko. 

Glede na to, da je bilo jedkanje in graviranje splošno razširjeno, so bili mediji, barvila in olja 

tudi lahko dostopni. 

Tiskarska barva za tiskanje na papir pa ni bila odporna na žganje v lončarski peči. Vendar so 

lončarji v tem času že odkrili kovinske okside, ki so povečali razpon keramičnih barv in so 

lahko slikali na ploščice, krožnike in jedilni pribor, z njimi pa se je dalo tudi tiskati.  

Kobaltno modra, prvič videna na kitajski keramiki, je postala priljubljena v 17. stoletju na 

nizozemski  in angleški  »Delftware
6
  keramiki«.  V Delftware keramiki so razvili tudi  

vijolično, rumeno, zeleno in oranžno barvo.  

Bakrorez 

Predvideva se, da so na začetku uporabljali ta postopek: 

Na ploščo so nanesli laneno olje z mehko krpo,  namočeno v olju, in nato so površino matrice 

obrisali z blazinico na dlani do čistega. Na tako očiščeno matrico so položili želatinasto 

blazinico in jo rahlo pritisnili na bakreno ploščo, pri tem pa se je nanjo odtisnila oljnata 

podoba ali motiv z matrice. 

                                                 
6
   Delftware karamiko so izdelovali v mestu Delft na Nizozemskem od 16. stoletja dalje, pomeni pa belo in 

modro keramiko; modro glazuro so pridobili z dodajanjem kositra. 
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Slika 6: Polaganje želatinaste blazinice na naoljeno ploščo 

Po ločitvi od matrice se je blazinico postavilo s površino z oljnim odtisom za odtiskovanje 

navzgor, preden se je odtisnilo na žgano keramično površino. Ko se je želatinasto blazinico 

odtisnilo na keramično ploščico, se je olje preneslo na lončeno površino, ki so jo  nato posuli s 

keramičnim pigmentom. 

 

 

Slika 7: Posipanje s keramičnim pigmentom 

 

Keramični pigment se je prilepil na naoljeno območje in tako se je pojavila slika z bakrene 

plošče. Predvideva se, da se je v začetku uporabljal ta postopek, ker pa je bila količina 
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keramične barve, katero lahko olje zadrži, omejena, je bil ta postopek primeren le za glazure 

in emajl barve. Podglazura  je zahtevala obsežnejši nanos  keramičnega  pigmenta. V tem času 

so izumili stroje, ki so omogočali proizvodnjo velikih količin gladkega, svetlečega papirja. To 

in razvoj tiskarskih strojev, ki so jih upravljali strojno, je imelo dramatične posledice na 

širjenje informacij. Prav tako je razvoj ustreznega vpojnega papirja nadomestil želatinaste 

blazinice kot glavni medij za prenos pri tiskanju na lončevino. Harry Baker iz Hanleya je leta 

1781 patentiral  štiri postopke tiskanja. Kar je opisal, je osnovni postopek za tiskanje: 

»Vzemite tanek list  papirja in potem raztopite nekaj gumiarabikuma v vodi, katerega s konico 

svinčnika razširite na eno stran papirja in pustite, da se posuši. Vzemite en del balzama iz 

ambre in en del Venice terpentina za črnilo. Postavite bakreno ploščo na žareče oglje ali  

štedilnik, da postane vroča, in v črnilo dajte takšno barvo, kot ste si jo izbrali za tiskanje, in jo 

vtrite v ploščo. Spustite ploščo z gumiranim papirjem skozi vrtečo prešo, snemite ploščo in jo 

položite na steklo. Drgnite jo s flanelasto krpo, da jo pritrdite na steklo, nato jo namočite v 

vodo in cela podoba se bo odlepila od papirja in ostala na steklu« (Scott, 2011, str. 20).  

Uporaba papirnih transferjev in razvoj keramičnih barv je pomenilo, da se lahko uporabljajo  

podglazurne barve in da se je postopek prilagodil tako, da je bil praktičen za uporabo na 

biskvitni keramiki. S te se je razvila znamenita  »Staffordshire Blue«  keramika.  Kobalt so 

uporabljali kot glavni keramični oksid, s tem pa se je razvil širok nabor modrih barv. Tisoče 

in tisoče vgraviranih oblik je krasilo površino modre in bele keramike v 19. stoletju. 

 Grafični vzorci po naročilu so se izdelovali za krožnike, skodelice, vrče in ploščice. Mnogi so 

bili kopije kitajskih vzorcev, drugi so bili vzeti iz drugih grafik, klasičnih slik ali angleških  

starih mojstrov. Nekateri pa so bili izdelani posebej za severnoameriški trg (zlasti Severno 

Ameriko). Razvilo se je veliko specifičnih stilov in razvila se je tudi množica novih oblik in 

podob. Osnovni proces se še po 200 letih ni bistveno spremenil in so ga še vedno uporabljali v 

podjetju Spode
7
, ki se nahaja v kraju Stoke upon Trent, ter so nadaljevali z enako  

proizvodnjo. »Murray Curvex
8
 sistem«, ki je dovoljeval večjo stopnjo mehanizacije pri 

bakrorezu, pa so razvili v 50. letih 20. stoletja. 

                                                 
7
 Družina Spode je izdelovala keramiko v Staffordshiru že leta 1762 v kraju Stoke uponTrent. 

8
 Stroj stisne trdno konveksno ploščico želatine ali silikona na z barvo namazano  bakrorezno ploščo in  potem 

prenese barvo neposredno na  površino keramike, ki se dekorira. V tem procesu so bakrene plošče globoko 
vrezane in uporabljane barve  se prenašajo  s sintetičnimi olji. Postopek je uporaben le na "flatware" (ploščati 
keramiki), vendar prilagodljiv za nadglazurno in podglazurno  dekoracijo. Večbarvne odtise bakroreza izdelujejo 
že od 40. let 19. stoletja. 
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 Zgodnji  večbarvni odtisi so bili sestavljeni iz posameznih matric in odtisnjeni za vsako barvo 

posebej. Pri petih barvah je bilo pet matric, ki so imele vrezane svoj del barvnega vzorca.  

Vsaka posamezna barva je bila uporabljena in odtisnjena na keramiki na običajen način, ki  je 

zahteval dva dni sušenja med vsakim odtiskovanjem. Rezultati so bile čudovite slike, ki so se 

največ uporabljale na posodah, loncih in pokrovkah. 

7.6 LITOGRAFIJA 

Litografijo je izumil münchenski dramatik in skladatelj Senefelder leta 1797. Tehnika se opira 

na naravno odbojnost med maščobo in vodo. Na papir se je pri tej tehniki odtisnila slika, ki je 

bila naslikana z mastno barvo.  

V začetku so litografijo uporabljali v tiskarnah, kasneje pa se je prilagodila za uporabo v 

lončarski industriji.  S pripravo ločenih blokov za ločene barve, kot pri bakrorezu z ločenimi 

matricami, so razvili večbarvne keramične odtise. Proces izdelave matric je bil manj delovno 

intenziven, kvaliteta slike je bila drugačna in je bila bolj podobna originalnim slikam ali 

risbam. Pri vpojnem papirju so bile potrebne spremembe, da bi proces uspešno deloval. 

Obojestranski papir (ki ni dolgo v uporabi) sestoji iz tanke plasti vpojnega papirja in iz 

debelejše podloge iz navadnega papirja. 

Debelejša papirna podloga je zagotavljala stabilnost pri tiskanju barv, nato pa se je pred 

transferjem motiva na keramiko odstranila. Vpojni papir je zaradi svoje fleksibilnosti 

omogočil transfer motiva tudi na ukrivljene keramične oblike. Keramične površine so bile 

premazane z lakom, ki je poskrbel za fiksiranje litografskega odtisa. Tako kot pri bakrorezu 

so tudi pri litografiji papir, s katerega se je prenašal odtis motiva, namočili in podrgnili stran 

pred žganjem. 

Kamnite plošče so zdaj zamenjale cinkove. Porozne lastnosti kamna se posnema z rahlo 

razdrobljeno teksturirano podlago, ki je sestavljena iz majhnih vboklinic, ki zadržujejo vlago 

ali maščobo.  

Litografski  proces je bil in je še vedno v uporabi  predvsem pri nadglazurnih in emajlnih 

barvah.  
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Po uvedbi fotografskih litografij je bilo možno fotografsko prenesti podobe z gravure in 

lesoreza na litografske matrice. Domneva se, da je večje število natisnjenih ploščic in 

podglazurnih dekoracij na lončevini proti koncu 19. stoletja litografsko obdelanih. 

7.7 SITOTISK 

Sitotisk, katerega razvoj izvira iz šablonskega tiska, se je prvič pojavil na Japonskem. Njegov 

izum pripisujejo Yutensaiu Miyassaku v začetku 18. stoletja. Problem s šablonskim tiskom je, 

da  morajo biti posamezni deli v celotni zasnovi pritrjeni h glavnini, s čimer povezani deli 

postanejo zelo očitni, še posebej, ko je oblikovanje bolj dodelano.  

Leta 1930 so iznašli metodo lepila in voska. Podobo so najprej narisali na mrežo sitotiska z 

voskasto voščenko, nato pa so celo mrežo prekrili z raztopino lepila. Ker lepilo vsebuje topila, 

ki stopijo vosek, se po sušenju lepila na mreži pojavijo območja, kjer smo risali z voščenko, in 

tam ni raztopine lepila in barva, s katero tiskamo, lahko prodre skozi mrežo. Najprej so 

tehniko sitotiska uporabljali le za ročno narisane ali izrezane motive. Fotografije, lesorezi, 

slike in risbe so se reproducirale na glino.  

V 20. stoletju so se v kratkem času izboljšale tehnologije za sitotisk. Mreže za sitotisk so bile 

izdelane iz svile ali iz sintetične tkanine. Te mreže so nato napeli na lesen ali kovinski okvir. 

Z novostmi v tehniki sitotiska je postal večbarvni sitotisk mogoč. Film za sitotisk, razvit leta 

1929, je omogočal uporabo zelo zapletenih motivov, s tem pa se je dvignilo zanimanje za 

sitotisk tudi na komercialnem trgu. Joseph Ulano je razvil izboljšan film za sitotisk, ki se 

uporablja še danes. 

 

V  keramični industriji je sitotisk prvič uporabljen za dekoracijo ploščic, vendar šele leta 1950 

v Veliki Britaniji. Prve okvirje s svileno mrežo za tiskanje na ploščice v Angliji so pripisali 

podjetju Carters v kraju Poole. Zdaj je sitotisk glavni postopek za keramično dekoracijo v 

industriji, in sicer za tiskanje na ploščice.  

Postopek je tako vsestranski, da ne samo, da omogoča tiskanje na ravnem, mogoče je tiskati 

tudi neposredno na cilindrične oblike (skodelice, posode), tiskati z glazuro, nadglazuro,  

podglazuro in s termoplastičnimi barvami, tako da okrašen kos ne potrebuje še enega žganja. 
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Kombinacija s fotografskim postopkom je bila ključ, ki je odklenil vrata do masovne uporabe 

v industriji. 

 Drugi ključ je bil razvoj nalepk; keramična barva se natisne na posebnem gumiranem papirju, 

na katerem je termoplastična plast natisnjena v tekoči obliki. »Covercoat«, kot se imenuje to, 

določa  sušenje, vključno s keramičnimi slikami, v svojem telesu. Ko se postavi v toplo vodo,  

zdrsne slika z  lista in jo lahko pritrdimo na mesto. Na keramični površini lahko ostanejo 

ostanki gume. Pri žganju pa se požgejo in pustijo  tiskano podobo na keramični površini. 

Natančen datum odkritja ali izuma keramičnih transferjev ali nalepk je odprt za razpravo. Do 

danes se najpogosteje citira Johna Sadlerja iz Liverpoola, ki naj bi leta 1749 opazoval otroke 

pri lepljenju koščkov papirja na poškodovani lončenini. Šest let kasneje je napisal pisno 

izjavo, v kateri je trdil, da je s kolegom izpopolnili sistem za tiskanje. Robert Copeland je  v  

svojem  Spode's Willow Pattern  dokazoval, da so bili prenosi uporabljani v tovarni Doccia že 

1737. 

 

Keramiki so kmalu začeli s sitotiskom tiskati fotografije na nalepke z nadglazurnimi barvami. 

Proces je stekel v 60. in 70. letih, nalepke pa so še vedno priljubljene tudi pri sodobnih 

oblikovalcih keramike. Sitotisk je še toliko bolj priljubljen pri oblikovalcih keramike danes:  

uporablja se za prenos kompleksne slike na ploščice ali mavčne plošče, s katere se potem, kot 

monotipija, prenese na glino in celo neposredno na površino gline same. 

Tehnologija je še vedno gonilna sila nove tehnike prenosa slike. Novejša tehnologija omogoča 

manipulacijo slike z novo opremo kot so računalniki, tiskalniki, keramični materiali in 

nalepke. Z računalnikom lahko umetnik spreminja sliko (lahko jo kopira, spreminja njeno 

velikost...) na način kot še nikoli prej – to lahko stori tudi z večjo prefinjenostjo. Tudi novi 

materiali za prenos slike na glino so sedaj dostopnejši in varnejši za okolje ter tudi cenejši. 

Združevanje grafičnih tehnik s keramiko še nikoli ni bilo lažje ali razburljivejše kot danes. 
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8 INDUSTRIJSKI TISK NA KERAMIKO IN GLINO  

V keramični industriji se za tisk na keramiko najpogosteje uporablja grafična tehnika 

sitotiska, litografije, preslikačev (nalepke), tampotiska … 

Sama sem obiskala keramično industrijo Gorenje Keramika, kjer izdelujejo ploščice ter jih 

tudi potiskujejo z različnimi vzorci, katere naročijo iz Italije. Za tisk na ploščice v večini 

uporabljajo grafično tehniko sitotiska, ki je danes med najbolj razširjenimi tehnikami 

industrijskega tiska. 

8.1 SITOTISK NA KERAMIKO 

Kot sem že omenila, je sitotisk grafična tehnika, pri kateri izkoriščamo propustne in 

nepropustne dele sita.  

Pri sitotisku najprej pripravimo okvir, na katerega bomo napeli mrežo. Okvirji so lahko leseni 

ali kovinski. Dandanes se uporabljajo večinoma okvirji iz galvansko zaščitenega železa zaradi 

lahkosti, enostavnega čiščenja in odpornosti na deformacije. Ko imamo izbran okvir prave 

dimenzije (dobro je, če je motiv, ki se tiska, vsaj 7 do 12 cm od roba okvirja), je potrebno 

izbrati ustrezno mrežo. Praviloma se uporabljajo poliestrske in najlonske mreže. Mreža se 

izbira predvsem na osnovi dizajna, ki ga želimo reproducirati, in količini (debelini) barve, ki 

jo želimo nanesti. Zelo fini dizajni zahtevajo uporabo mrež z velikim številom zank (gosta 

mreža), medtem ko je za reliefen dizajn zelo pomembna izbira ustrezne mreže, da dobimo 

želeno debelino nanosa.  

Glavne karakteristike, ki definirajo tkanino za sitotisk, so: 

- Meshes: število vlaken na centimeter ali inč. 

- Odprtina: razdalje med dvema vlaknoma v mikronih. Izbira velikosti odprtin je 

odvisna od gostote barve in tipa tkanine. 

- Premer vlakna – v mikronih. Vpliva na količino barve, ki lahko gre skozi sito. 

Ko izberemo okvir in mrežo, pride na vrsto fotoemulzija. Dobra emulzija vsebuje polivinil 

alkohol skupaj s smolami, plastifikatorji in dodatki, ki dajo proizvodu različne lastnosti za 

nanašanje, ekspozicijo in sušenje. Dobra fotoemulzija ima naslednje lastnosti: 

- Visoko viskoznost, ki omogoča lahko nanašanje tudi na redko tkanino,  

- dobro elastičnost,  
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- ostre konture pri vsaki vrsti tkanine, 

- vodoodpornost in odpornost proti obrabi, 

- dobro propustnost za UV-žarke, ki omogočajo polimerizacijo po vsej debelini sloja, 

tako da pri razvijanju v vodi ne nabrekne. 

8.1.1 PRIPRAVA SITA 

Priprava sita je sestavljena iz več različnih enako pomembnih faz. 

 

1. Napenjanje 

Napenjanje mora zagotoviti enakomerno napetost na vsaki točki tkanine, zato se uporabljajo 

mehanski ali pnevmatski napenjalniki. Mreža se napne s posebnimi prijemki in namaže z 

dvokomponentnim lepilom. Da lepilo prime, mora biti okvir razmaščen in čist. 

 

Slika 8: Napenjanje in lepljenje mreže na okvir 

 

Najprej se da okvir na sredino, potem se mrežo zmeri in odreže, nato pa se jo napne z 

vpenjalnimi pincami – eno za drugo, da je mreža napeta lepo in ravno. Mreža se napne nato še 

strojno z bari. Koliko mora biti mreža napeta, je odvisno od mreže in proizvajalca. Ko se 

mreža napne, se na rob napiše, katero mrežo smo napeli – zato da vemo, za kakšen film je 

primerna. Lepilo je  dvokomponentno: 1/3 trdilca in 2/3 komponente. Lepilo nanesemo s 

čopičem, dobro namažemo, da gre lepilo v vse luknjice. Nato se lepilo suši 30 min. Po 

sušenju se odvečna mreža odreže z okvirja. 
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     Pri napenjanju mreže na okvir moramo biti pozorni, da mrežo napnemo pravilno, saj 

nepravilno napenjanje povzroča naslednje defekte: 

 - premalo napeto: nepopolna preslikava vzorca, premajhna ostrina vzorca, prepočasen odskok 

sita pri tisku brez kontakta, zmanjšana hitrost tiskanja, zamašitev luknjic – manjši nanos 

barve, madeži barve  

- Preveč napeto: hitra obraba sit, slaba odpornost na šoke (krhkost), deformiranje okvirja, 

težave pri tiskanju 

                           

2. Razmaščevanje tkanine 

Tkanina je običajno onesnažena z mastnimi snovmi, ki onemogočajo oprijemanje emulzije 

(prah, prstni odtisi…). Zato moramo pred nanašanjem emulzije tkanino sita razmastiti oz. 

očistiti. Mreža se pred nanosom emulzije umije z visokotlačnim čistilcem in s posebnim 

čistilom ter se po obeh straneh zdrgne s krtačo s krožnimi gibi, da se odstranijo maščobe, 

smeti, prstni odtisi – s tem mrežo razmastimo. Nato se mrežo obriše in se jo da v sušilnik. Ko 

je suha in čista, se lahko nanjo nanese emulzija. 

Ostanki olja preprečujejo dobro adhezijo emulzije, zato lahko odstopa. 

 

3. Nanašanje emulzije  

Emulzijo nanašamo ročno s pomočjo aluminijastega kanalčka ali pa z leseno ali kovinsko 

lopatico. Kovinski kanalček ima svoje prednosti, saj je praktično neuničljiv in omogoča 

izdelavo popolnoma gladke površine. Kvaliteta nanosa emulzije je odločilna za dobro 

kvaliteto sita in v glavnem odvisna od spretnosti delavca, ki jo izvaja. 
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Slika 9: Aluminijast kanalček z emulzijo 

 

Glede na debelino tkanine se emulzija nanaša v več slojih, dokler niso zanke popolnoma in 

enakomerno zapolnjene. Nato se mora sito sušiti pri pravi temperaturi v ustreznem sušilniku 

največ do 40 °C. Potem jih premestijo v drug sušilnik, kjer so pripravljene na osvetljevanje. 

Po nanosu emulzije pa se zopet sušijo 4 ure v sušilniku na 35–40 °C v temi. Nanosov emulzije 

je lahko več, odvisno od tega, kako debel nanos želimo, ter od motiva in mreže.   

 

4. Osvetlitev 

Dobra izvedba te operacije je odvisna od natančnosti, s katero so bile opravljene predhodne 

faze. Potreben je tudi dober diapozitiv in ustrezen izvor svetlobe. Z diapozitiva se vzorec 

prenese na film. Ta mora biti v tesnem kontaktu s površino emulzije, da se prepreči efekt 

lomljenja svetlobe in s tem izguba ostrine, posebno pri vzorcih s finimi linijami. Navadno se 

za preprečevanje tega uporablja mehansko ali pnevmatsko stiskanje. V osvetljevalni mizi je 

guma, ki z vakuumom stisne mrežo sita čisto do stekla, da se svetloba pri osvetljevanju ne 

lomi. 
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Slika 10: Osvetljevalna miza stiska sito z vzorcem na filmu čisto do stekla 

 

Najprimernejša svetilka za osvetljevanje je kovinsko-halogenska svetilka. Čas osvetljevanja je 

odvisen od emulzije in mreže ter se uravnava na osnovi poskusov. 

 

 

Slika 11: Svetilka za osvetljevanje 
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5. Razvijanje 

Takoj po osvetlitvi se sito z močnim curkom vode spere spredaj in zadaj, da odstranimo 

emulzijo z osvetljenih delov, nato pa jo narahlo obrišemo z gobo ter počakamo, da emulzija 

reagira. 

 

 

Slika 12: Delec mreže z že razvitim vzorcem pod mikroskopom 

 

V umivalniku za spiranje je posebna vgrajena luč, namenjena temu, da vidimo, kako dobro 

smo sprali emulzijo z mreže, kjer mora biti vzorec. Nato vzorec pogledamo še pod lupo, da se 

prepričamo, da smo sprali vso emulzijo z mreže, kjer je vzorec, nato pa jo damo v sušilnik, da 

se popolnoma posuši. 
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Slika 13: Spiranje emulzije z osvetljenega vzorca na mreži 

 

Do nejasnih kontur pride, če izpiramo s premočnim curkom ali pretoplo vodo. Če je sušenje 

predolgo ali temperatura previsoka, postane sito pretrdo in lomljivo. Obratno pri prekratkem 

sušenju lahko ostane želatina delno topna v vodi. 

 

6. Utrjevanje 

Po razvijanju se vse premaže z utrjevalcem emulzije od zunaj in znotraj ter se da sušiti na luč. 

Ko je suho, se s Finishem zapre luknjice in napake (npr. napis, kateri vzorec je, ki se ne sme 

odtisniti na ploščico), potem pa se da vse to ponovno sušiti. 

Mreža se nato polakira z nitro lakom – le po emulziji, ne po vzorcu.  

Nazadnje se nanese še utrjevalec, da emulzija zatrdi. 

7. Shranjevanje in trajnost sit 

Sita se shranjujejo v suhem in čistem prostoru. Tkanina in emulzija sta higroskopni in počasi 

se zmanjša napetost. Če so sita dalj časa v neprimernem prostoru (npr. v obratu), se priporoča 

ponovno nekaj minut gretja pod infrardečimi lučmi.  

Trajanje sita je odvisno od številke vlakna površine dekorja. Sita so trajnejša, če so vlakna 

debelejša in če se dela nadglazurni dekor.  
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8. Lopatica ali rakelj iz gume  

Z lopatico ali rakljem barvo potiskamo po mreži sitotiska, glavna funkcija pa je, da pritisne 

skozi odprtine sita barvo, nato pa odstrani višek barve. Poleg tega pa mora še pritisniti mrežo 

na površino, na katero se tiska. V tem primeru je zelo pomemben vpadni kot med rakljem in 

sitom, ki je odvisen od oblike raklja. Od njega je odvisna debelina nanosa, prav tako od 

debeline gume in uporabljenega pritiska in kota, pod katerim je montiran rakelj. 

8.1.2 NAPRAVE ZA SITOTISK 

Ločimo dva osnovna tipa. 

1. Ravne izvedbe – s tem mislimo, da se uporablja ravno sito. Keramična ploščica in sito med 

operacijo tiskanja mirujeta. 

2. Rotirajoče izvedbe – sito ima valjasto obliko, na njem je isti dekor večkrat razvit. Vrti se z 

enako obodno hitrostjo kot je hitrost ploščic na liniji. 

1. Ravne naprave za sitotisk 

Rakelj se giblje izmenično naprej in nazaj v smeri gibanja ploščic ali pravokotno nanje. Ko je 

sito oziroma rakelj na začetku pozicije, mora biti med sitom in ploščico zadostna razdalja, da 

se ploščica ne prime na sito, ko se začne premikati. Da se barva odtisne, mora imeti rakelj 

določen pritisk, da pritisne sito ob ploščice. Različne izvedbe ravnih naprav se med seboj le 

malo razlikujejo.  

2. Rotirajoče naprave 

Uporabljajo valjasto sito, na katerem se vzorec večkrat ponovi. Sito je opremljeno z merilom, 

tako da pri menjavi operaterju ni treba centrirati vzorca na ploščico.  

Princip dela je naslednji: 

Sito je napeto na rotirajočem bobnu. V notranjosti je na bobnu fiksiran rakelj. Ploščica se 

pomika pod bobnom s pomočjo verige z distančniki. Veriga in boben imata isti pogon in sta 

popolnoma sinhronizirana. Distančniki na verigi centrirajo ploščico na sito. 

8.1.3 BARVE ZA SITOTISK 

Pred nanašanjem barve oz. tiska na ploščico se vse ploščice oblijejo z belo engobo, da se 

barva, ki jo nanesemo s sitotiskom, lahko lepše razvije. 
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8.1.4 SITOTISK PASTA 

Sitotisk pasto sestavljajo frita, bentonit, ki je najbolj plastična glina (v prahu), pigmenti, za 

vezivo pa ne dajo vode, saj bi voda naredila pasto pretekočo in ne bi mogli narediti lepih 

odtisov. Zato namesto vode dodajo printofix ter malo vode. Printofix je gosta tekočina, ki se 

doda zaradi zgostitve paste, vodo pa se doda zato, da se lepše suši. To maso stresemo v 

poseben mlinček z mlinskimi kroglicami, ki maso v stroju trejo in enakomerno zmešajo. 

 

Slika 14: Razstavljen mlinček za mešanje barv 

 

 

Slika 15: Stroj, v katerega vpnemo mlinček z barvo, katero želimo zmešati 
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8.1.5 BARVE ZA PODGLAZURNI SITOTISK 

Barve vsebujejo visok procent pigmentov in nizek procent viskozne ali srednje taljive frite. 

Zadostuje zelo tanek nanos (49–60 vlaken). Slaba taljivost teh barv ne povzroča pri 

podglazurni uporabi (pod transparentno glazuro) nobenih težav, z njimi ustvarjajo tipične 

zidne dekoracije. 

8.1.6 NADGLAZURNE BARVE 

Tu uporabljajo viskozne ali srednje viskozne frite, ki se stalijo ne da bi se razširile. Ker so 

manj intenzivne, je potreben debelejši sloj 34–39 vlaken na mreži sitotiska. Ker se tiska na 

surovo glazuro, nastopi problem nanašanja sitotiska. Zato se pred sitotiskom nanese zelo 

tanek sloj fiksirja. 

8.1.7 REAKTIVNE BARVE  

Uporabljajo se za doseganje specialnih živahnih efektov in posebno na talnih ploščicah 

izstopajočih ali poglobljenih reliefov. To omogoča dolgo trajanje dekorjev, ker barva tudi po 

delni obrabi ostane. Pri teh barvah uporabljamo sita z gostoto vlaken od 15 do 34 vlaken na 

kvadratni centimeter.  

Tehnika pri nanašanju reaktivnih barv je ista kot pri nanašanju debelih slojev glazure. Ker pa 

se barva močno spreminja z debelino nanosa, moramo stalno kontrolirati nanosno težo barve.  

Gre za reakcijo nanešene barve, ki je nanešena z navadnim sitotiskom, le da ob temperaturi 

reagira in se poglobi oz. ostane nepoglobljena. Ko dobimo ploščico z nanosom reaktivne 

barve iz peči, vidimo na njej vzorec, ki je bil prej nanešen le z barvo ter nič poglobljen in je 

zdaj reliefen. 

8.1.8 RELIEFNE BARVE 

Običajno so bele ali zelo malo obarvane, sestavljene iz belih zelo visoko viskoznih in trdih frit 

s pomočjo Zr-Silikata, kremena in glinice. Nanašajo se na glazuro ali celo za senčenje z 

debelimi siti od 10 do 18 zank. 
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8.1.9 VEZIVA ZA SITOTISK 

Vezivo je tekoča faza barv za sitotisk in spremeni prašnato barvo v tekočo suspenzijo. Veziva 

nimajo nikakršnega vpliva na videz končnega produkta, zato je njihova pomembnost s 

keramičnega vidika zelo majhna. 

Po drugi strani pa imajo odločilno vlogo v procesu tiskanja in vplivajo na kvaliteto 

reprodukcije vzorca. Kvaliteta tiskanja je v veliki meri odvisna od izbire pravega veziva. Če 

bi barvne pigmente mešali z vodo, bi se ob nanašanju zlivali, saj bi bili premalo gosti in 

viskozni. Najbolj razširjena veziva v keramiki so glikoli in poliglikoli. Imajo dobro 

sposobnost omočenja prahu in dobro kohezijo, razen tega omogočajo dobro mazavost barv. 

Mešanice lepo tečejo in se dobro prijemljejo na vsako podlago. Zaradi hidroskopnosti so 

odlični plastifikatorji in stabilizatorji past za dekoracijo keramike, viskoznost veziva in 

sušenje. 

8.1.10 PASTA IN TKANINA 

Razmerje med velikostjo odprtin na tkanini in velikostjo trdih delcev v pasti je zelo 

pomembno za izvedbo sitotiska. Odprtine na situ morajo biti dosti širše kot je največja 

dimenzija trdih delcev, da ne prihaja do zamašitve sit in zastojev proizvodnje linije. 
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Slika 16: Napake, do katerih lahko pride pri nepravilno izbrani gostoti in debelini vlaken v mreži glede na 

izbrano pasto 

8.1.11 FIKSIRNO SREDSTVO 

Fiksativ je razredčena koloidna raztopina, ki se nanaša na glazuro pred sitotisk. Uporablja se 

takrat, kadar se sita pogosto mašijo. Uporablja se tudi pri nanašanju barve na barvo in 

večbarvnem sitotisku. Fiksativ naredi na glazuro tanek film, ki preprečuje, da bi se glazurni 

prah prijemal na sito. 

8.1.12 NANAŠANJE SITOTISKA PREKO DRUGEGA SITOTISKA 

S to tehniko dobimo večbarvni odtis kot je število nanesenih barv npr. z nanašanjem dveh 

barv eno preko druge dobimo tretjo barvo. Uporabljajo se zelo fina sita (60–70), včasih se 

nanese preko čvrste barve tudi talilo. Prvi odtis mora biti dovolj tanek, da ni problemov s 

sušenjem; včasih uporabljamo hitro sušeča veziva, včasih je potrebno nanesti med obema 

nanosoma lepilo. Na beli masi se efekt dobi z nanašanjem pod ali nad sloj transparentne 

glazure. 
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8.2 DEKORIRANJE Z NALEPKAMI 

Če ima dekor številne barve in sence, kar je nemogoče izvesti s sitotiski, uporabimo ročno 

slikanje ali nalepke. Na transparentni sintetični film so nanešeni dekorji iz keramičnih 

pigmentov. To se naredi z ustreznim sistemom tiskanja. Zaradi rokovanja so filmi prilepljeni 

na tanek karton tako, da so barve med kartonom in filmom. Nalepke se uporabljajo tako za 

drugo kot za tretje žganje. Nekatere so uporabljene za oba namena. Nanašanje nalepk za tretje 

žganje je zelo enostavno, ker je glazura že žgana in ne zahteva posebno rahlega rokovanja. 

Nalepka se navlaži z vodo tako, da zdrsne s podlage na površino ploščice. Pomembno je, da 

pod sliko ni zraka, ki bi pri segrevanju ekspandiral in tako povzročil, da bi dekor med 

žganjem počil. 

Pri drugem žganju se nalepke nanašajo na ustrezno pripravljeno ploščico. Podlaga se pripravi 

z brizganjem topila na površino, ki jo želimo dekorirati. Topilo se mora popolnoma 

absorbirati v ploščico in operater ima za namestitev slike le 40 sekund. Topilo veže nalepko 

na surovo glazuro, tako da ni izgube časa za odstranjevanje zraka in vode. Medtem ko hlapi, 

topila najedajo koloidno podlago slike in jo popolnoma raztopijo, dekor pa ostane 

nedotaknjen, ker je iz barvnih oksidov in je odporen na topilo.  

(Po pripovedovanju Marije Glasenčnik, tehnologinje v oddelku Razvoja in tehnologije v 

podjetju Gorenje Keramika, 18. – 26. 4. 2012). 
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9 UMETNIŠKE TEHNIKE ZA TISKANJE NA GLINO 

9.1 RELIEFNI TISK NA GLINO 

Stroga definicija tiska je tudi nekaj vtisniti v podlago. Grafične tehnike z reliefno oblikovano 

matrico lahko v mehko glino odtisnemo kot slepi tisk
9
. 

9.1.1 LESOREZ IN LINOREZ 

Grafika kot reliefni tisk pojmuje vrste tiska z reliefno oblikovano matrico kot sta npr. linorez 

in lesorez. Matrice za te vrste tiska so narejene tako, da iz matrice izrežemo tista področja, ki 

jih ne nameravamo odtisniti. V primeru lesoreza gre za matrico, narejeno iz lesene plošče, iz 

katere smo izrezali območja v smeri rasti lesa. Na odtisu v mehek material kot je glina pa se 

lahko pozna tako rezanje kot tudi tekstura lesa.  

Pri linorezu pa ni teksture lesa in tudi režemo lahko v vse smeri. Mehka glinena plošča je kot 

nalašč narejena za preizkušanje tekstur, ki smo jih ustvarili z različnimi smermi rezanja 

linoreza. Prav tako pa lahko glineno ploščo usnjate trdnosti uporabimo kot matrico za 

izdelavo linoreza. Iz gline usnjate trdnosti lahko še lažje režemo z večjo natančnostjo. Glineno 

matrico lahko tudi žgemo in jo uporabljamo zelo dolgo, saj je žgana glinena ploščica skoraj 

neuničljiva. 

Kljub priljubljenosti gravure v les, lesoreza, in linoreza v umetniški grafiki, te discipline niso 

dobro  zastopane na področju keramike. V zadnjih  letih pa so se številni oblikovalci keramike 

in grafiki začeli ukvarjati s tiskanjem linoreza v glino. Matrice linoreza, odtisnjene na glino, 

pa ne prenašajo le barve, temveč se s tem tiskom ustvari tudi reliefna površina, ki je negativ 

teksture, ki jo ustvarjajo poteze rezanja matrice linoreza, kar pa naredi tiskanje linoreza in 

ostalih grafičnih tehnik z reliefnimi matricami še zanimivejše. 

                                                 
9
 Slepi tisk je način globokega tiska, pri katerem matrico, ki je reliefno oblikovana, odtisnemo na papir brez 

nanosa barve. Papir zaradi elastičnega pritiska filca prevzame obliko (odtis) po matrici* (*B. Jesih, 2000, 
GRAFIKA, visoki tisk, globoki tisk, Univerza v Ljubljani, Pedagoška Fakulteta, Ljubljana, str. 62). 
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Slika 17: Juliette Goddard (VB), Vrč z odtisnjenim linorezom 

 

Juliette Goddard (VB) se ukvarja s tiskanjem linoreza v glino, pri čemer je zelo pozorna na 

teksturo, ki jo ustvarja z izrezovanjem linoreza.  Barve za tisk na keramiko naredi z mešanjem 

barve za keramiko in lanenega olja na stekleni plošči s slikarsko lopatko. To zmeša tako, da 

dobimo lepljivo, a gladko zmes. To barvo nato razvalja na stekleni plošči, s katere z grafičnim 

valjčkom prenese barvo na matrico linoreza, ki jo nato odtisne v glino (Povzeto po Scott, 

2011). 

 

Slika 18: Nakovalna plošča (Anvil Plate) Richard Slee (VB) 1988, premer 30 cm, odtisnjeno z linorezom, 

rob pa je okrašen s tiskom z gobo 
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Richard Slee je prav tako uporabljal linorez za odtiskovanje vzorcev na keramične oblike. 

Njegov pristop je bil bližje grafičnemu v smislu kakovosti proizvedene podobe. Z uporabo 

barve, ki jo naredi iz olja in maščobe ter nekaj terpentina kot medija, v katerega je pomešal 

keramične pigmente, tiska z matrice linoreza na poseben keramični papir, nato pa jo nanese 

na biskvitno pečeno površino gline, ko je barva še lepljiva. Devetdeset odstotkov natisnjene  

slike se prenese s keramičnega papirja na biskvitno pečeno površino (Povzeto po Scott, 2011). 

9.2 TISK Z GUMIJASTIMI ŠTAMPILJKAMI IN ŠTAMPILJKAMI IZ GOBE 

Gumijaste štampiljke  se lahko  dandanes naredi po naročilu z risbe in lahko imajo precej 

zakomplicirane vzorce. Gumijaste štampiljke se običajno ne uporabljajo za tiskanje vzorcev 

velikih dimenzij. Običajno so velike dva kvadratna centimetra. Večja kot je štampiljka, težje 

je dobiti dober in enakomeren odtis. 

Namesto gume lahko za izdelavo štampiljke uporabimo tudi mehko radirko. Najenostavneje 

je, če dele, za katere ne želimo, da bi se odtiskovali, izrežemo s skalpelom ali pa si izdelamo 

nekaj preprostega orodja. 

Pri izdelovanju štampiljke iz gume je najbolje, če si najprej narišemo na gumo kompleksen 

osnutek s flomastrom ali čopičem in nato vzorec obrežemo. Izogibamo se spodrezavanju, saj 

le-to povzroča slab odtis in prekinitev stika žiga s površino pri tiskanju. Žigu lahko naredimo 

tudi držalo iz lesa ali plute, ki ga pritrdimo na zadnji del žiga. Kadar pa uporabljamo ročaj, 

pazimo, da površina pečata ni večja kot 3–4 mm od površine držala, ki je pritrjeno na zadnji 

del pečata. 

Tudi pri tiskanju s štampiljko iz gobe ali gume uporabljamo keramične barve, lahko tudi 

keramične pigmente, pomešane z oljem, in tudi engobe. Gobo ali gumo prav tako kot pri 

tiskanju na papir pomočimo v barvo ali pa barvo nanjo nanesemo s čopičem. 

Kadar tiskamo na biskvitno pečeno glino s pigmenti, pomešanimi z oljem, bomo morali 

izdelek žgati pred nanosom glazure, da olje izgori, saj se glazura na naoljene dele ne bo 

prijela. 

Tiskanje z gobo ima v keramiki dolgoletno tradicijo. Za razliko od gume je goba porozna in 

vsrka veliko barve, tako jo je mogoče uporabiti za večje štampiljke, ki omogočajo tudi večje 
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število odtisov, preden jih moramo ponovno namočiti v barvo. Ker pa ima goba grobo 

porozno sestavo, pri teh štampiljkah ne moremo dobiti drobnih natančnih detajlov. 

Veliko lončarjev je uporabljalo tehniko odtiskovanja z gobo ravno zaradi lastnosti večjih 

odtisov in enostavne uporabe barve – keramične pigmente so zmešali z malo podglazure ali 

pa samo z vodo in v to pomočili gobo. Spužve in gobe oz. pene si lončarji oblikujejo 

večinoma sami tako, da jih obrežejo z ostrim skalpelom ali pa jih oblikujejo z vročo žico, 

vendar mora ta dejavnost potekati na prostem ali v primernem prostoru s prezračevanjem 

zaradi škodljivih plinov, ki jih oddaja pena, ko gori. 

9.3 GLOBOKI TISK NA GLINO IN KERAMIKO 

H globokemu tisku spadajo tehnike kot so bakrorez, suha igla, jedkanica, akvatinta. Te 

tehnike na prvi pogled delujejo, kot da nimajo veliko opravka z glino in keramiko, toda ko 

odkrijemo bogato tradicijo Stoških
10

 graverjev, ugotovimo, da temu ni tako. 

9.3.1 SUHA IGLA IN JEDKANJE 

Metodi suhe igle in jedkanja sta podobni risanju. Linije se ustvarja z risanjem z iglo kot na 

papir s svinčnikom. 

Metoda suhe igle se ustvarja tako, da se risbo izpraska iz prej pripravljene kovinske ploščice 

ali kakšne druge snovi s pomočjo koničaste kovinske igle. Ta dvigne brazdo, podobno kot 

plug na polju. Črnilo se razporedi po površini matrice, očisti pa se s pomočjo togega platna, 

imenovanega tudi »scrim« (lahko, grobo tkano platneno ali bombažno blago). To platno 

posname črnilo, a ne iz predhodno narejenih zarez, ki so plitke in vsebujejo pigment. Barvo, 

ki je ostala na površini, enakomerno zabrišemo še z blazinico na dlani, nato pa se matrico 

spusti skozi prešo za globoki tisk z navlaženim papirjem, slika pa se odtisne na navlaženi 

papir. Ker ima suha igla privzdignjene brazde in je narejena iz mehke kovine, ima suha igla 

manj kvalitetnih odtisov, saj se brazde hitro obrabijo pod pritiskom preše za tisk in pri 

procesu posnemanja črnila. Suha igla navadno pripelje do mehkejših odtisov kot jedkanje ali 

graviranje. Na prvi pogled je najenostavnejša izmed tehnik globokega tiska in tudi je, problem 

                                                 
10

 Stoke on Trent – kraj, pogosto skrajšan na Stoke, imenovan tudi Potteries, je kraj v mestu Staffordshire v  
Angliji. Stoke on Trent velja za dom lončarske industrije v Angliji. Od 17. stoletja je področje skoraj izključno 
znano po obsegu lončarskih proizvodenj. 
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je le v tem, da tehnika zahteva določen nivo sposobnosti in izkušenj, da bi dosegli mehke, 

tekoče linije, saj lahko že malce preveč pritiska usmeri črto iz nameravane smeri. 

Da bi ustvarili jedkanico, je potrebno jedkati linije in teksture v kovino s pomočjo kisline. Za 

začetek se po spolirani in razmaščeni osnovi, ki je lahko iz jekla, bakra ali cinka, enakomerno 

nanese plast voska ali tekočega asfalta s čopičem. Ko je plošča prekrita z voskom ali asfaltom, 

v to podlago z malo pritiska vrezujemo s pomočjo ostrega predmeta, npr. igle, navadnega 

svinčnika, ali pa vosek/asfalt spraskamo kar z nohtom. Nato ploščo jedkamo v raztopini 

kisline ali lužila, odvisno od tipa kovine in želene kvalitete linije.  

Različne svetlostne tone lahko ustvarimo z uporabo grafične tehnike akvatinte. Običajno se 

akvatinta ustvarja s pomočjo prašenja površine kovinske matrice s prahom kolofonije  

(smole). Matrico segrejemo, s tem se smola stopi, kar tvori kroglice po površini celotne 

matrice, ki so odporne na kislino. Uporabi se lahko tudi loščilo, katerega se tanko nanese po 

površini matrice. Celoten spekter barvnih tonov lahko dosežemo s katerokoli metodo, tako da  

zakrivamo področja na matrici, za katere želimo, da ostanejo bolj rahle, in jedkamo tiste, za 

katere želimo, da bodo bolj močne in nato jedkamo matrico.  

Jedkanje je potrebno izvajati v nadzorovanem okolju. Kisline, katere se uporablja v procesu, 

in zaščitne paste (da se prepreči rjavenje) so nevarne snovi, s katerimi je potrebno pazljivo 

ravnati in jih shranjevati na primerno mesto. V zadnjih letih se je pričelo uporabljati tudi 

okolju prijaznejše materiale in postopke. 

Kot pri metodi suhe igle in pri jedkanici so odtisi natisnjeni na keramiko s pomočjo 

keramičnega papirja. Uporabljajo se oksidi ali glazurne barve, pomešane z  lanenim oljem. Na 

keramični papir se slika natisne tako kot na navadni papir. Keramični papir za tiskanje se 

nanese na keramično površino po tiskanju, s tem se prenese slika. Čeprav je metoda suhe igle 

in jedkanja le redko uporabljena v lončarski industriji, se da z obema metodama doseči lepe 

odtise na glino. 
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Slika 19: Joanna Veevers (VB), detajl monotipije, ustvarjene z globokim tiskom 

 

Joanna Veevers izdeluje monotipije z grafično tehniko globokega tiska iz izrezljanih mavčnih 

blokov. Natančnost doseže tako, da ustvari fine vrezane linije v mavec, katere kasneje napolni 

s črno podglazurno barvo. Nato se blok obriše, barvilo ostane le v zarezanih linijah. Nadaljnji 

detajli in barve se dodajo s pomočjo podglazurnih barv. Ob primernem času se odtis odlepi z 

mavčne površine in s tem tudi razkrije tanke linije, barve in detajle. Njeno delo izraža 

natančno grafično kakovost, ki se ne povezuje pogosto s keramičnimi površinami (Povzeto po 

Scott, 2011).  

Proces napraševanja (dusting on) je postopek, kjer se namesto črnila uporablja olje in je 

nosilec želatina in ne papir. Ta postopek se je prvotno uporabljal za tiskanje globokega tiska. 

Želatinasti vložki se lahko izdelajo iz želatine, kupljene v trgovini ali drogeriji. Ustvari se 

močnejša mešanica, kot je priporočljiva za prehrambene namene; želatinasto mešanico 

zlijemo na ploščico ali stekleno ploskev, ki je zaprta s štirih strani z lepenko, ki jo pritrdimo s 

pomočjo lepilnega traku. Ko se želatina ohladi, ustvari vložek, katerega skrbno odstranimo. 

Vložek se lahko  hitro strga na začetku, zato naj poteče nekaj časa pred odstranitvijo. Vložek 

bo uporaben kar nekaj časa, sčasoma pa bo postal lomljiv in trd. Pri jedkanju, graviranju ali 

suhi igli se uporablja kot črnilo laneno olje. Želatinski vložki se postavijo na matrico, kamor 

se nato tudi čvrsto pritisnejo, da ostanejo na mestu. Na prevlečeno keramično površino se 
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odtiskuje z rahlim pritiskom. Želatinasti vložek se potem odstrani. Na površini je nato 

odtisnjena slika, ki ni vidna, dokler se je ne napraši s keramično barvo. 

Te uporabljene in preverjene metode pa imajo v lončarstvu vseeno svoje omejitve: količina 

barve, potrebne, da se odtis vidi na keramični površini, je precej večja kot pri papirju, poleg 

tega lahko vsaka napaka pri postopku izniči trud posameznika, čeprav metode delujejo. 

9.3.2 DIREKTEN GLOBOKI TISK NA »GLINEN PAPIR« 

Direktno tiskanje s kovinskih matric na glineno površino (po nekaterih virih to ni možno) je 

navdušujoč proces. Ustvarjanje glinenih plasti debelosti papirja je zahtevno, obenem pa se 

pogosto zlomijo pri tisku ali pa se prilepijo na matrico, zato je potrebno uporabiti papirno 

glino (glina s primesmi celuloze/papirja). Papirna glina je zmes celuloze in gline, ki je zelo 

močna. Ko zažgemo celulozo, le-ta izgori brez vidnih sledi na površini gline. 

Ustvarjanje papirne pulpe (kaše) je relativno enostavno. Pri izbiri papirja za papirno kašo se 

moramo izogibati papirju, ki potrebuje več časa za razkrajanje. Za začetek papir razrežemo ali 

raztrgamo na čim manjše delce in namočimo v toplo vodo, da hitreje razpade. To ne sme 

trajati v nedogled, saj dobi mešanica močan neprijeten vonj. Po obdelavi z mešalcem se 

mešanico stisne, da odteče čim več vode. V tej fazi se lahko kaša spravi v vrečo ali pa 

zamrzne, v kolikor ne potrebujemo vse kaše takoj. Da bi ustvarili papirno glino, se zmeša ena 

enota kaše z dvema enotama glinene mase (lahko se uporabi tudi porcelan) v mešalcu. Brozgo 

enakomerno razlijemo in razporedimo po tanki plošči, da se posuši. 

Mešanico je težko shranjevati, hitro pa tudi pridobi svojevrsten vonj. Ostanki suhe papirne 

gline se lahko ponovno uporabljajo, vendar je potrebno paziti, da se ob ponovni uporabi ne 

nahaja predolgo v tekočem stanju. 

 

Večje ploskve papirne gline se lahko ustvari brez da bi se zvile (izkrivile). Izdelek je 

neverjetno močen, delci pa so lahko stisnjeni med sabo v suhem stanju ali suho na mokro 

(uporabljaš samo papirno kašo). Material ima veliko ustvarjalnega potenciala in se trenutno 

uporablja pri keramičnih kiparjih z velikim navdušenjem. 

Papirna glina omogoča tiskanje jedkanic, suhe igle in graviranj neposredno na keramično 

površino. Črnilo sestoji iz lanenega olja in oksida (podglazurne barve), naredi pa se s pomočjo 

priprave za mletje oziroma terilnice in slikarske lopatke. Črnilo ne sme biti pregosto, da ni 
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pretirano lepljivo in grudasto, obenem pa ne sme biti preveč tekoče, saj bi potem steklo s 

slikarske lopatke. Na matrice se črnilo nanese s pomočjo stare kreditne ali kakšne druge 

kartice. Navadno se črnilo nanaša na segrete matrice, vendar je možno tiskati tudi brez tega, 

ob uporabi pravega črnila. Večino brisanja lahko opravimo že kar s pomočjo kartice, za 

zaključek pa se uporabi malo časopisnega papirja, s katerim se matrico še zgladi (spolira). Cilj  

je imeti maksimalno količino črnila v brazdah in minimalno količino na površini matrice. Ko 

je črnilo na matrici, se jo namesti v prešo, na vrh pa se še položi ustrojeno plast glinenega 

papirja. Za dober odtis je potrebna ravno prava količina pritiska pri preši. Glineni papir se 

lahko dvigne takoj, ko se stisne v preši, in s tem pridemo do odtisa. Od želene kvalitete odtisa 

je odvisno, koliko oksida in podglazure uporabimo. 

9.4 MONOTIPIJA 

Monotipija je »risba s tiskarsko funkcijo« oziroma grafična tehnika z možnostjo enega 

samega neponovljivega odtisa. Monotipija naj bi bila prvič uporabljena v Italiji v 17. stoletju; 

uporabljali in izumili so jih Giovanni Castiglione in Degas ter Matisse. Zaradi zmožnosti le 

enega neponovljivega odtisa se je monotipija le malo oziroma nič uporabljala v keramični 

industriji, vendar pa so številne tehnike monotipije uporabne za tisk na keramične materiale. 

Že iz pozne zgodovine vemo, da so podobe tradicionalno prenašali z monotipijo tako, da so 

podobo najprej naslikali na neke vrste podlago iz kamna, kovine ali lesa, na katero so nanesli 

tiskarsko barvo in nanjo odtisnili tekstil ali papir. 

Podobno pa so narejene tudi monotipije na glino. Kot tiskarske barve  uporabljamo engobe ali 

podglazure, le-te nanesemo na ravno ploščato podlago, kot je na primer mavčna plošča ali 

papir in iz te podlage jo prenesemo na glineno ploščo. 
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9.4.1 MONOTIPIJA Z MAVCA 

 

Slika 20: Monotipija z ročno risbo, naslikano na mavec 

 

 

Mavec je kot material idealen ustvarjanje monotipije na glino. Za prenos podobe na glineno 

ploščo moramo najprej vliti mavčno ploščo in nato nanjo narisati podobo, ki jo bi radi 

prenesli s tiskarskimi barvami, ki sem jih omenila že prej in so primerne za tiskanje na glino. 

Podobo z mavčne plošče prenesemo tako, da na mavčni plošči okoli podobe iz gline 

oblikujemo »ograjico«, kamor bomo vlili tekočo glino. Nato se glinena plošča posuši do 

takšne trdnosti, da jo lahko odstranimo kot ploščo. Kot končni izdelek pa jo lahko tudi 

oblikujemo v bolj plastično obliko. 

Kadar bi na glineno ploščo radi odtisnili ročno narisano risbo ali naslikano sliko, uporabimo 

prenos z mavčne plošče, ki jo uporabimo kot »platno« za našo risbo ali sliko. Narišemo jo z 

engobami ali podglazurnimi barvami. Čez to sliko ali risbo zlijemo tekočo glino, najprej pa 

okoli mavčne plošče z glino naredimo okvirček za plast tekoče gline. Slika ali risba je 

prenesena, ko glinena plast absorbira barvo z mavca. Ko se glinena plošča posuši do primerne 

trdnosti (usnjata trdnost), jo previdno ločimo od mavčne plošče. Podoba se z mavčne podlage 

odtisne jasno in zrcalno (zrcaljena podoba tiste, ki smo jo narisali ali naslikali). 

Pri tem načinu monotipije moramo tudi pri nanašanju barv razmišljati »obrnjeno«. Barve, ki  

jih bomo nanesli na mavec v prvem sloju, bodo na odtisu na glini v ospredju in barve, ki bodo 
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na mavec nanešene najkasneje, bodo na glinenem odtisu v ozadju.  O tem pa nam ni treba 

razmišljati, kadar barv ne prekrivamo, temveč jih nanašamo eno ob drugo. 

 

Priprava »matrice« za to grafično tehniko. 

Preden začnemo risati na mavčno ploščo, preverimo, da je le-ta čista ter jo pobrišemo z 

vlažno mehko krpo ali gobo. Engobe in podglazure so dovolj tekoče, da se uporabljajo takšne, 

kot so. Različne linije lahko uporabimo z različnimi orodji, ki jih uporabljamo. Najbolje je, če 

si pripravimo za vsako barvo po en set orodij, tako nam ne bo treba tako pogosto prekinjati 

slikanja, da bi oprali orodje, da bi ga lahko uporabili za drugo barvo. Ko nanašamo barve, 

moramo biti pozorni na to, da mavec dobro absorbira prvo plast barve, preden nanesemo 

drugo plast, razen če želimo, da se barvi zmešata. Ko rišemo ali slikamo na mavec, je dobro, 

da si pod dlan položimo mehko krpo, da ne razmažemo barv na mavcu. Ko končamo, 

pustimo, da se barve sušijo od 15 do 20 minut. 

 

Priprava tekoče gline za nanos čez sliko/risbo na mavčni podlagi. 

Pred pripravo le-te naredimo okoli mavčne plošče okvir iz gline tako, da bomo lahko vanjo 

vlili glino, ne da bi ta stekla iz mavčne plošče.  

1. Specifična gostota je izraz za gostoto tekoče glinene zmesi (glinen prah, zmešan z 

vodo) v primerjavi z enakim volumnom čiste vode. Za to monotipijo je primerna zmes, ki ima 

specifično gostoto med 1,80 in 1,84. Takšna glinena masa je ravno prav tekoča in  zagotavlja 

trdnost kasneje suhe glinene plošče. Za merjenje specifične gostote položimo prazno merilno 

posodo na tehtnico in prilagodimo branje tehtnice na nič. Napolnimo merilno posodico s 100 

ml vode in jo ponovno stehtamo: če je tehtnica točna, bo kazala 100 gramov. Nato izpraznimo 

in posušimo merilno posodico, ki jo nato napolnimo s 100 ml tekoče glinene zmesi in 

zabeležimo njeno težo. Teža tekoče glinene zmesi, deljena s težo vode, je formula za izračun 

specifične gostote tekoče glinene zmesi. 

182 ml/100 ml=1,82 ml 

2. Kako tekoča je glinena zmes, je odvisno od tega, v kolikšnem razmerju sta voda in 

glineni prah v zmesi. Če imamo specifično gostoto več kot 1,84 je zmes pregosta. Problem 
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rešimo tako, da zmesi dodamo malo vode, da jo razredčimo. Če pa je specifična gostota zmesi 

manj kot 1,8, je zmes preredka. Zgostimo  jo lahko tako, da dodamo nekaj glinenega prahu, 

ali pa zmes pustimo toliko (par ur), da se glineni prah usede na dno posode, nato z vrha 

odlijemo nekaj vode. 

Hitrejši način, vendar nekoliko manj natančen, pa je merjenje specifične gostote s 

hidrometrom. Uporabimo ga tako, da ga nežno spustimo v posodo z dobro premešano tekočo 

glineno maso. Posoda mora biti dovolj globoka, da lahko hidrometer prosto plava in se ne 

dotika tal. 

3. Tej glineni zmesi je dobro dodati še deflokulant – to je dodatek, ki enakomerno razprši 

glinene delce v zmesi, tako je zmes bolj enakomerna in primernejša za oblikovanje z 

vlivanjem. Najbolj priljubljeni za vlivanje sta porcelan z nizko vsebnostjo železa in bela 

lončevina, ki sta kot zmesi zelo tekoči. Delci gline v glinah, bogatih z železom, se zelo 

privlačijo, kar otežuje razpršitev delcev navadnemu deflokulantu. K sreči novi polimerni tip 

deflokulanta omogoča tudi uspešno vlivanje glin z visoko vsebnostjo železa. Preveč 

deflokulanta povzroči probleme, kot so deli neenakomernega sušenja gline. To težavo lahko 

rešimo z dodajanjem kisline, kot je npr. kis, v glineno zmes.  

 

Vlivanje glinene plošče čez risbo/sliko na mavcu. 

Najprej naredimo glineno ograjico okoli slike na mavčni plošči, med ograjico in sliko pustimo 

centimeter prostora. Če želimo, da bi bila glinena plošča določene debeline, to debelino 

natančno izmerimo na več mestih glinene ograjice in jo označimo – tako bomo glineno zmes 

vlili le do te oznake. Seveda pa moramo imeti v mislih tudi to, da se bo glinena plošča med 

sušenjem skrčila.  

Glineno ograjico lahko na mavec pritrdimo z nekaj glinene vode (tako kot bi hoteli spojiti 

skupaj dva glinena kosa). 

Ko vlivamo glineno zmes čez ploščo, bomo opazili, kako se glinena zmes z dodatkom 

deflokulanta enakomerno zlije po podlagi, medtem ko zmes brez dodanega deflokulanta 

nekako obdrži svojo obliko in ni tako tekoča. 

Če je plošča zelo velika ali debela, je dobro, da uporabimo večji gladilec (npr. gladilno 

lopatico za omet), da zgladimo površino in iztisnemo zračne mehurčke. 
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Ploščo pustimo, da se posuši toliko, da s prstom ne moremo več poseči v glineno površino. 

Nato odrežemo glineno ograjico z ostrejšo modelirko. S tem omogočimo glineni plošči, da se 

lažje krči, z manj nevarnosti razpok. Po 30 minutah dvignemo en vogal glinene plošče, da 

vidimo, če se že z lahkoto loči od mavčne podlage. Če se ne loči lepo, jo preverimo spet čez 

15 min. Tako preverjamo vsakih 15 minut, dokler se ne loči povsem z lahkoto. Ko se glina 

posuši do usnjate trdnosti, jo ločimo od mavčne plošče tako, da jo potegnemo za vogale. Če 

imamo večjo ploščo, pa to naredimo tako, da jo pokrijemo s časopisom in nato še s kartonom 

ali kosom lesa ali kakšno drugo tršo podlago. Nato položimo eno roko na karton ali les in 

drugo pod mavčno ploščo, ju obrnemo in dvignemo mavec z glinene plošče.   

Tako je monotipija narejena. Sedaj jo lahko oblikujemo v drugačno obliko, npr. posodo, vazo 

… To glineno ploščo lahko oblikujemo kot vsako drugo glineno ploščo, le da ima ta na sebi 

odtis. 

 

Slika 21: Sporočilo (The Message), Sara Robertson (VB) 

 

Sara Robertson izbira barvo za osnovo svoje slike in z njo pobarva osnovo na papir v več 

slojih. Nato počaka, da se barva posuši toliko, da je še mehka, toda ne sme biti mokra. V to 

barvo potem z uporabo več orodij vriše like preden jih prebarva z osnovno barvo, ki se bo 

potem poznala skozi vrezane linije. Ko se na površini podglazurne barve še vedno vidi sijaj, a 

le-ta ni mokra, jo nanese na že pred tem zvaljano glineno ploskev. Slika se odtisne popolnoma 
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obratno (zrcalno in obratno (barve)). Z uporabo te metode je možno tiskati preko prvotne slike 

in s tem ustvariti teksturo s sloji podglazurne barve. 

9.4.2 MONOTIPIJA, USTVARJENA S POMOČJO ŽGANJA 

Pri monotipiji, ki jo ustvarimo s pomočjo žganja v lončarski peči, uporabimo peč v nekem 

smislu kot grafiki uporabijo grafično prešo – za prenos barve oz. za prenos grafike na papir, v 

tem primeru za prenos odtisa na keramiko. V lončarski peči so visoke temperature, ki olajšajo 

prenos barve z enega predmeta na drugega, odtis pa lahko nastane tudi z redukcijo gline in 

karbonizacijo  snovi (zogleni). 

 

Slika 22: Trio posod, žganih v glineni posodi, Dick Lehman (ZDA) 

 

Dich Lehman  odtise na porcelan ustvarja na tak način, da porcelan žge v glineni posodi, in 

sicer odtise naredi s pomočjo barvnega premaza, ki bazira na ogljiku. V glineno posodo za 

žganje postavi porcelan in glineno posodo napolni s 13 cm žagovine, ki se stisne in tvori 

»gnezdo«. Porcelanasto posodo se odstrani, v gnezdo pa se položi sveže rastlinje. Nato 

položimo posodo nazaj na njeno mesto, stene posode pa se stiskajo ob rastlino. Nato 
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namestimo še več rastlinja na izpostavljena mesta lonca. Vse še dodatno pokrijemo s 13 cm 

debelo plastjo žagovine. Glineno posodo za žganje nato pokrijemo s pokrovko. Pri žganju se 

ustvari anaerobno ozračje (brez kisika), zaradi česar se rastlinje spremeni v aktivno oglje, pri 

tem pa se sprosti tanek sloj ogljika, katerega žgan porcelan absorbira, s tem pa se ustvari 

podoba, katero odda rastlinje. Čeprav Lehman opaža, da je uspešnost pri odtisih manj kot     

20 %, ga nova odkritja in presenečenja spodbujajo pri nadaljnjem raziskovanju procesa. 

Mnogo keramikov se zaveda zmožnosti keramičnih pigmentov, ki so ponavadi v obliki 

oksidov, da lahko burno reagirajo v peči in spremenijo barvo kadarkoli. Praviloma se to 

pripeti nehote in ni zaželeno, ampak Peter Beard se ukvarja točno s tem, da ustvarja svoje 

žgane monotipije. 

Uporabi se dve porcelanasti plošči enakih dimenzij in v eno od njih se vreže vzorec, ko je 

usnjato trdna. To se nato pokrije z debelo mešanico bakrovega oksida in porcelanaste gline v 

razmerju 50 proti 50, mešanica pa se mora vtreti v vse reže in vrezane linije. Kasnejše 

praskanje (z jekleno ledvičko) prikaže končni vzorec. Plošči se nato postavi skupaj (lice na 

lice) in se ustvari enkrat žgan porcelan pri 1000 °C. Po žganju bo imela prazna ploščica 

bežen, zrcalen odtis vzorca originala, ki bo imel močnejši in temnejši videz. Po nanosu 

glazure, ki dobro reagira z bakrom, in ponovnim žganjem nastaneta dva podobna izdelka z 

vzorcem, a vsak s svojo kvaliteto. Tudi drugi oksidi lahko dobro učinkujejo pri tem procesu, 

žganje in glazura pa vplivata na končno kvaliteto dela. 

9.4.3 MONOTIPIJA S PRAHOM 

Med bolj standardne metode monotipije spada tudi monotipija s prahom, kjer se izjemno 

kvaliteto vrisanih linij doseže s pomočjo barve v prahu. Steklena plošča se pobarva z oksidom 

ali podglazurno barvo, pomešano z vodo. Ko se barva posuši, se plošča prekrije s keramičnim 

papirjem, ki ga prilepimo na ploščo z lepilnim trakom. To prepreči, da bi se papir premikal, 

obenem pa ga obdrži v napetem in sploščenem stanju. Suho risanje (s svinčnikom, kemičnim 

svinčnikom ali ogljem) na papir je najboljše, a ker je površina zelo občutljiva, se lahko riše 

tudi z bombažno vejico. Prav tako se bodo prijeli nenamerni odtisi dlani ali prstov, zato je 

pomembno, da se površine papirja, če je le možno, ne dotikamo. Ko je risba dokončana, 

odrežemo lepilni trak  s pomočjo skalpela, nato pa se risbo položi na vlažno glineno površino. 

Papir nato nežno in čvrsto podrgnemo in odstranimo. Risba se s tem prenese na glineno 

površino. 
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Slika 23: Kam so šle vse rožice (Where Have all the Flowers Gone), Warren Palmer (Avstralija) 

 

Keramična stenska ploščica, žgana fotokopija z mešanim medijem. Palmer prenese svoje risbe 

in podobe na keramično površino s pomočjo fotokopije, natisnjene s keramičnim pigmentom 

v prahu, kasneje pa izboljša natisnjene slike s keramičnimi barvami in laki. 

9.5 LITOGRAFIJA 

Kot že omenjeno, je litografija kemični postopek tiskanja, ki izkorišča nezdružljivost vode in 

maščobe. V 18. stoletju jo je izumil Alois Senefelder (1771–1834) (Jesih, 2000, str. 83). 

Litografija na glino 

Litografija na glino oz. keramiko zahteva večjo količino barve ter gostejšo barvo kot 

litografija na papir. 

Pri litografiji na glino namesto da bi uporabili keramične barve, uporabljamo litografske lake 

za vsako barvo. Po litografskem tisku se nalepke oprašijo z želeno keramično barvo. Oprime 



STROPNIK, S. Odtisi v glini. Dipl. delo. Pedagoška fakulteta. Študijski program Likovna pedagogika, 2012 

57 

 

se le tistih področij, ki so tiskana z lakom. Po sušenju se lahko nalepke še dodatno natisne z 

drugim tiskom (vzorcem). Ta postopek se lahko ponovi, vendar v industriji uporabijo 

maksimalno štiri vzorce (4 tiski). V keramični industriji uporabljajo pri litografskem tisku 

skoraj izključno »predvidljive« nadglazurne barve, saj izdelava litografskih nalepk zahteva 

dostop do specializirane in drage opreme, zato je to vrsto tiska realno doseči le v delavnici 

tiska.  

Obstajajo pa tudi veliko enostavnejše in priročnejše metode tiskanja, za katere na rabimo 

drage opreme in ki uporabljajo časopis in fotokopije, narejene z laserskim tiskalnikom, ki 

ustrezajo splošnim načelom litografije. Tudi tukaj izkoriščamo nezdružljivost vode in 

maščobe črnila ali taljenega tonerja in papirja, ki absorbira vodo. Poznamo pa dva različna 

procesa tiskanja na ta način. 

Don Santos je izumil proces prenašanja viskoznega transferja:  

Črno-beli fotokopirni stroj uporablja toplotni proces, ki stopi plastično komponento v tonerju 

in naredi črno barvo trajno in neporozno. Ko zmočimo fotokopijo z raztopino vode in majhno 

količino gumiarabikuma, lahko vidimo vodo, kako steče s tiskanih območju in se zlije na 

netiskana območja, kjer je navaden papir. Keramični pigmenti ali oksidi so pomešani z 

lanenim oljem, da ustvarijo keramično črnilo, ki mora biti lepljivo. Ta lepljivost ali viskoznost 

omogoča črnilu, da se sprijema s črnilom na tiskani sliki in ne na mokre površine, ki nimajo 

tiska. Črnilo se nanaša z grafičnim valjčkom, odvečno črnilo pa se odstrani z raztopino 

gumiarabikuma in vode ter se sčisti do suhega. Papir se nato dvigne in položi na površino 

usnjato trdne gline, z rahlim pritiskom z roko po celotni površini pa odtisnemo vzorec ali 

motiv s papirja na ploščico. Papir se nato odstrani in zagledamo odtis na glineni ploščici. 
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Slika 24: »Ptice modrega prepričevanja«, delo v nastajanju, Don Santos (ZDA) 1999. Litografija na belo 

kamenino s keramičnim pigmentom 

 

Z uporabo enakih fizikalnih lastnosti absorbcije vlage papirja in odboja vlage ter sprejema 

mastne barve tonerja sta Martin Mohwaldin in Patrick King razvila ravno obratno metodo kot 

Don Santos. Pri njuni metodi je keramična barva nanešena na vpojen netiskan papir in ne na 

barvo tonerja. 
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10 AVTORSKA MALA PLASTIKA 

V diplomski nalogi sem se ukvarjala s številnimi grafičnimi tehnikami, pri svojem delu pa 

sem osredotočila le na tri grafične tehnike, ki sem jih želela podrobneje raziskati. In te so:  

linorez, tisk s šabloni in litografija. 

Tiskala sem jih na že oblikovane forme, ki sem jih oblikovala iz bele, nekoliko šamotirane 

gline. Skice za forme si nisem narisala s svinčnikom, temveč sem jih oblikovala (izrezala in 

zgibala) kar iz papirja, saj sem se želela poigrati z mislijo, kako ploščo, ki jo ponavadi 

obravnavamo kot dvodimenzionalno formo, predstaviti v trodimenzionalni obliki.  

Te forme sem potiskala z različnimi grafičnimi tehnikami, ki sem jih raziskovala. 

10.1 OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH PLASTIK 

1. Kolesa časa 
 

 

Slika 25: Stran še nepečenega kroga, potiskana z šablonskim tiskom z uporabo engob (levo) in stran še 

nežganega  kroga, potiskanega z uporabo grafične tehnike linorez (desno) 
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Pri tej plastiki sem iz centimeter debelih razvaljanih plošč izrezala dva enako velika kroga. 

Obema krogoma sem do sredine izrezala zarezo, da jih lahko po žganju zataknem, kot sem to 

naredila s papirnato skico, in dobim tridimenzionalno formo.  

 

Slika 26 :Detajl koles časa 

V še mehko glino sem odtiskovala s pečati iz linoreza, ki sem jih izrezala v obliki krogov in 

kolesc. Izkoristila sem tudi teksturo, ki se ustvari z vrezovanjem v linolej.  

 

Slika 27: Detajl koles časa 

Drugo stran kroga pa sem potiskala s šablonskim tiskom iz papirja, na katerega sem si 

narisala kroge s pomočjo šestila in izrezala šablone, ki sem jih zmočila in prilepila na usnjato 

trdno glino ter prebarvala z engobo. 



STROPNIK, S. Odtisi v glini. Dipl. delo. Pedagoška fakulteta. Študijski program Likovna pedagogika, 2012 

61 

 

 

Slika 28: Kolesa časa 

 

Slika 29: Kolesa časa 
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Slika 30: Kolesa časa 

 

 

Slika 31: Kolesa časa 
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2. Navzkrižje čustev 

 

Slika 32: Stran še nepečenega kvadrata, poslikanega z litografijo z uporabo črnega oksida (zgoraj) in druga stran 

z litografijo potiskanega, še nepečenega kvadrata (spodaj) 

 

Ta skulptura je sestavljena podobno kot Kolesa časa, le da sta tu dva enako velika kvadrata. 

Potiskana je z grafično tehniko litografije, pri kateri sem uporabila svoje fotografije, obdelane 

v programu Photoshop tako, da so črno-bele brez sivin. Dodala sem tudi nekaj teksta. 
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Slika 33: Navzkrižje čustev 

 

Slika 34: Navzkrižje čustev 
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Slika 35: Navzkrižje čustev 

 

Slika 36: Navzkrižje čustev 
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3. Povezane minute nesmisla 

 

Slika 37: Še nepečena skulptura, potiskana z odtisnjeno risbo z voščenko in računalniškim tiskom s pomočjo 

grafične tehnike litografija 

 

Tu sem v nekakšno zgibanko spojila več centimeter debelih razvaljanih plošč. Raziskovala 

sem idejo, ki se mi je porodila, ko sem tiskala fotografije z grafično tehniko litografija. In 

sicer sem razmišljala o nezdružljivosti vode in maščobe pri tej tehniki in dobila idejo o 

odtiskovanju risbe, z voščenko narisane na papir. Na tem kipu so moje risbe z voščenko 

natisnjene tudi čez robove ploskev. Natisnila pa sem tudi zebrin vzorec in nekaj besedila. 

 

Slika 38:Povezane minute nesmisla 
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Slika 39: Povezane minute nesmisla 

 

Slika 40: Povezane minute nesmisla 

 

Slika 41: Povezane minute nesmisla 
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Slika 43: Detajl 

 

Slika 42: Povezane minute nesmisla 
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Slika 44: Detajl 
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11 LIKOVNO-DIDAKTIČNI DEL (Načrtovanje pedagoškega procesa) 

V svoji diplomski nalogi sem se osredotočila na združevanje dveh likovnih področij: 

kiparstva in grafike. V likovno-didaktičnem delu pa bom predstavila, kako bi lahko v osnovni 

šoli uporabili nekatere grafične tehnike na drugem mediju – glini. V ta namen bom v tem delu 

opisala različne tehnike, ki bi jih lahko uporabili tako v osnovni kot v srednji šoli. 

Glina in grafične tehnike omogočajo zelo veliko različnih izhodišč pri zastavljanju likovnih 

nalog v okviru pedagoškega in ustvarjalnega procesa. Že glina sama omogoča učencem in 

dijakom veliko različnih možnosti ustvarjanja z volumnom, risbo in tudi grafiko, na katero 

sem se osredotočila. 

11.1 PRIPRAVA GLINENE PODLAGE 

Med dve deščici, ki sta enako debeli (od 0,5 cm do 1 cm) pritiskamo glino, jo nato razvaljamo 

v gladko ploščo ter ravno odrežemo robove. S tanko kovinsko žico jo nato ločimo od podlage 

in plošča je pripravljena za obdelavo z grafičnimi tehnikami. 

11.2 GRAFIČNE TEHNIKE, KI JIH UPORABLJAMO PRI TISKANJU NA MEHKO 
GLINENO PODLAGO 

Vse  tehnike tiska, ki jih navajam kot primere tehnik, ki jih lahko tiskamo na mehko glino, 

delujejo na glini kot odtis slepega tiska. 
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11.2.1 TISK S PEČATNIKI IZ KROMPIRJA, LESA ALI SUHE GLINE 

IZDELAVA PEČATNIKA: 

1. PEČATNIK IZ KROMPIRJA 

 

Slika 45: Odtis krompirjevega pečatnika v mehki glini 

 

Za izdelavo pečatnika iz krompirja poznamo dva načina: 

 

Prvi način: Krompir prerežemo na pol po dolgem ali počez (odvisno od velikosti motiva, ki 

smo si ga zamislili),  nato na eno od polovic na prerezani strani narišemo motiv, ki ga želimo 

odtiskovati, in ga z nožkom obrežemo tako, da želeni motiv ostane izbočen. V prerezano 

polovico krompirja lahko namesto narisanega motiva vtisnemo tudi modelček za izdelavo 

piškotov, ki ga potem obrežemo.  

Drugi način: Krompir narežemo na kolobarje, debele vsaj 1 cm. Na kolobar lahko narišemo 

želen motiv in ga obrežemo, lahko pa tudi tu vtisnemo vanj modelček za oblikovanje 

piškotov. Slaba stran tega načina je, da pri krompirjevem pečatniku ne ostane nič odvečnega 

materiala, ki bi ga lahko uporabili za držalo. 
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2. PEČATNIK IZ LESA 

 

Slika 46: Leseni pečatnik in njegov odtis v glini 

 

 

Pri izdelavi pečatnika iz lesa vzorec vrežemo ali izrežemo v les, podobno kot pri izdelavi 

pečatnika iz krompirja, le da tu uporabljamo posebne nožke, podobne tistim za linorez in 

posebej pazimo, da se ne urežemo – ta tehnika je primerna za učence višjih razredov 

predmetne stopnje – 8. in 9. razred in pa dijake. 
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3. PEČATNIK IZ GLINE 

 

Slika 47: Pečatniki iz gline 

Pečatnik iz gline izdelamo iz ploščatega kosa mehke gline, v katero lahko vrezujemo, 

vtiskujemo … glina ponuja veliko možnosti. Nato te ploščice posušimo in jih suhe uporabimo 

kot pečatnike, lahko pa jih tudi žgemo in dobimo pečate, ki jih bomo lahko uporabljali zelo 

dolgo. Ta tehnika izdelave pečatnika je zelo preprosta in enostavna ter zato primerna za 

uporabo tudi pri učencih razredne stopnje. 

Pečat odtisnemo v mehko glineno podlago. Odtis, ki ostane v glini, je negativ pečatnika. 

Izdelamo lahko različne pečatnike. Takšne, pri katerih bo odtis pečata vbočen oziroma 

poglobljen, kot je opisano v izdelavi, lahko pa izdelamo pečat, pri katerem bo odtis pečata 

izbočen, kar pomeni, da moramo dele pečata, za katere želimo, da so na odtisu izbočeni, na 

samem pečatu izdolbsti oziroma poglobiti. 
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11.3 TISK S TEKSTILOM IN ČIPKAMI 

 

Slika 48: Odtisi različnih čipk v mehki glineni podlagi 

 

 

Z odtisom tekstila z izrazito teksturo ali z odtisom čipke lahko zelo preprosto in zanimivo 

okrasimo glineno ploščo ali glineno skulpturo. Postopek tiskanja je zelo preprost in ga lahko 

uporabimo tudi v nižjih razredih osnovne šole. 

Postopek:  Na razvaljano ploščo mehke gline položimo želeni kos tekstila ali čipko, ki jo nato 

z valjem povaljamo v enak nivo s površino glinene plošče in jo nato odstranimo. V glini 

ostane negativ odtisa tekstila oziroma čipke. 

11.4 TISK Z NARAVNIMI MATERIALI 

 

Slika 49: Različni naravni materiali, ki jih lahko uporabimo pri tiskanju na glino 
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Postopek tiska z naravnimi materiali je podoben tisku s tekstilom ali čipko. Tudi tu položimo 

naravni material, kot so na primer drevesni listi, cvetovi … na glino in ga povaljamo z valjem 

v nivo gline ter odstranimo. Tudi tu ostane odtis kot negativ odtisnjenega materiala.  

Pri tisku z naravnimi materiali obstaja tudi pečatni tisk z naravnimi materiali, ki niso ploščati, 

na primer školjke, ježica kostanja, lupina oreha… te pa tiskamo kot pečatnike. 

 

Slika 50: Naravni materiali, ki jih lahko uporabimo kot pečatnike za odtiskovanje v mehko glineno podlago 

 

Posebnost so npr. koruzni storži in storži smrek, ki jih po glineni podlagi lahko povaljamo kot 

valj – valjni pečatnik. 
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11.5 TISK Z GUMIJASTIMI ŠTAMPILJKAMI 

 

Slika 51: Različne gumijaste štampiljke in njihovi odtisi 

 

V mehko glino lahko tiskamo tudi z gumijastimi štampiljkami. To naredimo kot s pečatniki. 

V glini ostane vbočen negativen odtis gumijaste štampiljke. 

11.6 MONOTIPIJA Z VRVJO 

 

Slika 52: Razne vrvi, primerne za uporabo pri monotipiji, in njihovi odtisi v glini 

 

Z vrvjo ali vrvmi različne debeline naredimo risbo na glineno ploščo, ki jo nato povaljamo z 

valjem. Kjer je bila vrv, ostane poglobljena linija. S tem načinom tiska naredimo enkraten 

odtis. 
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11.7 TISK Z NEPREMIČNO ŠABLONO IZ KARTONA 

 

Slika 53: Odtis nepremične šablone iz kartona v mehki glini 

 

Iz trše lepenke izdelamo grafično matrico, ki jo nato premažemo z lesnim vodotopnim 

lepilom. Odtisnemo jo na razvaljano glineno ploščo. Najbolje je, če jo odtisnemo ročno in 

sicer tako, da pogladimo in pritiskamo na vse dele matrice. Pri pripravi matrice  smo posebej 

pozorni tudi na to, da izdelamo negativ odtisa, to pomeni, da izbočimo tiste dele matrice, za 

katere želimo, da so na odtisu vbočeni in obratno. 

11.8 KOLAGRAFIJA 

 

Slika 54: Odtis kolagrafije v mehki glini 
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Matrico kolagrafije za tiskanje v mehko glineno podlago pripravimo enako kot za tiskanje na 

papir. Najboljše odtise dobimo z visoko kolagrafijo (tip kolagrafije, pri katerem rišemo z 

lepilom na tršo podlago). Izdelava matrice je hitra in preprosta, vendar pa se moramo 

zavedati, da risbe pri nanašanju lepila ne moremo natančno nadzorovati.  

Matrico izdelamo tako, da z iztiskanjem lepila iz posodice s koničastim nastavkom (mizarsko 

lepilo Mekol) rišemo po površini kartona, ki smo ga predhodno inpregnirali (premazali z 

lepilom), da ne vpija lepila. Pri pripravi matrice za odtiskovanje v mehko glino naredimo sloje 

lepila čim višje, da se pri odtisu dovolj dobro pozna. 

11.9 TISK Z LINOREZOM 

 

Slika 55: Odtis linoreza v mehki glini 

 

 

Grafično matrico linoreza pripravimo podobno kot za tiskanje na papir. Tudi pri izdelavi te 

matrice moramo biti posebej pozorni na to, katere dele na matrici želimo na odtisu izbočiti in 

katere vbočiti. Pri pisavi pa tako kot pri vseh matricah pazimo, da je napis na matrici napisan 
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zrcalno. Vedeti moramo tudi to, da se bo odtisnil tudi vzorec, ki ostane od rezanja matrice, 

zato moramo biti pozorni tudi na smer rezanja. 

11.10 TISK Z VALJNIM PEČATNIKOM 

 

Slika 56: Valjni pečatnik 

Valjni pečatnik je idealen za izdelovanje tekočih vzorcev in celo kompleksnih zgodb. 

Najprej poiščemo valj z velikostjo premera, ki se nam zdi primeren. Nato iz papirja izrežemo 

papirno predlogo, ki naj bo dolga kot obseg valja. Na ta papir narišemo risbo vzorca, ki ga  

želimo odtiskovati z valjnim pečatnikom. Vedeti moramo, da kar bomo narisali na to risbo, bo 

v valju vbočeno, se pravi bo na odtisu izbočeno. Iz glinene plošče, ki smo jo predhodno 

razvaljali, izrežemo ploščo v enaki velikosti, kot je naša predloga iz papirja, in nanjo 

položimo našo papirno predlogo z narisanim vzorcem in s svinčnikom ali modelirko z 

močnejšim pritiskom še enkrat narišemo vzorec čez že narisan vzorec. Tako linije vzorca 

poglobimo oziroma vtisnemo v glino in vzorec postane vbočen. Papir odstranimo z glinene 

plošče in popravimo napake ali premalo vtisnjene dele vzorca. Nato valj, ki smo si ga prej 

pripravili, ovijemo s časopisnim papirjem, da preprečimo lepljenje gline, potem pa glineno 

podlago z vrisanim vzorcem ovijemo okoli valja, še prej pa konce gline malo »narežemo« za 

lažje spajanje koncev v valj. Konca gline dobro spojimo z nekaj glinene vode in pritiskom 

prstov, ko pa smo jih že spojili, spoj pogladimo še z modelirko. Po tem postopku odstranimo 

glineni valj z valjaste oblike, ki smo si jo pripravili prej, in oba konca glinenega valja 

porežemo z modelirko ter zlepimo s kosi gline tako, da je valj zaprt in nima lukenj. Nato 

pustimo, da se posuši do usnjate trdnosti in, ko doseže to trdnost, izpopolnimo vzorec s 

praskanjem in poglabljanjem delov vzorca, za katere želimo, da so na vzorcu izbočeni. Lahko 

pa še kaj prostoročno narišemo neposredno na glineni valj.  
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Ko je valj dokončno oblikovan, mu v zgornji in spodnji del naredimo luknjice za ventilacijo 

(če naredimo večje luknje, lahko potem, ko je valj pečen, skozenj potisnemo palico in dobimo  

na vsaki strani ročaj za valjanje) in pustimo, da se počasi posuši. Ko je valjni pečatnik suh, ga 

žgemo. Po biskvitnem žganju je valjni pečatnik pripravljen na odtiskovanje. Takšen pečatnik 

bomo lahko uporabljali zelo dolgo. 

11.11 MISHIMA 

 

Slika 57: Mishima 

Mishima je tehnika, ki se uporablja za nanašanje barve v poglobljene, se pravi vtisnjene dele 

odtisa. Na glini to tehniko izvedemo tako, da na usnjeno trd glinen odtis nanesemo 

podglazuro in nato to podglazuro z mehko krpo pobrišemo z dvignjenih delov. Kadar 

mishimo izvajamo na pečeni glini, namesto podglazurnih barv uporabimo glazuro. 

11.12  MONOTIPIJA S PAPIRJA 

Monotipija s papirja je odlična za prenos risbe ali slike na skulpture ali posode, saj s to 

metodo ustvarimo zelo tanke sloje gline, ki jih lahko spojimo z že oblikovano skulpturo ali 

posodo iz gline usnjate trdnosti. Vendar pa moramo biti, kadar le-te pritrjujemo na usnjato 

trdo glino, pozorni, da so deli z odtisom narejeni iz iste vrste gline, saj se lahko pri sušenju 

glini različnih vrst različno krčita, kar pa povzroči pokanje ter odpadanje delov z monotipijo. 

Opis postopka tiskanja na glino: 

Najprej z lepilnim trakom prilepimo papir – najbolje, da je časopisni –  na leseno desko ali 

drugo trdno podlago in to po vseh stranicah, kot bi delali okvir iz lepilnega traku. Nato rahlo 
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navlažimo časopisni papir tako, da ga popršimo z vodo toliko, da nekoliko potemni. Papir 

navlažimo zato, da se ne guba toliko ob uporabi barv. Gubanju pa se skoraj ne moremo 

izogniti z nanašanjem tankega sloja gline, vendar se tudi ta izravna, ko se posuši do usnjate 

trdnosti. 

Tako kot pri procesu tiskanja z mavčne plošče, moramo tudi tukaj, kadar prekrivamo barve, 

uporabiti barve tako, da so tiste, ki bodo na odtisu v ospredju,  na papir nanesene kot prvi sloj 

barve. Se pravi, pri podobi na papirju bodo tiste, ki bodo na papir nanesene zadnje, na podobi 

v ospredju. Ko barve nanesemo, jih pustimo, da se na papirju posušijo (iz sijoče mokre barve 

postanejo mat). To storimo zato, da jih, ko nanašamo glineni sloj, ne razmažemo. Nato 

nanesemo dva do štiri glinene sloje (tanke kot kovanec za cent ali debele kot kovanec za 1 

evro) s širokim čopičem. Ti nanosi morajo biti dovolj debeli, da se pri prenašanju ne strgajo 

ali zdrobijo. Nato odstranimo lepilni trak in vse prekrijemo z eno plastjo časopisnega papirja 

in obrnemo tako, da je plast papirja, na katero smo risali oz. slikali, s podobo na vrhu. Da 

lahko papir lažje odlepimo od glinenega sloja, ga najprej rahlo popršimo z vodo, da se 

navlaži, nato ga počasi odlepimo; če je glinena plošča tanka, bo imela gube, ki pa jih lahko 

zgladimo, preden jo prilepimo na glino usnjate trdnosti. 

 

 

Slika 58: Risanje motiva na časopisni papir 
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Slika 59: Nanašanje prvega sloja gline 

 

 

 

Slika 60: Končan prenos motiva s časopisnega papirja na glino 
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12 TEHNIKE TISKANJA, KI JIH LAHKO UPORABIMO PRI 

TISKANJU NA SUHO GLINO 

12.1 TISK BARVNE ENGOBE S KROMPIRJEVIM PEČATNIKOM 

 

Slika 61: Odtis engobe s krompirjevim pečatnikom na suhi glini 

 

Krompirjev pečatnik izdelamo tako kot sem že opisala pri poglavju Tiskanje s krompirjevim 

pečatnikom v mehko glino. Nato pečat z mehkim čopičem premažemo s slojem barvne 

engobe
11

  in odtisnemo na glineno podlago z rahlim pritiskom kot bi tiskali na papir. 

12.2 TISK S ŠTAMPILJKO IZ PENASTE GOBE 

Iz penaste gume ali gobe si lahko izdelamo štampiljko za okraševanje keramike z engobami 

ali glazuro. To storimo tako, da na gobo narišemo želeni motiv, ki mora biti le obris tega 

motiva brez detajlov, in ga izrežemo. Če delamo to s penasto gumo, je potrebno štampiljko 

pritrditi na tršo podlago, da bo štampiljka ravna, kar nam bo omogočilo boljši in lepši odtis. 

Tako izdelano štampiljko nato z mehkim čopičem premažemo z engobo in odtisnemo na 

polsuho glineno podlago. S penasto gumo ali gobo pa lahko odtiskujemo tudi s pečatom v 

                                                 
11

 Engobe so zemeljske barve, po svoji sestavi zelo podobne glini. Krašenje z engobami najdemo že pri 
najstarejših primerih keramike. Delimo jih na bele in barvne. Bele uporabljamo takrat, ko želimo doseči svetel 
zunanji videz keramičnega predmeta ali pa mu narediti površino bolj gladko. Krčenje engobe in podlage mora 
biti usklajeno, sicer pri peki pride do luščenja in odpadanja od podlage. Nanašamo jih na polsuho glineno 
podlago (Barbič, 2010, str. 78). 
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obliki valja. Primerna je tudi za odtiskovanje vzorcev – je že precej stara tehnika, ki jo še 

danes  uporabljajo mnogi lončarji pri okraševanju svojih posod. 

12.3 TISK S PREMIČNO ŠABLONO 

 

Slika 62: Odtis, narejen s premično šablono 

Šablone so eden lažjih in najstarejših načinov prenašanja preprostih podob, vzorcev in teksta 

na različne podlage. Odtise s pomočjo šablon srečujemo vsak dan, veliko jih uporabljajo v 

ulični umetnosti pri izdelavi grafitov. 

Postopka izdelave šablone sta dva:  

1. Nežgano glino usnjate trdnosti prekrijemo s šablonami iz papirja, ki smo jih navlažili 

toliko, da se dobro oprimejo gline. Nato čez z mehkim čopičem nanesemo engobo.  

Ko se le ta posuši, šablone iz papirja odstranimo – tam, kjer je bila šablona, ostane 

vzorec v obliki šablone v barvi gline z ostrimi jasnimi robovi, ostalo pa je v barvi 

engobe. 

 

Slika 63: Odtis s premično šablono 
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Slika 64: Odtis s premično šablono 

 

2. Drug način tiska s premično šablono pa je takšen, da v papir vrežemo izbrani motiv, 

nato navlažen papir položimo na glino usnjate trdnosti in zopet, kot v prejšnjem opisu, 

z mehkim čopičem nanesemo engobo ter odstranimo papir, ko se posuši – tako 

dobimo obraten rezultat kot pri prejšnjem načinu. Pri tem načinu imamo pobarvan 

motiv in ozadje v barvi gline. 

 

Slika 65: Odtis s premično šablono 
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Slika 66: Odtis s premično šablono 

 

Moramo pa vedeti, da šablone iz papirja niso najbolj obstojne, saj se večinoma strgajo že pri 

odstranjevanju s prvega odtisa, saj je papir navlažen in se hitro strga. Če hočemo obstojnejšo 

šablono, je najbolje, da jo naredimo iz tršega materiala kot je karton, plastika, les ali kovina. 

Vendar pa sem sama pri odtiskovanju s šablonami iz trših materialov ugotovila, da jih je težje 

tiskati ter da je težje dobiti oster rob pri šabloni, saj šablono iz tršega materiala veliko težje 

dovolj dobro prilepimo na glineno podlago. 
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13 TEHNIKE TISKANJA, KI JIH LAHKO UPORABIMO ZA 

TISKANJE NA ŽGANO GLINO 

Na žgano glino lahko odtiskujemo tehnike tiskanja s premično šablono, pri tem pa lahko 

tokrat uporabimo različne glazure. Tisk s premično šablono na že žgano glino se mi zdi 

primeren tudi zato, ker lahko šablono prilagodimo tudi plastično oblikovani obliki. Prav tako 

lahko uporabimo okraševanje s peno ali gobo. Na žgano glino lahko odtiskujemo tudi linorez 

ali nepremično šablono, uporabimo pa lahko tudi akrilne barve, če pred tem glino glaziramo 

ali jo kako drugače »zapremo«, da ne vpija barve. Seveda pa mora biti za odtiskovanje 

glinena podlaga pri teh tehnikah ravna. Prav tako se mi zdi zanimiva  »negativna tehnika« – 

tako sem jo poimenovala zato, ker odtisnemo, na primer, linorez v še mehko glino kot slepi 

tisk in ga nato, ko je  odtis že pečen in poglaziran, prevaljamo z valjčkom kot matrico, tako da 

nanesemo barvo na izbočene dele odtisa, vbočeni pa ostanejo v barvi gline. 
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14 GLAVA PRIPRAVE 

Avtorica: Sanja Stropnik 

Likovni pedagog: Jolanda Petek Tomazin 

Datum: 12. 4. 2012 

Šolsko leto: 2011/2012 

Šola: Osnovna šola BRASLOVČE 

Razred: 8.a in 8.b  

Število ur: 4 

Likovno področje: Grafika in kiparstvo 

Likovna naloga:  Oblikovanje reliefnega ornamenta iz stiliziranih oblik in odtiskovanje. 

Likovna tehnika: Oblikovanje matrice visokega tiska za reliefno odtiskovanje v mehko 

glineno podlago. 

Likovni motiv: Živalski ali rastlinski ornament iz stiliziranih oblik. 

Materiali in orodja: Glina, krema za roke, lesene podlage, dve enako visoki leseni deščici, 

leseni valj za razvaljanje gline, linolej, nožki za linorez, črn flomaster, modelirka ali nož. 

Učila in pripomočki: Računalnik, Powerpoint predstavitev, material za demonstracijo, 

fotografije, grafične matrice linoreza, odtisi linoreza, odtisnjenega v glino. 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija 

Učne oblike: frontalna, pogovorna, individualna 

Cilji: Učenci: 

 Razlikujejo med industrijsko in umetniško grafiko 

 Opredelijo umetniško grafiko 

 Razvijajo ročne spretnosti in motoriko pri izdelavi matrice 

 Pojasnijo razlike med visokim, ploskim in globokim tiskom 

 Pojasnijo značilnosti visokega tiska 
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 Pojasnijo značilnosti linoreza 

 Pojasnijo značilnosti monotipije 

 Pojasnijo značilnosti reliefa 

 Razvijajo logično mišljenje  

 Razvijejo doslednost in vztrajnost  

  Ustvarjalno in natančno izdelajo odtis na glineni podlagi 

  Dosledno nanizajo stilizirane oblike v ornament 
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UVODNI DEL 

Učitelj Učenci Uporabljeni učni pripomočki 

Najprej se učencem 

predstavim in jim povem, da 

bomo skupaj naslednje 4 ure. 

Nato jim s Powerpoint 

projekcijo projiciram dve 

fotografiji. Na prvi je 

fotografija, ki prikazuje 

sliko, ki je naslikana s 

slikarsko tehniko barve na 

platno, na drugi pa je grafični 

odtis.  

Vprašam jih, če opazijo 

kakšno razliko med tema 

dvema projekcijama. 

 

Nato projiciram še dve 

fotografiji – prva je 

fotografija umetniške 

grafike, druga pa industrijske 

grafike (reklama, časopis…) 

– in učence vprašam, kakšna 

je razlika med to in prejšnjo 

fotografijo? 

 

Ugotavljajo in naštevajo 

razlike in skupaj ugotovimo, 

da se ti dve sliki razlikujeta 

predvsem v tehniki in da je 

ena od njiju nastala z 

odtiskovanjem grafične 

matrice. 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo, da je prva 

grafika odtis, ki ga je odtisnil 

nek umetnik v svojem 

ateljeju in je odtisnil le par 

odtisov, druga pa je reklama, 

ki jo tiskajo v tiskarni, kjer 

odtisnejo par 1000 odtisov. 

Projekcija dveh fotografij: 

ene slike in enega odtisa 

grafike. 

(Slika: Piere Auguste Renoir: 

Dve deklici, ki bereta na vrtu 

Grafika: Božidar Jakac: 

Koncert) 

 

 

 

 

 

 

 

Projekcija fotografij 

umetniške in industrijske 

grafike (časopis, 

embalaža…). 
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OSREDNJI DEL 

Učitelj Učenec Uporabljeni učni pripomočki 

Učence nato razdelim v tri 

skupine, vsaki od skupin dam 

grafično matrico: Prvi 

skupini matrico globokega 

tiska, drugi visokega in tretji 

ploskega (pri ploskem tisku 

bom uporabila reprodukcijo). 

Naročim jim, naj ugotovijo, 

kateri tip matrice imajo – s 

katerega dela matrice se 

odtiskuje barva na nosilec 

(podlago). 

 

Nato jim pokažem skice 

postopka tiskanja in 

reprodukcije odtisov za vsak 

tip tiskanja posebej in jih 

vprašam, če vedo, kakšen tip 

tiska je to in če mi ga lahko 

opišejo. Po potrebi njihove 

odgovore dopolnim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ogledujejo grafične 

matrice in ugotavljajo, s 

katerega dela matrice se 

odtiskuje barva in mi nato 

odgovorijo, kateri tip matrice 

ima njihova skupina. 

 

 

 

 

 

 

 

Opisujejo: 

PLOSKI TISK: Je način 

tiska, pri katerem 

izkoriščamo nezdružljivost 

vode in maščobe. Površina 

matrice je ravna (ploska). 

Barvo nanašamo na ravno 

navlaženo površino. Na 

mastnih delih površine (na 

risbi) se barva oprime, vlažni 

deli površine pa barve ne 

sprejmejo, ampak jo 

odbijajo. 

Zaradi ploske matrice se ta 

način imenuje ploski tisk. 

 

GLOBOKI TISK:  

Grafične matrice in 

reprodukcija odtisa ploskega 

tiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powerpoint projekcija 

reprodukcij odtisov različnih 

tipov grafike ter skice 

postopkov tiskanja. 
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Je način tiska, pri katerem 

barvo z vtiranjem nanašamo 

v vdolbine v matrici. Barvo 

površinsko očistimo in nato 

ploščo odtisnemo na 

navlažen papir. Pri tiskanju 

se barva iz zarez ali vdolbin 

prenese na papir. Pritisk v 

globino se izvede s pomočjo 

elastičnega filca. Zaradi tega 

se papir oblikuje po površini 

matrice, zareze in vdolbine 

pa so vidno izbočene. Zaradi 

nanašanja barve v vdolbine, 

v »globino«, se ta način tiska 

imenuje globoki tisk. 

 

VISOKI TISK: 

Je način tiska, pri katerem 

barvo nanesemo na matrico, 

ki ima ravni, dvignjeni in 

nižji poglobljeni del. Barvo 

nanesemo z valjčkom tako, 

da se oprime le ravnega 

dvignjenega dela, na nižji 

poglobljeni del pa barve z 

valjčkom sploh ne nanesemo. 

Pri tiskanju, ko položimo 

papir na matrico, se ustvari 

pritisk na celotno površino. 

Barva se odtisne z dvignjenih 

delov površine. Zaradi 

nanašanja barve na gornjo 
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Nato jim pokažem matrice 

linoreza in reprodukcije 

odtisov. Vprašam jih, če 

vedo, kakšen tip tiska je to in 

kako se imenuje? Po potrebi 

dopolnim ali popravim 

njihove odgovore. 

 

 

 

 

 

 

 

Nato učence vprašam, na 

katere materiale  lahko 

tiskamo z različnimi 

grafičnimi tehnikami. 

Njihove odgovore po potrebi 

dopolnim. 

Pokažem reprodukcije 

odtisov različnih grafičnih 

tehnik za različne materiale 

(industrijske in umetniške 

grafike). 

 

Vprašam jih, kakšen odtis bi 

dobili, če bi matrico visokega 

površino matrice se ta način 

imenuje visoki tisk. 

 

 

 

Odgovarjajo: 

Ta grafična tehnika se 

imenuje linorez. Spada k 

visokemu tisku. Matrico 

izdelamo tako, da na plošči 

linoleja z nožki za linolej 

poglobimo dele našega 

motiva, za katere želimo, da 

se na odtisu ne bi odtisnili. 

Visoke pa pustimo tiste dele, 

za katere želimo, da bi se na 

odtisu poznali. 

 

 

Odgovarjajo: Papir, glina, 

les, tekstil, karton, steklo,  

kovina, plastika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorijo: Reliefen. 

 

 

 

 

 

 

Matrice linoreza in 

reprodukcije odtisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reprodukcije grafičnih 

odtisov na različnih 

materialih. 
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ali globokega tiska odtisnili 

na mehko glino? (Njihov 

odgovor dopolnim ali 

popravim) 

 

Pokažem jim fotografije 

reliefov in jih vprašam, 

kakšne so značilnosti reliefa 

ter kakšne tipe reliefov 

poznamo? Odgovore po 

potrebi dopolnim. 

 

 

 

 

 

POSREDOVANJE 

LIKOVNE NALOGE 

 

Učencem povem, da je 

linorez grafična tehnika, s 

katero bomo odtiskovali na 

glino.  Povabim jih bližje, da 

bodo lahko dobro videli 

demonstracijo tehnike. 

Demonstriram jim, kako se 

reže v linolej z različnimi 

grafičnimi nožki (stran od 

sebe). Poudarim, da bomo s 

tiskom ustvarili relief ter naj 

bodo pozorni, saj bodo 

poglobljeni deli linoreza na 

odtisu v glini izbočeni ter jim 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo: 

 Poznamo poglobljeni 

in dvignjeni relief. 

 Vsi reliefi so na eni 

strani ravni – ploščati, 

na drugi pa imajo 

poglobljen ali 

dvignjen motiv.  

 … 

 

 

POSREDOVANJE 

LIKOVNE NALOGE 

 

Pozorno opazujejo mojo 

razlago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekcija fotografij različnih 

reliefov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSREDOVANJE 

LIKOVNE NALOGE 

 

Uporabim: Ploščo linoleja, 

grafične nožke za linolej, že 

izrezano matrico linoleja, 

leseno podlago, dve enako 

visoki deščici, lesen valj, 

modelirko. 
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predlagam, da naj si najprej 

na list papirja narišejo skico, 

na kateri bodo označili, 

kateri deli bodo na odtisu 

izbočeni in kateri 

poglobljeni. Opozorim pa jih 

tudi na smer rezanja, saj se 

na odtisu tudi ta pozna in 

lahko z njim ustvarimo 

zanimivo teksturo na 

izbočenem delu. 

Nato jim demonstriram, kako 

razvaljamo glineno ploščo, 

na katero bomo tiskali, ter 

kako odtisnemo že izrezano 

matrico linoleja na glineno 

ploščo.* 

 

NAPOVED MOTIVA 

Napovem motiv: živalski ali 

rastlinski ornament iz 

stiliziranih oblik. 

Nato učence vprašam, če 

vedo, kaj pomeni beseda 

stilizacija. Po potrebi njihove 

odgovore dopolnim in s 

Powerpoint projekcijo 

projiciram razlago besede 

stilizirati in stiliziranost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOVED MOTIVA 

 

Poslušajo. 

 

 

Odgovarjajo: - Stiliziranost: 

poudarjene značilnosti, 

lastnosti stiliziranega  

- Stilizirati: 

oblikovati, 

upodabljati kaj z 

značilnimi in 

poenostavljenimi 

črtami, lastnostmi// 

delati se, da ima kaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOVED MOTIVA 

Powerpoint projekcija besede 

stiliziranost in stilizirati ter 

projekcija parih primerov 

stiliziranosti (Picassov Bik, 

Kipci Oskarja Kogoja...). 
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Vprašam jih, če vedo, kaj je 

ornament in če so že kdaj 

risali ali izdelovali 

ornamente. 

Po potrebi njihove odgovore 

dopolnim. 

Vprašam jih še, če vedo, 

kako ornamente delimo glede 

na izvor okrasja? 

 

 

 

 

 

IZVEDBA LIKOVNE 

NALOGE 

 Učencem  razdelim liste za 

skico in jim naročim, naj 

naredijo skico ter označijo 

dele, za katere želijo, da 

bodo na odtisu izbočeni, ter 

dele, ki bodo na odtisu 

poglobljeni.   

 

Nato učencem razdelim 

plošče linoleja in nožke za 

linolej, ter jim naročim, naj 

se na zadnjo stran matrice 

podpišejo. 

 

 

 

le glavne značilnosti.  

 

Odgovarjajo:  Ornament je 

likovni element, namenjen 

olepšavi, okrasek. 

 

 

 

Odgovarjajo: 

 Abstraktni 

 Živalski 

 Rastlinski 

 Antropomorfni 

(človeški) 

 

IZVEDBA LIKOVNE 

NALOGE 

Učenci skicirajo na A4 liste 

ter označijo dele, ki bodo na 

odtisu izbočeni in tiste, ki 

bodo poglobljeni. 

 

 

 

 

Učenci svoje skice prenesejo 

na linolej in izrežejo dele, za 

katere bi želeli, da so na 

reliefnem odtisu v glino 

izbočeni ter so pozorni na 

smer rezanja.  

Ko pripravijo matrice 

linoreza, vzamejo leseno 

 

Powerpoint projekcija 

razlage besede ornament in 

projekcija fotografij ali risb 

primerov ornamentov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVEDBA LIKOVNE 

NALOGE 

svinčnik, A4 list 

 

 

 

 

 

 

 

Plošče linoleja in nožki za 

linolej, flomaster. 

 

 

 

 

Lesena podlaga, dve enaki 

deščici, visoki 1 cm, leseni 
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Ko učenci končajo z delom, 

jim naročim, naj s tanjšo žico 

previdno odrežejo glinene 

odtise z lesene podlage. To 

tudi prej demonstriram.  

Naročim jim, da delo le 

odrežejo od podlage, ne pa 

tudi odstranijo z nje. 

podlago, dve enako visoki 

deščici (1 cm), leseni valj ter 

kos gline, ki ga razvaljajo na 

debelino 1 cm primerno 

velikost za tiskanje njihove 

matrice, ga obrežejo, tako da 

ima ravne stranice, ter nanj 

odtisnejo s pomočjo valja in 

modelirke matrico linoleja. 

 

Učenci pozorno opazujejo 

mojo demonstracijo, nato pa 

previdno odrežejo z lesene 

podlage. 

valj, kos gline, modelirka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanjša žica z lesenima 

zaključkoma. 
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ZAKLJUČNI DEL 

Učitelj Učenec Uporabljeni učni pripomočki 

Ko vsi odtisnejo svoje 

matrice v glino ter jih ločijo 

od glinene podlage, jih 

položimo na vodoravno 

mesto, kjer jih lahko vsi 

vidimo, da se lahko o njih 

pogovorimo in jih 

vrednotimo po kriterijih, 

katere smo navedli prej: 

 Uspešnost pri 

stilizaciji motiva 

 Smiselna postavitev 

izbočenih in 

poglobljenih delov 

 Doslednost pri 

nizanju ornamenta 

 Ornamentalni učinek 

celote 

 Učinkovita izraba 

likovne tehnike 

linorez 

Ko vrednotenje 

zaključimo, skupaj 

pospravimo odtise na 

primerno mesto, kjer se 

bodo lahko posušili za 

žganje v peči. 

Na koncu se učencem 

zahvalim za sodelovanje 

in se poslovim. 

Prinašajo svoje odtise. 

Vsak od učencev pove, kateri 

odtisi so mu najbolj všeč in 

zakaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pospravijo svoje odtise. 

Primerno vodoravno mesto 

(miza na sredini razreda, v 

katerem so klopi postavljene 

v obliki črke U). 
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15 ANALIZA IZVEDBE LASTNE UČNE URE 

Učno uro sem vodila v osnovni šoli v Braslovčah pod mentorstvom likovne pedagoginje 

Jolande Petek Tomazin, in sicer 8. a in 8. b razred. V teh šolskih urah, ki sem jih vodila, sem 

učencem približala teoretično in raziskovalno temo svoje diplomske naloge ter jim predstavila 

in demonstrirala tehniko. 

Združevala sem dve likovni področji, in sicer grafiko (linorez) in kiparstvo (relief). Kot motiv 

za osmi razred sem izbrala ornament iz stiliziranih živalskih in/ali živalskih oblik. Pri razlagi 

pojmov ornament in relief, ki so ga učenci že obravnavali, sem opazila, da se iz prejšnjih let 

skoraj ničesar ne spomnijo, zato smo morali vso znanje osvežiti. Tu mi je zelo prav prišla 

dobro pripravljena Powerpoint prezentacija, na kateri sem imela pripravljeno razlago pojmov 

iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, še bolj pa jih je pritegnilo slikovno gradivo, s 

katerim sem jim še dodatno razložila pojme. Slikovni material mi je prišel prav tudi pri 

razlagi razlik med tipi grafike, kot tudi pri razlagi razlik med industrijsko in umetniško 

grafiko, saj so učenci na podlagi opazovanja in vizualnega primerjanja lažje poiskali razlike 

med tipi grafik in značilnosti določenih tipov grafik. 

 

Imela sem prve ure – jutranje, na katerih so, kot sem opazila, učenci še bolj zaspani in ne 

sodelujejo toliko, kar je bilo kar malce proti mojim pričakovanjem. Ura je kljub vsemu tekla 

gladko, čeprav sem se morala za besedno interakcijo z njimi bolj truditi, saj so bili prav 

jutranje redkobesedni.  

 

Kot sem pričakovala, je bilo nekaj težav pri razlagi motiva (stiliziran ornament iz živalskih 

in/ali rastlinskih oblik). Pojem stiliziranosti sem po mojem mnenju zelo dobro razložila, prav 

tako sem jim razložila pojem ornamenta. Ta dva pojma sem ponazorila tudi s slikovnim 

gradivom, pa sem vendar pri risanju osnutkov opazila, da nekaj učencev ni razumelo enega ali 

obeh pojmov, nekateri pa so se tako zatopili v stiliziranje živali ali rastline, da so čisto 

pozabili, da naj bi iz tega sestavili ornament. Vendar so napake popravili z nekaj mojega 

usmerjanja.  

Zelo so jih pritegnile slike stiliziranih živali iz slikovnega gradiva projekcije, ki sem jih kazala 

pri razlagi, kar se je kasneje pri risanju osnutka izkazalo za malo moteče, saj je kar nekaj 
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učencev prerisovalo stilizirane živali, ki sem jih prej kazala pri projekciji. Vendar smo to 

kasneje rešili in učenci so prišli do drugačnih, bolj avtorskih in izvirnejših idej. 

Prav tako sem demonstrirala rezanje linoreza ter posebej poudarila, da režemo stran od sebe in 

svojih rok, saj se lahko z nožki urežemo. Kljub demonstraciji rezanja pa sem morala med 

samim rezanjem linorezov nekaj učencev dodatno opozoriti na to, saj so rezali ali proti sebi 

ali proti roki. 

Prav tako je le nekaj učencev izkoristilo smer rezanja za ustvarjanje teksture ornamenta. 

Tiskali smo v oranžno in belo glino. Kepo gline so učenci najprej pregnetli, nato pa so jo z 

valjasto palico, ki smo jo uporabili kot valjar, razvaljali med dvema palčkama enake debeline. 

Nato smo, kot sem opisala že med postopki tiskanja, linorez položili na dovolj veliko glineno 

ploščo – plošča je morala biti tako velika, da nam je ob matrici linoreza ostal še približno 

polcentimeterski rob. Nato smo paličici odstranili in matrico povaljali z valjarjem, nato pa še 

podrgnili z modelirko, da bi se odtisnili še kakšni detajli (npr. zelo majhne ozke vrezane 

črtice). Preden pa smo odstranili matrico, smo obrezali še robove. Ko smo odstranili matrico, 

smo s tanko žičko odrezali glineno ploščo s podlage. 

Nato so učenci naslednjič, ko so bile glinene ploščice z odtisi že suhe, pobrusili neravne 

robove. Pri tem se je pojavilo nekaj težav, saj je nekaj ploščic zaradi neprevidnosti počilo in 

smo morali odtisniti nove.   

Najboljše odtise smo odtisnili še enkrat v belo glino. 

Presenetilo me je, ko je nekaj učenk in učencev pri rokovanju z glino imelo odpor do gline, 

češ da je umazana ter so si umivali in brisali roke med samim procesom odtiskovanja v glino. 

Menim, da sem v ustvarjanje pri predmetu Likovno snovanje na osnovni šoli v Braslovčah 

prinesla nekaj novega, saj po besedah mentorice kaj takšnega še niso delali, saj so se na 

splošno kar malce izogibali grafiki, češ da naj bi vzela preveč časa, tako pa smo združili dve 

področji – kiparstvo in grafiko. Mentorica pa bo z učenci te iste matrice odtiskovala še na 

papir.  

Prepričana sem, da so bile te ustvarjalne ure likovnega snovanja učencem všeč, predvsem 

zato, ker smo delali nekaj čisto novega, česar še niso poskusili ali videli ter zaradi same 

kompleksnosti tehnike, ki jih je držala motivirane. Mene pa so predvsem veselili njihovi 
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navdušeni in presenečeni obrazi, ko so odstranili matrico linoleja z glinene plošče in zagledali 

odtis.  

Najboljše odtise pa je kasneje mentorica poslala na razstavo likovnih del učencev osnovnih 

šol Spodnje Savinjske doline, ki je bila v Savinovem likovnem salonu v Žalcu in je potekala 

od 10. maja 2012 do 28. maja 2012. 

16 ANALIZA GRAFIČNIH DEL UČENCEV 

 

Slika 67: Izdelek učenke 8. razreda 

 

 

Učenka se je odločila za ornament s krožno kompozicijo. V centru je ustvarila nekakšen krog 

z zanimivo teksturo, ki spominja na jaso z visoko travo ali morda celo na Zemljo. Okoli te je 

v krogu nanizala manjše in večje stilizirane ptice, ki sicer niso dosledno nanizane, saj večje 

niso vse obrnjene v isto smer ter manjše niso nanizane v enakih presledkih, vendar tega sprva 

niti ne opazimo, saj kljub temu celota vseeno deluje ornamentalno. Na perutnicah ptic je 

učenka  zelo dobro izkoristila smer rezanja in tako upodobila nekakšno perje na perutnicah. 

Odtis se mi zdi zelo uspešen, prav tako lahko na tem primeru vidimo, da je učenka pri pouku 

dobro spremljala mojo razlago ter sodelovala. Izbrala je tudi večji format.  
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Slika 68: Izdelek učenke 8. razreda 

 

 

Učenka je uporabila stiliziran cvet, ki ga je dosledno nanizala v ornament krožne kompozicije 

z bujnim cvetom na sredini. Uporabila je tudi teksturo na cvetličnih listih, ki jih je postavila 

med cvetove v krogih. Ornament ob robovih uhaja iz formata, vendar vseeno kot celota deluje 

ornamentalno. Uporabila je tudi nekaj vijug in pik, ki dajejo ornamentu še bolj ornamentalen 

pridih. Menim, da je nalogo zelo uspešno izvedla. 



STROPNIK, S. Odtisi v glini. Dipl. delo. Pedagoška fakulteta. Študijski program Likovna pedagogika, 2012 

103 

 

 

Slika 69: Izdelek učenke 8. razreda 

 

Na tem odtisu je učenka uporabila stiliziran živalski vzorec, in sicer ribo. Menim, da jo je 

dobro stilizirala in dosledno nizala v ornament. Uporabila je tudi teksturo rezanja, kar 

ornament še poživi.  Kot celota deluje ornamentalno.  

 

Slika 70: Izdelek učenke 8. razreda 

 

Uporabljen je podolgovat format. Učenka ni uporabljala teksture rezanja, vendar vseeno 

menim, da ji je relief lepo uspel, saj kot celota deluje ornamentalno. Lahko bi bila bolj 

pozorna na globino rezanja matrice linoreza, saj lahko opazimo, da ni ves cvetlični ornament 

enako dvignjen. Stilizacija cvetličnega motiva je uspešna in izvirna. Tudi ta učenka je dodala 
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okrasne elemente, ki naredijo odtis bolj ornamentalen. Vidimo pa lahko tudi, da je zelo 

dosledno izmenično nizala dva stilizirana cvetlična vzorca. 

 

Slika 71: Izdelek učenca 8. razreda 

Ta odtis na glini se mi zdi še posebno zanimiv in izviren, saj je učenec eden redkih, ki je 

stilizirano žival na reliefu poglobil in kot ozadje uporabil dvignjeno teksturo. Menim, da je 

smiselno in še enkrat zelo zanimivo postavil izbočene in poglobljene dele. Prav tako je 

dosledno nizal uspešno stilizirane labode, pod njimi pa je s teksturo, ki jo je dobil pri rezanju 

matrice linoreza, uprizoril valujočo vodo. Celota deluje kar malo pripovedno, pa vendar zato 

nič manj ornamentalno. 

 

Slika 72: Izdelek učenca 8. razreda 
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Ta odtis se mi zdi kljub doslednemu nizanju cvetličnega ornamenta nekoliko slabši, saj je zelo 

skromen. Učenec ni uporabil nobene teksture ter nobenega ornamentalnega okrasja na ozadju. 

Ne opazim nobene domiselnosti pri izbiri stiliziranega cvetličnega motiva kot tudi ne pri 

stilizaciji. Prav tako je rabil mojo spodbudo za oblikovanje zgornjega in spodnjega pasa s 

pikicami. Tudi kot ornament ne deluje najbolj prepričljivo. 

 

Slika 73: Izdelek učenca 8. razreda 

Učenec je motiv zelo uspešno stiliziral in ga nanizal v ornament. Izbral je podolgovat format 

in ga po mojem mnenju zelo dobro izkoristil. Prav tako je odlično in učinkovito izrabil 

tehniko linoreza za dodajanje teksture ornamentu. Ves relief je izbočen. Menim, da celoten 

odtis deluje zelo ornamentalno. 
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Slika 74: Izdelek učenke 8. Razreda 

 

Učenka je cvetlični motiv uspešno stilizirala. Stiliziran cvet je postavila v center ornamenta 

krožne kompozicije. Celota deluje ornamentalno, kljub temu da učenka ni nizala cvetličnega 

motiva, temveč ga je le postavila v center in okrasila z ornamentnim okrasjem. Zelo dobro je 

izrabila tudi tehniko rezanja linoreza za pridobitev teksture v cvetu, ki deluje kot nekakšna 

zvezda. 

 

 

 

 

 

 



STROPNIK, S. Odtisi v glini. Dipl. delo. Pedagoška fakulteta. Študijski program Likovna pedagogika, 2012 

107 

 

17 ZAKJUČEK 

Proces snovanja diplomske naloge je bil precej zanimiv. Temeljil je na nenehnem odkrivanju 

tehnik tiskanja na glino in keramiko. Za takšno temo diplomske naloge sem se odločila zato, 

ker sem želela združiti dve likovni področji, ki jih imam najraje, in sicer oblikovanje gline in 

grafiko. 

Ker pa področje odtiskovanja na glino pri nas ni tako raziskano, nisem zasledila nobenega 

slovenskega umetnika, ki bi se ukvarjal s tem področjem, zato sem prav za to področje 

posegla po literaturi v tujem jeziku. Če pa bi se diplomske naloge lotila še enkrat, bi se še bolj 

podrobno posvetila iskanju primerov tiskanja na glini pri nas. Poleg tega pa bi še bolj 

raziskovala tehnike odtiskovanja na glino, ki jih sama nisem preizkusila (globoki tisk). S 

samo diplomsko nalogo sem zadovoljna, saj sem z nastajanjem le-te odkrila in preizkusila 

veliko tehnik tiskanja na glino, ki so bile do sedaj meni še nepoznane. 

V ustvarjanju svojih avtorskih del sem se poigravala s tiskom na glino, ki pa velikokrat ni 

tako lepo uspel, včasih pa mi ni ustrezala že sama oblika skulpture iz gline. Zato sem v opusu 

svoje avtorske plastike izpostavila le tri meni najljubša dela. Vendar verjamem, da jih bo   

nastalo še kar nekaj. 

Nastop v šoli, ki sem ga opravila v sklopu svoje diplomske naloge, mi bo ostal v dobrem 

spominu, saj so bili učenci zelo zadovoljni, ker česa takega še niso počeli. Prav tako je bila s 

temo zadovoljna likovna pedagoginja, ki jo bo z navdušenjem uporabljala še naslednja leta, 

kar tudi razumem, saj smo v 4 šolske ure združili dve likovni področji, in sicer grafiko 

(linorez) in kiparstvo (relief). To se mi zdi v današnjem šolskem sistemu, ki čedalje manj ur 

namenja predmetu Likovno snovanje, zelo uporabno. 
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