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POVZETEK 

V svoji diplomski nalogi sem združila dve likovni področji, grafiko in risbo. Risba je 

nepogrešljiva pri vsaki likovni stvaritvi. Tako jo, kljub temu da spada v svoje likovno področje, 

druga področja težko pogrešajo. Risbo uporabljamo pri prostorskem oblikovanju, slikanju, 

kiparstvu in grafiki. 

Vendar pa risba v mojem diplomskem delu ni le začetek ustvarjanja grafike, temveč tudi njen 

zaključek. Kaj se zgodi z reproduktibilnostjo grafike in ali lahko risba s svojo svežino in 

spontanostjo grafiki kaj doda, sta bili dve vprašanji, na katere sem v mojem raziskovanju 

želela odgovoriti. Grafike ohranjajo možnost ponovnega odtisa, vendar pa med seboj kljub 

temu niso enake, saj jim le-to preprečimo z vnosom risbe, ki jih spremeni v neponovljivo 

likovno delo. 

V diplomskem delu sem opisala obe samostojni področji, njune podobnosti in razlike. To 

znanje sem uporabila pri lastnem ustvarjanju, kjer sem se posvetila novo nastalim odnosom 

med grafiko in risbo. Kombiniranje likovnih področji sem uporabila v predagoškem delu in 

združitev vnesla v različne razrede osnovne šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: umetniška grafika, risba, reproduktibilnost, unikat, kombiniranje likovnih 

področji 



 
 

ABSTRACT 

In my thesis I combine two artistic fields, graphics and drawing. Drawing is an essential part 

of every artistic creation. Despite the fact that it is itself a form of expression within the 

visual arts, other forms of expression can hardly function without it. Drawing is used as a 

basis for interior design, painting, sculpture and graphics. 

In my thesis, drawing appears not only as the basis, the beginning of making graphics, but 

also as its conclusion. I committed my research to find answers to two questions: what 

happens to replicability of graphics and can drawing, with its spontaneity and freshness, add 

value to graphics. With the introduction of drawing, graphic prints, although maintaining the 

possibility of replication, differ from one another and become a unique work of art.  

In my thesis I described both autonomous fields, their similarities and differences. I used 

that knowledge in my own artistic expression and focused on newly formed relationships 

between graphics and drawing. I used combination of artistic fields in pedagogical work and 

introduced it into various grades of primary school. 
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1   UVOD 

Ko se enkrat srečamo z grafiko, nam postane jasno, da grafika ni le končni izdelek, temveč je 

nek celoten skupek postopkov, ki na koncu pripeljejo do izdelka. Tu bistvo ni le v barvi in 

papirju, opravka imamo z razvijanjem ideje, izdelovanjem osnutka, prenosom le-tega na 

matrico, obilico tehničnih postopkov, ki morajo za dober odtis biti natančno izvedeni ter 

nanašanjem in odtiskovanjem ter podpisovanjem. Poleg tega pa mora grafika ostati sveža, 

celoten postopek ne sme izsesati njenega življenja, temveč ji podati nek izraz, ki njeno 

bivanje dodatno okrepi. 

Tako opazimo, kako pomemben je temelj grafike, ta temelj pa je prav risba, ki jo najdemo v 

skici oz. osnutku. Če uspemo narediti dobro risbo, ki je seveda prilagojena grafični tehniki, je 

možnost za izdelavo dobre grafike precej večja. Med grafiko in risbo je torej tesna 

povezanost. 

Tudi iz zgodovine obeh področij opažamo zavedanje o njuni povezanosti. Skupne lastnosti 

najdemo še v tem, da sta bili v določenih obdobjih nekoliko odrinjeni, risba prav zaradi njene 

vsesplošnosti. Uporabljajli so jo skoraj vsi in le redko je služila kot samostojno likovno 

izrazilo. Pri grafiki pa so se vrsto let spotikali ob njeno reproduktibilnost in ji zato dajali 

manjši vrednostni pomen. 

Skozi leta se je uveljavljenost risbe postopoma povečevala, deležna je bila vedno več 

pozornosti s čemer je pridobivala na vrednosti. Popularnost grafike je nihala z razvojem tiska, 

pa potem spet v 19. stoletju ter šestdesetih letih 20. stoletja, verjetno pa  lahko rečemo, da 

čas njene popularnosti še traja. 

V svoji diplomski nalogi sem se želela posvetiti obema področjema. Vodilna želja je bila ta, da 

v likovnem delu uporabim tako grafiko, kot risbo. Pri tem mislim risbo, ki ni samo pomagalo 

grafiki oziroma začetna skica, temveč risbo, ki na grafiki živi skorajda samostojno življenje. Pri 

tem sem želela ohraniti eno od glavnih značilnosti teh dveh področji. Pri grafiki sem dala 

poudarek možnosti repoduciranja, pri risbi pa njeni prvinskosti in spontanosti ter obe 

značilnosti združiti v eno likovno delo. 

Prav ti dve značilnosti sta za grafiko in risbo zelo pomembni. Grafika je s svojo možnostjo 

ponavljanja vedno silila k razmišljanju o tem, kaj je original, do katere mere še lahko 

govorimo o tem in kdaj ponavljanje postane le še sredstvo množične produkcije in s tem 
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izgubi umetniško vrednost. Risba pa je vedno nosila neko enkratnost na papirju, ta je kasneje 

sicer lahko bila na nek način ponovljena v drugem mediju, vendar pa risbe na enak način ni 

bilo mogoče ponoviti. Ker je vedno bila prva v vrsti, je bila njena narava spontana, nezategla, 

kljub temu, da je včasih nosila le nalogo skice ali zabeležene ideje. 

V diplomskem delu bom torej opisala obe področji ter razmišljala o njunih podobnostih in 

razlikah, hkrati pa jih bom združila v svojem praktičnem delu. Ugotovitve me bodo vodile pri 

zasnovi pedagoškega dela, kjer bom prav to znanje poskušala prenesti v likovno nalogo za 

učence osnovne šole. 

2   RISBA 

2.1   Kaj je risba 

Ob pregledu literature sem ugotovila, da večina avtorjev opaža, da je risba zelo univerzalna 

in da nosi pomembo vlogo pri likovnem ustvarjanju, hkrati pa je mogoče ravno zaradi te 

njene vsesplošnosti pomaknjena v ozadje in je zato še dokaj neodkrito področje. Risba je v 

hierarhiji umetnostnih zvrsti, vsaj pri nas, stoletja zasedala podrejeno vlogo in je bila le redko 

namenjena razstavljanju (Jaki, 2009, 13). Bila je spremljajoča likovna disciplina, seveda še 

vedno v svoji primarni funkciji, nikoli pa trendovsko ekskluzivna (Bassin, 2009, 13) 

Na kaj najprej pomislimo ob omembi risbe? Tista prva asociacija je po vsej verjetnosti linija, 

ki je kot eden od glavnih likovnih elementov, pogosto njen gradnik. Ko nadaljujemo z 

miselnim tokom preidemo v njeno funkcijsko nalogo. Risbo si predstavljamo kot nekaj, s 

čimer pojasnimo nekaj vidnega, na hitro izrišemo idejo, si kaj zabeležimo na list papirja. In 

res je prav risba tista s katero se na tak način sreča večina ljudi, tudi tisti, ki nimajo direktne 

povezave z likovno umetnostjo. Risba je nepogrešljiv del pri delu arhitektov, kiparjev, 

slikarjev, grafikov ter drugih likovnih umetnikov, ki svoje misli, načrte, skice s pomočjo risbe 

kasneje pretvorijo v drug, dokončni medij. Vendar pa lahko risba nosi mnogo več kot le skico. 

V literaturi pogosto zasledimo, da je risba tisti prvinski dotik, prvi plahi spopad z belino 

papirja (Bassin, 2009, 5). Njene funkcije so bolj raznovrstne kot so funkcije kateregakoli 

drugega likovnega medija – od prvega beleženja vtisov do predpriprav za poznejšo obdelavo, 

od prvih zamisli do zapisa procesa razišljanja in reševanja kompozicijskih problemov, od 

discipline akademskega pouka do povsem samostojne umetnostne naloge (Jaki, 2009, 13). 
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Kakovost risbe je izražena s spontanostjo in neposrednostjo. Neposrednost risbe je najbolje 

izražena s tokom linje, ki izvira iz svobodnega gibanja roke, ki riše. Prav ta spontanost je tista, 

ki zmore odražati prizadevanje umetnika in lahko angažira tudi gledalca. Zato, ker risarske 

poteze niso zadržane s premislekom, tehniko, ciljem ali naročilom, se izražajo kot najbolj 

avtentične notranje vizije (Koschatzky v Grdina, 2011). 

 

2.2   Sprehod čez razvoj risbe 

Vloga in naloge risbe so se skozi zgodovino spreminjale glede na značilnosti določenega 

obdobja. Umetniki je dolgo časa niso pojmovali kot pomemben, dovolj zgovoren in 

izpoveden predmet svojega ustvarjanja, temveč le kot učno in spoznavno orodje, ki je ob 

rešitvi problema ali izpolnitvi naročila izgubilo aktualnost (Smrekar, 2009, 18). Do sredine 19. 

stoletja so risbo na pariških salonih razstavljali izključno kot dopolnilno gradivo. Tam je leta 

1845 pritegnila Baudelairovo pozornost, ki je v prvem poročilu snov organiziral na temelju 

akademske hierarhije žanrov in kasneje oblikoval idejne tematske in problemske sklope. 

Tako je mogoče njegovi opredelitvi problematike risbe pritrditi še danes. Ta se glasi: »Risba 

je boj med naravo in umetnikom, v katerem ima umetnik toliko več možnosti za zmago, 

kolikor bolj razume njen smisel. Ne gre za kopiranje, temveč za interpretacijo v 

poenostavljenem in iskrivem jeziku.« Večji preobrat za popularizacijo risbe se je zgodil leta 

1879, ko so v Ecole des Beaux-Arts postavili razstavo risbe Dessins de maitres ancies, na 

kateri so izstopala dela Leonarda, Rafaela, in Michelangela (Smrekar, 2009, 19). Še vedno pa 

razstavljene risbe niso veljale kot samostojna dela.  Leonardova risba je predstavljala beležko 

študijskega procesa, tako je služila predvsem namenu razumevanja (Smrekar, 2009, 20).  

Risba se je z razsvetljenstvom začela širiti kot spoznavno orodje in veščina v izobraževalnih 

sistemih, kar je postopno pospeševala vse večja industrializacija. Risanje je postalo del 

šolskega programa na nižjih stopnjah, kjer so si morali pomagati z grafičnimi podlogami in 

odlitki. Na ljubljanskem liceju so leta 1778 risanje uvrstili med obvezne predmete. S šolskimi 

reformami pa je pomen risanja kot predmeta na obrtnih in tehničnih šolah naraščal, saj naj 

bi zagotavljale kadre za vse večje potrebe industrije (Smrekar, 2009, 20). 

Nastavke funkcijske razširitve risbe pri nas najdemo v generaciji realistov. Ilustracijske naloge 

prevzamejo tako v okviru velikih državnih projektov kot tudi v domači literaturi in periodiki z 

izrazito nacionalno emancipacijskimi težnjami. Tehnologija je odprla nove naloge likovnim 
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umetnikom, njihova udeležba pa je dolgo temeljila na risbi, ki jo je bilo treba prevesti v 

reprodukcijski medij. Knjižna oprema in grafično oblikovanje sta takrat pri nas napravila prve 

korake, s Francetom Kraljem in njegovim Kraljem Matjažem pa je risba kot tehnika 

triumfirala (Smrekar, 2009, 26). Ustvarjalna praksa je bila do konca 19. stoletja vse drugače 

odvisna od risarske veščine. Mlajše generacije so začele risbo prilagajati svojim trenutnim 

potrebam, tako risba ni nujno bila le predstopnja ali neobhodni pogoj za izvedbo likovnega 

dela. Namenjena je bila predvsem generiranju idej in preizkušanju kompozicijskih rešitev. 

Hinko Smrekar se je med slovenskimi umetniki najbolj prizadeval za emancipacijo risbe. V 

začetku dvajsetih let 20. stoletja je zastavil vrsto večjih podob s pravljično, fantastično 

ljudsko motiviko in z večjimi skupinskimi karikaturami v kombinaciji risbe in akvarela. 

Smrekar je zadržal risbo kot bolj ali manj čisto izrazno sredstvo (Smrekar, 2009, 26). Risba je 

vedno bolj postajala nahajališče avtopoetike umetnikov. Naklonjena ji je bila samostojna, 

neodvisna, ne strogo mimetična funkcija. V modernizmu postane risba avtonomni medij 

subjektivnega videnja sveta. Njena intenziteta se je še stopnjevala in tudi presegla 

razsežnosti intimnega zapisa v obnovljeni modernistični kontinuiteti (Bassin, 2009, 11). 

 

2.3   Risba danes 

Risba ni več nujna in prva v seriji likovnih postopkov, tako razbremenjena starih nalog živi 

svoje likovno življenje. Značaj risbe niha, ne samo stilno, v razponu med nedokončano risbo, 

ki spodbuja k aktivnemu opazovanju in zaključenim delom, ki gledalčevo domišljijo umiri. 

Vendar pa kljub možnosti prvinskega umetniškega izražanja risba kljub temu ne pritegne 

veliko zanimanja. Frelih (2007) tu poda ugotovitev, da je temu tako, ker sodobnost premalo 

zanimajo temelji, pozornost jemljejo le efekti in učinki, ki pa so dobri risbi tuji. Risba s svojo 

neposrednostjo, intuitivno prodornostjo, konstrukcijsko soslednostjo, emocionalno 

neposrednostjo, psihogramsko poglobljenostjo,...ohranja stik s tem, kar se sodobnemu 

človeku vedno bolj izmika; stiku z neposredno, osebno izkušnjo in doživljanjem sveta. Risba  

v svoji prvinskosti lahko naredi vidna najrazličnejša občutenja, stališča, zamisli in s tem 

prispeva k širitvam in poglobitvam pojma likovni prostor. 
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3   GRAFIKA 

3.1   Razvoj grafike 

Pojem grafika izvira iz grške besede GRAPHEIN, ki pomeni vrezati, vgravirati pa tudi pisati in 

risati, kar daje grafiki zelo širok spekter. 

Z Gutenbergom in razvojem tiska grafika doseže velik razcvet. Ta je trajal vsa tja do pojava 

fotografije. Grafika je bila namreč izključno sredstvo za vizualno obveščanje, zato grafike 

tistega časa primerjajo z današnjimi novinarji. Ko se okoli leta 1900 pojavi fotografija, grafični 

tisk zgubi svoj prednostni položaj v obveščanju. Njen položaj se v drugi polovici 19. stoletja 

popolnoma spremeni, saj postane samostojna umetnost in zato na trenutke podcenjena. V 

začetku 20. stoletja je grafična umetnost v Nemčiji, srednji Evropi, anglosaških kot tudi v 

latinskih deželah dosegla zlato obdobje. Nastajali so specializirani tokovi, ki so se po tehnikah 

in od dežele do dežele razlikovali. Pojav Pop-arta v Ameriki njeno vrednost še poveča, saj so 

umetniki tega gibanja svoje izvorno izhodišče videli v multipliciranju, ki je prav ena od 

pomembnejših lastnosti grafike. Njegovi predstavniki, ki izhajajo iz industrijskega slikarstva in 

uporabnih umetnosti, vnesejo tehnike komercialnega in propagandnega grafičnega 

oblikovanja na področje umetnosti. Pop-art se torej izkaže kot idealna umetnostna oblika, ki 

se najbolj sklada prav z grafičnim izrazom. Ta izrazito optimistični odnos do grafike – ta naj bi 

imela predvsem socializacijsko vlogo – je bil značilen za obdobje neomajnega verovanja v 

pomen tehničnega napredka. Sledila so leta vse večje dovršenosti, prevlade barvne grafike in 

sitotiska. 

Danes postaja grafika izrazilo sama po sebi. Produkcijo uravnava predvsem želja umetnika, 

da bi izrabil njene likovne draži (Gabršek Prosenc, 1992). 

3.2   Delitev in namen grafike 

V prejšnjem poglavju sem omenila izvor pojma grafika, ki izhaja iz grške besede GRAPHEIN. 

Ravno zato v grafiko sodi širok spekter vsebin. Če v brskalnik vpišemo besedo grafika, nam ta 

ponudi ogromno področji, ki ne zajemajo le umetniške grafike. Beseda grafika označuje vse, 

od industrijske grafike, vizualnih komunikacij, grafičnih načinov v računalništvu do posebne 

panoge likovne umetnosti in njenih produktov in celo do risarskega oblikovanja. 
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Pojem grafike obsega tudi tehnično in likovno področje odtiskovanja. Pri grafiki gre za način, 

kako neko površino materiala primerno obdelamo in z nanosom barve ter s postopkom 

tiskanja dosežemo več enakih odtisov. 

Grafiko delimo na dve področji: reproduktivno ali industrijsko grafiko ter umetniško ali 

originalno grafiko. Industrijska spada na tehnično področje tiska ter obsega različne načine 

tiskanja, namenjenega različnim vrstam uporabe, tisk na papir, plastiko ali druge materiale. 

Dva najpogostejša tiska sta ofset tisk in sitotisk. Ena od pomembnejših lastnosti industrijske 

grafike je možnost velikih naklad. 

Grafiko na področju likovne umetnosti imenujemo umetniška grafika (originalna grafika). Pri 

njej se v postopkih tiskanja uporablja tiskovne plošče, ki jih izdela umetnik oz. avtor grafike. 

Ta jih nato s primernim postopkom odtisne in doseže več enakih odtisov. V odtisu, na 

grafičnem listu, se med posegom na tiskovno ploščo udejanji predhodna likovna ideja. 

Da bi razmnoževane odtise lahko obravnavali kot originale, je potrebno vse označiti s 

skupnim številom odtisov in z zaporedno številko odtisa, z lastnoročnim podpisom avtorja in 

naslovom dela. Tako označen list imenujemo originalni grafični list. Najpomembnejše 

značilnosti, ki ločijo umetniško grafiko od industrijske in s tem poudarijo njeno likovno 

vrednost so: da je grafiko ročno izdelal avtor sam, da sta način in nanos barve prilagojena 

situaciji, da barve lahko poljubno mešamo, da lahko pri nekaterih dosegamo različne črnine, 

da lahko uporabimo različne papirje, ki omogočajo različne efekte, uporabimo lahko različni 

pritisk ter da umetniška grafika zahteva določene ročne spretnosti (Jesih, 2000). 

3.3   Grafika in njena reproduktibilnost 

Govorili smo o razlikovanju med umetniško in industrijsko grafiko. Kljub temu, da govorimo 

pri umetniški grafiki o originalnosti grafičnih listov, pa so ti še vedno del določenega števila 

natisov. Prav reprodukcija je ena od temeljnih značilnosti grafike. Množenje podobe nosi dve 

nalogi – avtor z večkrat ponovljeno podobo zadosti potrebo po razširjenem sporočanju 

literarnih, duhovnih, angažiranih vsebin, hkrati pa ustreže tudi gledalcu, ki si želi določene 

predmete umetniške reprodukcije lastiti. Grafika je bila bolj dostopna, glede na ceno, 

meščanstvu in proletariatu. Socialna funkcija grafične umetnosti, torej njena ekonomska, 

idejna in likovna dostopnost, postavlja to dejavnost – med preostalimi ustvarjalnimi 

praksami – na mesto sledilke družbenih sprememb (Zgonik, 1994, 38). 
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Vendar pa za umetniško grafiko tehnična reproduktibilnost predstavlja oteževalno okoliščino 

pri priznavanju njene originalnosti oz. da vsaj seje nezaupanje vanjo. Tu se srečamo s 

paradoksom, saj prav glavna specifika grafike oz. njena odlika, predstavlja njeni avtentičnosti 

največjo oviro. Originalnost grafike bi bila bistveno manj vprašljiva, če bi ne nastajale po poti 

grafičnega reproduciranja oz. če bi lahko ne bile grafike (Muhovič, 1992, 28). 

Walter Benjamin v članku Umetnost v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati pravi, da 

nobena kopija ni boljša od orignala ter da reproduciranje umetniškemu izvirniku nujno 

spodjeda njegove estetske korenine in načenja njegovo karizmatično avro. V tem smislu ima 

umetniška grafika, ki ni le zrcalna replika svoje matrice, ampak je utemeljena na zahtevah 

tehnične reproduktibilnosti, gotovo slaba priporočila (Benjamin, 1981). 

V ta namen avtor Jožef Muhovič poda dve tezi, ki govorita v prid grafiki in njeni možnosti 

reprodukcije, ki ji v tem primeru ne odvzemata karizmatične »avre«. 

a) Reproduktibilnost v umetniški grafiki ni cilj, ampak sredstvo. Reproduktivni postopki, 

na katerih temelji grafika, niso samo sredstvo razmnoževanja neke risarske 

artikulacije, marveč dejavnik, ki ključno sooblikuje njeno estetsko vsebino oz. izraz. 

Značilna vloga grafične reproduktibilnosti v odnosu do izrazne vsebine nekega 

umetnika ni v tem, da daje možnost za njeno reproduciranje, marveč da služi kot 

sredstvo za artikulacijo njene estetske vsebine, in to pod takimi pogoji, da ta vsebina 

pridobi docela specifično naravo in čisto posebno doživljajsko noto, ki bi je sicer ne 

imela. Risba z grafično obdelavo pridobi posebno estetsko kakovost oz. naravo, ta 

kakovost pa je integralni del njenega učinka. 

b) Likovne formulacije, ki nastopajo v umetniški grafiki, so na vseh nivojih specifično 

prilagojene pogojem reproduktibilnosti, kar ohranja in zagotavlja njihovo 

brezpogojno originalnost. Ker grafika temelji na risbi, je neposreden dedič njenih 

artikulacijskih usmeritev in možnosti. Njen delež je tako spontanost neposrednega 

zapisa, ki bit likovnega doživetja in spoznanja neposredno prevede v likovno formo, 

kot čistost morfološke in premišljenost kompozicijske artikulacije. Tem, v risbi 

utemeljenim karakteristikam pa dodaja grafični medij še svoje specifičnosti, ki 

estetsko karakterizirajo, dopolnjujejo, spreminjajo in kompleksificirajo z risbo 

artikulirano razmerje med človekom in prostorom, in sicer v moči treh temeljnih 

lastnosti reproduktibilnosti; 
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1. Tehnične obdelave (karakteristika linij, potegnjenih po matrici se razlikujejo od 

linij, ki so potegnjene po papirju. Grafična risba se prav iz tega razloga razlikuje 

od navadne risbe, saj pri artikulaciji oblik avtomatično upošteva estetska določila 

in kvalitete, ki jih prinaša njena tehnična obdelava). 

2. Inverzne logike tiska (zaradi zrcalnosti odtiskovanja in zamenjave leve in desne 

strani formata, pozitiva in negativa, se grafik veliko ukvarja z morfološkimi 

transformacijami in s tem raziskuje optimalne možnosti za njeno učinkovito 

likovno eksistenco). 

3. Procesualne projektivnosti grafičnih posnetkov (grafik mora imeti natančno 

izdelano predstavo oz. scenarij izvedbenih stopenj, ki ga postopek odtiskovanja 

zahteva, da ga bodo te pripeljale do željenega rezultata, kar pomeni, da mora 

delovati sistematsko in večplastno. Ta produktivna naravnava se ne izčrpava v 

golem tehnicizmu, marveč se spontano vpleta tudi v strukturalno načrtovanje in 

izvedbo grafičnih form, ki s tem porajajo kompleksne celote z večplastno 

formalno in semantično naravo). 

S tema dvema tezama želi Muhovič dokazati, da ima grafični medij nek diskreten a učinkovit 

konceptualni »šarm«, ki posega v samo jedro likovne artikulacije, tako da predstavljenim 

oblikam v pogojih reproduktibilnosti ne le ohranja, temveč še poglablja njihovo estetsko 

podstat oz. »avro«, ki na ta način kljub tehnični reproduktibilnosti ostaja nedotaknjena 

(Muhovič, 1992). 

4   PODOBNOSTI IN RAZHAJANJA GRAFIKE IN RISBE 

Grafika je z risbo skoraj nerazdružjiva. V tem delu bom prikazala, na kakšen način sta ti dve 

področji povezani, prav tako pa poiskala tudi razlike in razhajanja med njima.  

Tisto kar je obema področjema skupno, je njuna osnovna enota. Tako risba kot grafika se 

začneta s potezo, s potegom risala, skupek teh potez pa tvorita njen končni videz in njuno 

izraznost (Muhovič, 1992, 28). Koschatzky pravi, da mora poteza postati linija, se spremeniti 

v prostorski dogodek, ki nosi izraz oz. sporočilnost. Zgodi pa se, da ista oblika, ki je izvedena 

po drugačni poti, nima enake vsebine. To pomeni, da lahko ista obika v risarskem mediju 

nosi različni karakter, kot ga nosi v grafičnemu mediju. Prav tako se te oblike razlikujejo med 

različnimi grafičnimi in risarskimi tehnikami (Koschatzky v Muhovič, 1992). 



 
 

9 
 

Risba velja kot najbolj neposreden in svež zapis umetnikove predstave. Jožef Muhovič pravi, 

da risba to funkcijo opravlja na dva načina, ki pa sta sicer kompatibilna in komplementarna. 

Pri prvem načinu gre za hitro beleženje neposrednih vtisov, razpoloženj, domislekov. Pri 

drugem načinu pa gre za umetnikov lastni izraz, kar pomeni, da ta poteze prilagaja svojim 

karakteristikam, vse njegove misli, občutki in domislice so predelane tako, da jih zlahka 

prepoznamo za njegovo delo. 

Ker grafika temelji na risbi, s tem postane neposreden dedič njenih artikulacijskih usmeritev 

in možnosti. Karakteristikam risbe grafični medij dodaja še svoje značilnosti, ki estetsko 

karakterizirajo, dopolnjujejo, spreminjajo in kompleksificirajo z risbo artikulirano razmerje 

med človekom in prostorom (Muhovič, 1992).  

Pri grafiki se vse začne z osnutkom, z risbo, ki jo prenesemo na matrico. Pri tem pazimo da 

vse poteze risbe zrcalno obrnemo, saj želimo, da je končni odtis obrnjen kot osnutek. 

Upoštevati želimo tudi čim več detajlov, ki jih osnutek nosi. V umetniški grafiki se torej 

srečamo z dvojno kopijo, saj matrico potem odtisnemo še na papir. (Jesih, 2000, 53). 

Pri kopiranju skice prenašamo vse likovne elemente, vse linije, ploskve in oblike na matrico, 

kar povzoči, da se zgublja spontanost likovnega dela. Izgublja se prvinskost risbe, saj naše 

poteze postajajo kontrolirane. Kopiranje in ostali tehnični in kemični grafični procesi z 

določenimi zaporednimi postopki ne dopuščajo sproščenosti, ki jo najdemo pri risbi, 

poudarjajo pa učinek plastenja časa v materiji. Prenos skice na matrico zahteva tudi 

določeno discipliniranje, priredbo. Z njim se nekaj pridobi, marsikaj pa izgubi (Borčič, 2001, v 

Grdina, 2011; Borčić, 2006, v Grdina, 2011). 

Razlike med linijo, ki jo potegnemo s svinčnikom po papirju, in linijo, ki jo naredimo pri suhi 

igli, so torej opazne, prav tako razlike med linijo, ki jo je zjedkala kislina. Ta spremenjena 

narava linij spreminja estetsko vsebino oblik, kateri pa likovni ustvarjalci posvečajo veliko 

pozornosti. Ti izbirajo artikuliranim oblikam ustrezno grafično tehniko, tako ki omogoča tem 

oblikam poudariti njihovo imanentno oblikovno vsebino. Še posebej takrat, ko s samo 

risarsko artikulacijo ta vsebina še ni prišla dovolj do izraza. Na ta način se grafična risba 

razlikuje od navadne risbe, ki pa je v osnovi njen začetek. 
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5   LASTNA LIKOVNA DELA 

5.1   Teoretično združenje 

V svoji diplomski nalogi sem želela v likovno delo združiti področji risbe in grafike. Pri tem je 

bila glavna naloga, ki sem si jo zadala, ohranjati glavni značilnosti obeh področij. Pri grafiki 

sem se naslanjala na njeno možnost reprodukcije, pri risbi pa na njeno spontanost in 

prvinskost. S tem sem želela ugotoviti, ali katero od teh dveh področji pridobi katero 

dodatno vrednost. 

Grafiko in risbo sem izbrala predvsem za to, ker sta bili obe področji v zgodovini nekoliko 

odmaknjeni. Grafika je sicer bila popularna, vendar predvsem zato, ker je služila 

množičnemu obveščanju, njeno umentiško vrednost pa so ravno zaradi tega pogosto 

postavljali pod vprašaj. Risba pa je po drugi strani bila pomaknjena v ozadje zaradi svoje 

pogoste uporabe pri predpripravah na končno umetniško delo. Služila je kot skica, načrt, 

prikaz nečesa vidnega, hitro beleženje ideje, ki se je kasneje razvila v drugem mediju, le 

redko pa je bila sama postavljena v položaj končnega umetniškega dela. 

Kot smo že ugotovili, so grafiko, prav zaradi njene možnosti reproduciranja, pogosto 

postavljali v manjvreden položaj. Neprestano so se pojavljale polemike o njeni originalnosti 

in vrednosti, saj lahko natisnemo toliko odtisov, kot nam to dovoljuje matrica. S tem, ko bi na 

dokončani grafični list dodali še risbo, ki je unikatna, bi prav to reproduktibilnost grafiki na 

nek način odvzeli. Tako bi kljub temu, da bi lahko odtisnili več grafičnih listov,  ti nosili poleg 

grafike, še vsak svojo risbo. Grafični listi bi se torej med seboj razlikovali in s tem dobili 

oznako unikatnega izdelka, ki je na področju grafike pripadalo le tehniki monotipije (pri 

tehniki monotipije nimamo možnosti reproduciranja). 

Risba bi se v postopku izdelovanja umetniškega izdelka pojavila dvakrat, enkrat kot osnutek 

grafiki, drugič kot samostojna risba na dokončanem grafičnem listu. Združitev področij, bi 

risbi odvzelo neodvisnost, saj bi se do neke mere ta naslanjala na grafiko, vendar pa bi po 

mojem mnenju kljub temu ohranila vse njene karakterne značilnosti, spontanost in 

neposrednost. 

Pri razmišljanju o likovnem delu, ki je narejeno s kombinacijo risbe in grafike, me je vodila 

tudi želja, da tako grafika kot risba lahko delujeta samostojno, torej da lahko delujeta kot 

končni izdelek tudi posamezno in ne le združeni v eno umetniško delo. Ko grafiko in risbo na 
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koncu združimo v eno umetniško delo, pa naj bi skupaj delu dodali dodatni pomen ali pa tega 

v celoti spremenili.  

Pri združevanju se pojavi tudi vprašanje podpisovanja grafičnega lista. Za to velja, da pod 

grafiko napišemo število odtisnjenih izvodov, tehniko v kateri je bila narejena matrica, sledi 

naslov grafike ter podpis avtorja in letnica natisa. Vendar pa se podpisovanje spremeni, ko 

na grafični list dodamo risbo. V tem primeru ne moremo določiti števila odtisov, saj smo 

vsako od grafik spremenili. Za ta namen sem v avtorskem delu opisala dva možna načina 

podpisovanja na grafiko oz. končno delo. 

  

Združevanje teh dveh področji nosi torej namen spremeniti vsak grafični list v samostojno 

likovno delo s pomočjo uporabe risbe, ki v strogi red grafičnih postopkov vnaša prvinskost in 

spontanost. 

 

5.1.1   Reference 

Pri svojem delu sem se navezovala na naslednje avtorje: 

5.1.1.1   Arnulf Rainer 

Avstrijski slikar, grafik in fotograf, ki se je rodil leta 1929, je začel svojo pot kot samouk. 

Njegova prva dela so nastajala pod vplivom surrealizma, od katerega se je začel odmikati leta 

1951. Dela, ki so začela nastajati po tem letu, so tista, katerim dajem v tej nalogi pozornost. 

Rainer je začel ustvarjati črno-bele slike, ki jih je naslikal preko fotografij (podobnosti med 

fotografijo in grafiko sem omenila že na samem začetku). Nastala je serija z naslovom 

Overpaintings. Ta način dela je postal njegov najbolj prepoznaven znak. Fotografije ali ink-jet 

printe deformira z ogljem, barvo ali črnilom (Severin, 2009). 

S temi deli avtor spreminja karakter fotografije ter jo spremeni v enkratno delo, saj ji je s tem 

odvzel možnost ponovnega razvijanja. V tem pogledu se s fotografijo dogaja isto, kot se 

dogaja grafiki, čez katero narišemo risbo ali sliko oziroma delu na drugačen način 

odvzamemo možnost ponovitve. 
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Slika 1: Arnulf Rainer – Fra Angelico Serija 1, 1985, različne tehnike čez fotografijo,  

59.5 x 50 cm. 

 

Slika 2: Arnulf Rainer - Verwischte Kontur (Masque mortuaire), 1978, oglje čez 

fotografijo, 50 x 60 cm 

 

Slikovna vira pridobljena z http://www.galerie-lelong.com/fr/oeuvres-arnulf-rainer-26-p1.html 

http://www.galerie-lelong.com/fr/oeuvres-arnulf-rainer-26-p1.html
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5.1.1.2   Zora Stančič 

Umetnica, ki se je rodila v Bosni in Hercegovini, je diplomirala leta 1984 na Akademiji za 

likovno umetnost v Sarajevu. Leta 1990 je končala grafično specialko na Akademiji za likovno 

umetnost v Ljubljani (Stančič). 

Pri diplomski nalogi sem se navezovala predvsem na njene printe na pleksi steklo. V delih z 

naslovom Long play umetnica uporabi fotografijo na pleksi steklu. Čez to, s pomočjo ink-jet 

printa natisne nov motiv, ki deluje kot risba. S tem delo dobi nov pomen. 

 

Slika 3: Zora Stančič, Long play 2006, ink-jet print na pleksi steklo 
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Slika 4: Zora Stančič, Long Play, 2009, ink-jet print na pleksi steko 

 

Slikovna vira pridobljena z http://www.zorastancic.com/ 

 

5.1.1.3   Klementina Golija 

Klementina Golija, rojena 1966 na Jesenicah, je diplomirala na »Accademia di Belle Arti di 

Brera« v Milanu, na oddelku za slikarstvo pri prof. G. Baruzzi in G. Maraniello. Pri prof. 

Lojzetu Logarju je zaključila podiplomski študij grafike na Akademiji za likovno umetnost. 

Prav tako je na isti akademiji dokončala študij slikarstva pri prof. Gustavu Gnamušu. 

Pri svojih slikah Golija uporablja tako slikarske kot risarske elemente in na ta način kombinira 

področji. Uporablja zemeljske barve in ustvarja mistično-skrivnostno dogajanje iz katerega 

izstopa črna črtna struktura. Ta, kot najbolj neposreden zapis intime, prevladuje nad 

celotnim slikarskim prostorom. Risba, uporabljena v slikah, nam ponekod s svojo formalno 

oblikotvornostjo ponuja možnost asociativnih povezav s preprostimi in vsakodnevno 

videnimi stvarmi. Določeni detajli pa dopuščajo individualne intepretacije. Na slikovnem 

polju ustvarja črtne krokije, ki so njen najbolj dominanten in sugestiven izpovedni element 

(Kravanja, 2008). 

 

 

http://www.zorastancic.com/
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Slika 5: Klementina Golija, Iz cikla Geografija spomina, 2008  

akril, kolaž na platnu, 35 x 70 x 5 cm 

 

 

 

Slika 6: Klementina Golija, iz cikla Geografija spomina, 2008 

akril, kolaž na platnu, 70 x 70 x 5 cm 

 

Slikovna vira pridobljena z http://www.obalne-galerije.si/index.php/si/article/128/9 

http://www.obalne-galerije.si/index.php/si/article/128/9
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5.1.1.4   Zdenko Huzjan 

Rojen leta 1948 v Lendavi. Diplomiral je na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani pri prof. 

Gabrielu Stupici ter v letih 1972-74 nadaljeval študij na specialki za slikarstvo pri prof. Janezu 

Berniku. Je član TDS Equrna in ZDSLU, na Pedagoški fakulteti pa je zaposlen kot izredni 

profesor za risanje in slikanje. 

Huzjanovo ustvarjanje je zavezano figuri. Ravno zaradi tega sem izbrala njegove lesoreze za 

eno od referenc mojemu delu. Njegova figura se razvija iz majhnih, nebogljenih, nerojenih 

spreminjajočih zasnutkov, preko bolj določenih oblik fetusa do pokončnejše, vendar nikoli do 

konca izpeljane človeške figure, ki se ponovno razblinja. Z menjavanjem črno-belih 

kontrastov ustvarja tesnobnost prostorov, v katere naseli svoja nikoli dorečena »bitja«.  

Prevotlene figure se rojevajo iz niča in se vanj nikoli do konca ne rodijo (Škrjanec, 1996). 

 

Slika 7: Zdenko Huzjan, Milost rasti, 1995, orig. lesorez. 71 x 50 cm 
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Slika 8: Zdenko Huzjan, Tiho drsenje, 1998, orig. lesorez, 61 x 43 cm 

 

 

Vir: Pet slovenskih grafikov (1996) 

 

5.2   Praktično združenje 

Praktičnega oziroma samostojnega likovnega ustvarjanja sem se najprej lotila z določanjem 

ciljev, ki jih želim s svojem likovnem delu izpolniti: 

1. Izdelati grafiko po klasičnem postopku. 

2. Grafika mora delovati kot samostojen likovni izdelek. 

3. Na posamezni grafični list narisati risbo. 

4. Karakteristike risbe, ki so narejene v različnih tehnikah, združiti s karakteristikami 

globokega tiska in visokega tiska. 

Odločila sem se za dve različni grafični tehniki. Tehniko kartonskega tiska z nepremično 

šablono, ki spada na področje visokega tiska, ter tehniko suhe igle, ki spada pod globoki tisk. 

Tehnika suhe igle se s svojimi karakteristikami zelo približa področju risbe, saj s pomočjo 
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suhe igle v cinkovo ploščo vrezujemo linije. Nastali motiv je lahko zelo risarski. Pri tehniki 

kartonskega tiska pa se risbi oddaljimo, saj ta tehnika ne omogoča hitrih potez in uporabe 

velikega števila linij. V uporabi so bolj ploskovno abstraktne enote. Te v kombinaciji z risbo 

lahko ustvarijo večji kontrast. 

5.2.1   Tematika 

Ker imata risba in grafika vsaka svoje karakterne značilnosti in spadata v različni likovni 

področji, hkrati pa se izdelovanje grafike prične pri risbi, sem želela poiskati tematiko svojih 

del, ki bi se skladala s tem konceptom. Dva svetova. 

Tematika mojih del nosi naslov Sanje. Sanje kot naša podzavest, naše želje, ki nas spremljajo 

skozi življenje in predstavljajo nerealni svet domišljije, strahov in želja. Sanje kot kontrast 

našemu vsakdanjemu življenju. Sanj se dotaknemo, ko zaspimo, ko se zamislimo in 

odmaknemo. Zato sem delo razdelila na dva svetova. Svet realnosti predstavlja grafika, svet 

sanj pa sem ponazorila z risbo. Svet realnosti je strog, utečen, poteka po nekem 

zastavljenem načrtu in je na ta način podoben postopku tiskanja grafike, ki poteka po točno 

določenem postopku. Svet sanj je igriv, sproščen, spontan in se lažje poistoveti s hitrim 

premikanjem risala po papirju. Izvedba je sledila v tehniki suhe igle in risanja v različnih 

tehnikah. 

Pri tehniki kartonskega tiska z nepremično šablono se je potrebno figuraliki odpovedati, saj 

omogoča uporabo predvsem abstraktnih oblik. Temu delu sem dodelila podnaslov Sanjam 

sanje, ki delu v celoti omogoča večjo sproščenost. Pri teh delih sem pri risbi uporabljala 

barvne svinčnike in na ta način ustvarjala kontrast med črnino grafike in barvo risbe. 

5.2.2   Postopek tiskanja 

Priprava matrice za postopek tiskanja v suhi igli se je začela z izdelovanjem skic. Osnutki so 

bili izdelani v različnih tehnikah, medtem ko je končna skica bila narejena s črnim 

flomastrom. 

Cinkovo ploščo sem najprej razrezala na željene dimenzije, jih zbrusila z brusnim papirjem ter 

spolirala s polirno pasto.  

V nadaljevanju sem risbo prenesla na paus papir, ki sem ga na cinkovo ploščo obrnila zrcalno 

ter tako skico še s pomočjo indigo papirja prenesla na cinkovo ploščo. V grobem je bila skica 
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prenešena na matrico. Samo vrezovanje je potekalo z dvema pripomočkoma. Z uporabo 

suhe igle in risalne igle (kovinsko risalo, ki ima na koncu v konico zalotano karbidno trdino). 

Ko je bila matrica narejena sem začela s postopkom tiskanja. Grafični papir je bilo treba 

namočiti v vodi ter ga po določenem času osušiti med časopisnim papirjem. Uporabila sem 

barvo za globki tisk, ki sem jo s plastično lopatico nanašala na matrico. Pri tem je potrebno 

paziti, da je delovna površina čista, saj med barvo ne smejo priti opilki, ki bi lahko ploščo 

opraskali. 

Nanešeno barvo sem dodatno segrela na vroči plošči, da se je ta še bolj vgreznila med 

zareze. Sledilo je odstranjevanje barve, najprej s plastično lopatico, potem z zmečkanim 

organtinom in kosem časopisnega papirja. Čez matrico sem nato potegnila z roko in očistila 

njene robove. 

Pred tem sem pripravila pritisk na stiskalnici, kamor sem položila matrico. Čeznjo sem 

položila vlažen grafični papir in grafiko odtisnila. Grafike je bilo potrebno dlje časa sušiti, šele 

nato je sledilo podpisovanje. Naredila sem štiri odtise vsake matrice, od tega sem tri porisala. 

 

Kartonski tisk je potekal z izdelavo skice, ki je bila prilagojena tehniki. Sivo lepenko sem z 

obeh strani premazala z mešanico lepila in vode in počakala, da se ta posuši. S tem sem 

matrico zavarovala pred vpijanjem barve in bencina ter ji podaljšala življenjsko dobo. Na 

zavarovan karton sem lepila izrezane oblike, prav tako iz kartona, ki sem jih še enkrat 

premazala z lepilom in vodo. Matrica je bila tako pripravljena na tiskanje. 

Ker kartonski tisk spada med visoki tisk, kar pomeni, da se barva odtiskuje iz visokih delov 

matrice, je postopek tiskanja nekoliko drugačen. Uporabiti je potrebno barvo za visoki tisk, ki 

jo s pomočjo valja nanesemo na visoke dele matrice. Matrico na stiskalnici prekrijemo s 

suhim grafičnim papirjem ter naravnamo pritisk za potrebe visokega tiska. Med papir in valje 

je potrebno vstaviti še vmesni karton in grafiko natisniti. Natisnila sem dva odtisa vsake 

grafike, en odtis je samostojen, na drugem pa je dodana risba, ki sem jo narisala v  tehniki 

barvnega svinčnika. 
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5.2.3   Dodajanje risbe 

Ko so se grafični listi temeljito posušili, sem na njih začela dodajati risbo. Na voljo sem imela 

tri odtise vsake grafike. Ker sem želela s pomočjo risbe čimbolj spremeniti videz in karakter 

dela, sem uporabljala različne risarske tehnike. Uporabila sem tehniko tuša, flomaster, barvni 

svinčnik ter kuli, oglje, akvarel in voščenko. Na eno od odtisov sem dodala računalniško  

generirano risbo. To sem dobila s pomočjo programa, ki glasbo pretvarja v risbo, to sem še 

dodatno obdelala in jo s tiskalnikom natisnila na grafični odtis. 

Pri kartonskemu tisku sem imela na voljo le en odtis, ki sem ga opremila z risbo v tehniki 

barvnega svinčnika. 

Na vsak odtis grafike je bila torej dodana risba v izbrani risarski tehniki. 

5.2.4   Dodajanje računalniške risbe 

Ker s pomočjo računalnika prav tako lahko narišemo risbo, sem se odločila, da bom en izvod 

porisala na ta način. S pomočjo programa Max/MSP 5 in patcha Floriana Waila, sem 

analizirala glasbo in jo prevedla v risbo. Pred tem sem poskenirala svojo grafiko in jo tako 

pretvorila v digitalno obliko. Ta mi je služila kot ozadje, da sem risbo glasbe lahko 

vkomponirala na željeno mesto. V programu Adobe Photoshop sem risbo prilagodila 

potrebam grafike in svojim željam. 

Ko je bil željeni videz dosežen, je bilo potrebno natančno izmeriti originalni grafični list, saj 

sem glede na to morala določiti nastavitve tiskalnika. Pomembno je namreč, da se risba drži 

pravilne postavitve in da na grafični list ni naključno natisnjena.  V Adobe Photoshopu sem 

izključila layer z ozadjem grafike ter v tiskanje poslala samo del z risbo. Tako je nastala 

grafika z računalniško generirano risbo.  

5.2.5   Podpisovanje del 

Odločila sem se za enega od možnih načinov podpisovanja. Grafiko brez risbe sem 

podpisovala na klasičen način. Grafike z risbo pa sem podpisovala na sledeči način: pod delo 

sem napisala tehniko, v kateri je bilo delo narejeno, npr. suha igla, svinčnik. V tem primeru 

sem izpustila številčenje izvodov, saj so dela izgubila možnost ponavljanja. Nadaljevala sem z 

naslovom ter podpisom in letnico. 

Grafike bi lahko podpisovala tudi na sledeči način: uporabila bi klasičen način podpisovanja 

grafike, brez oštevilčenja izvodov. Risba pa bi bila podpisana v slikovnem polju. 
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5.2.6   Avtorsko delo 

Slika 9: Vesna Bat, Sam, 2013, suha igla, 25 x 35

 

Uporaba suhe igle omogoča sled, ki je podobna risarskih tehnikam, vendar pa poteza s suho 

iglo ni tako sproščena, kot če bi jo naredili s svinčnikom. 

Figura, ki je uprizorjena se v različicah pojavlja na vseh grafikah, narejenih v tehniki suhe igle.  

V spodnjem delu postaja vedno manj definirana. Vidimo le njen obris, njena notranjost pa je 

enaka prostoru, ki jo obdaja. 
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Slika 10: Vesna Bat, Sam v množici, 2013, suha igla in barvni svinčik, 25 x 35 cm 

 

Dodana je risba, narejena v tehniki barvnega svinčnika. Zaradi izbrane barve dobi grafika 

določeno toplino. Kontrast črne figure in barvne množice, še bolj ponazori razliko med 

akterji. 
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Slika 11: Vesna Bat, Brezvratni Sam, 2013, suha igla in barvni svinčnik, 25 x 35 cm 

 

Osnovni grafiki je dodana risba v tehniki barvnega svinčnika. Ko na grafiko dodajamo risbo, 

lahko močno spremenimo njen izraz in pomen. 
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Slika 12: Vesna Bat, Sam in črte, 2013, suha igla in računalniško generirana risba,  

25 x 35 cm 

 

V tem primeru je na sliko dodana računalniško generirana risba.  
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Slika 13: Vesna Bat, Obsojenec, 2013, suha igla, 25 x 35 cm 

 

Osnovna grafika, narejena v tehniki suhe igle. Figura se v spodnjem delu staplja z ozadjem. 

Oblika glave in ramen se pojavlja v vseh delih globokega tiska. Povsod sem uporabila tudi 

temino čez oči, s katero sem želela poudariti njihovo spanje oz. slepost. 
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Slika 14: Vesna Bat, Obsojenec v žrelu, 2013, suha igla, barvni svinčnik in akvarel, 

25 x 35 cm 

 

Osnovi je dodana risba z barvnim svinčnikom in akvarelom. Z dodajanje risbe lahko grafiki 

dodamo svežino in sproščenost. 
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Slika 15: Vesna Bat, Obsojenec v Rimu, 2013, suha igla in tuš s peresom, 25 x 35 cm 

 

Dodana je risba v tehniki tuša in peresa. 
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Slika 16: Vesna Bat, Obsojenec v eko zaporu, 2013, suha igla in računalniško generirana 

risba, 25 x 35 cm 

 

Dodana je računalniško generirana risba. Nastala je zanimiv kontrast med bolj organsko ter 

čisto kristalinično obliko. 
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Slika 17: Vesna Bat, Sanjam, 2013, suha igla, 25 x 35 cm 

 

Osnovna grafika. Ohranjala sem svojo značilno obliko. Notranjost figure ostaja ista kot njeno 

ozadje, viden je le njen obris. Figure ne nosijo veliko detajlov, kar jih naredi brezosebne. 
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Slika 18: Vesna Bat, Sanjam družino, 2013, suha igla in barvni svinčnik, 25 x 35 cm 

 

Dodana je risba v tehniki barvnega svinčnika. Risba je narejena po navdihu otroških risbic. Ta 

grafiko naredi bolj igrivo. 

 

 

 

 



 
 

31 
 

 

Slika 19: Vesna Bat, Sanjam nasilje, 2013, suha igla, flomaster in akvarel, 25 x 35 cm 

 

Dodana je risba s flomastrom in akvarelom. Vidna je močna in hitra poteza roke, ki je v 

nasprotju z nadzorovano linijo suhe igle. 
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Slika 20: Vesna Bat, Sanjam mir, 2013, suha igla in računalniško generirana risba, 

25 x 35 cm

 

Risba je čez grafiko narejena s pomočjo računalnika. Nastale linije so tanke in nežne. 

Medtem ko grafika prihaja iz desne strani formata, računalniško generirana risba prihaja iz 

levega. Na ta način sem končno delo postavila v ravnotežje. 
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Slika 21: Vesna Bat, Dvojina, 2013, suha igla, 25 x 35 cm 

 

Osnovna grafika v suhi igli. Figuri nista poponoma sklenjeni. Njuna bela notranjost se staplja 

z ozadjem. Ker je motiv postavljen v sredino navpične osi formata in pod polovico 

horizontalne osi, deluje delo umirjeno in stabilno.  
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Slika 22: Vesna Bat, Dvojne misli, 2013, suha igla, oglje in voščenka, 25 x 35 cm 

 

Dodana je risba z ogljem in voščenko. Ohranja se simetrija dela.  
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Slika 23: Vesna Bat, Dialog, 2013, suha igla in barvni svinčnik, 25 x 35 cm 

 

Dodana je risba v tehniki barvnega svinčnika. Pisava prav tako sodi v področje risbe, zato se 

mi je njena uporaba zdela primerna in zanimiva. Delo dobi z njeno uporabo bolj zanimivo 

kompozicijo ter svežino. 
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Slika 24: Vesna Bat, Dvojina v glasbi, 2013, suha igla in računalniško generirana risba, 

25 x 35 cm 

 

Dodana je računalniško generirana risba. Ta nad delom ustvarja tančico iz tankih in nežnejših 

linij. 
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Slika 25: Vesna Bat, Ob drogu, 2013, suha igla, 28 x 38 cm 

 

Osnovna grafika v tehniki suhe igle.  Uporabljena je močna navpičnica, kar delu daje jasno 

smer. Figura je skoraj popolnoma sklenjena.  
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Slika 26: Vesna Bat, Hipi ob drogu, 2013, suha igla in barvni svinčnik, 28 x 38 cm 

 

Dodana je risba v tehniki barvnega svinčnika ter akvarela. Dodatna risba zamegli navpičnico. 

Motiv in barva pa dodata delu drug karakter. 
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Slika 27: Vesna Bat, Norec ob drogu, 2013, suha igla in kemični svinčnik, 28 x 38 cm 

 

Dodana je risba v tehniki kemičnega svinčnika. Linije so dinamične. Ohranjena je črno-bel 

izraz z dodatkom zlate barve. 
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Slika 28: Vesna Bat, Megla ob drogu, 2013, suha igla in računalniško generirana risba, 

28 x 38 cm 

 

Dodana je računalniško generirana risba. Uporabljeno je veliko navpičnic, kar še dodatno 

poudari glavno vertikalno smer. 
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Slika 29: Vesna Bat, Psiho, 2013, suha igla, 25 x 35 cm 

 

Osnova grafika v tehniki suhe igle. Uporabljena je diagonalna smer. Figuru nista popolnoma 

definirani. Desna se v spodnjem delu staplja v ozadjem, medtem ko je spodnja postavljena v 

senco in ne nosi nobenega detajla. 
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Slika 30: Vesna Bat, Psiho plava, 2013, suha igla in flomaster, 25 x 35 cm 

 

 

Dodana je risba z barvnim flomastrom. Delu sem dodala novo vsebino. Ta je bolj sproščena 

in humorna. Že uporaba svetlih barv, naredi viden kontrast med osnovno grafiko in 

kombiniranim delom. 
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Slika 31: Vesna Bat, Tesni psiho, 2013, suha igla in voščenka, 25 x 35 cm

 

Dodana je risba z voščenko. Vidimo gosto nizanje linij, tako da z njimi dobimo že videz 

ploskve. Delo deluje zaradi tega še bolj težko. 
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Slika 32: Vesna Bat, Psiho misli, 2013, suha igla in računalniško generirana risba, 25 x 35 cm 

 

Dodana je računalniško generirana risba. S tem grafika ne pridobi novega pomena, ne 

zaznamo povezave med grafiko in risbo, spremeni pa se kompozicija. 
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Slika 33: Vesna Bat, Trojček, 2013, suha igla, 35 x 50 cm 

 

 

 

Osnovna grafika v tehniki suhe igle. Figure se stapljajo z ozadjem. Še vedno so zaradi svoje 

tipskosti brezosebne. Uporabljena je tipična povezava glave in ramena ter temine, ki je 

narejena čez oči. Prevladuje diagonalna smer. 
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Slika 34: Vesna Bat, Ločen trojček, 2013, suha igla in barvni svinčnik, 35 x 50 cm 

 

 

 

 

Dodana je risba v tehniki barvnega svinčnika. Poteze so močne in hitre. Delujejo kot nasilni 

vstop v grafiko, figure pa ločujejo med sabo. Linije stopajo iz formata matrice, s tem dobimo 

občutek, da kot da je grafika prečrtana oziroma uničena. 
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Slika 35: Vesna Bat, Povezani trojček, 2013, suha igla in oljni pastel, 35 x 50 cm 

 

 

 

Dodana je risba v tehniki oljnega pastela. Ta tehnika prinaša intenzivno barva. Rdeča je 

globoka in izrazita, kar celotnemu delu doda močan izraz. 
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Slika 36: Vesna Bat, Sanjam uničenje, 2013, kartonski tisk z nepremično šablono, 

35 x 50 cm 

 

Osnovna tehnika v kartonskem tisku. Tu sem odstopila od figuraličnega motiva ter 

nadaljevala z abstrakcijo. Uporabljene so organske oblike. Pri tej tehniki dobimo 

enakomerno črno površino, ki ima popolnoma drug karakter kot tehnika suhe igle. 
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Slika 37: Vesna Bat, Uničenje, 2013, kartonski tisk z nepremično šablono, oljni pastel, 

35 x 50 cm 

 

 

Dodana je risba v tehniki oljnega pastela. Barva in drug karakter risarskega pripomočka 

razbije črno-beli kontrast, poveča se tudi slikovno polje. 
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Slika 38: Vesna Bat, Sanjam risbo, 2013, kartonski tisk z nepremično šablono, 

35 x 50 cm 

 

Osnovna grafika v tehniki kartonskega tiska z nepremično šablono. 
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Slika 39: Vesna Bat, Dva okvirja, 2013, kartonski tisk z nepremično šablono, voščenka, 

35 x 50 cm 

 

Dodana je risba z voščenko. Risbi sem tu označila svoj okvir, ki pa ga ta vseeno prestopa. 
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6   PEDAGOŠKI DEL 

Pri pedagoškem delu diplomske naloge se bom posvetila združevanju likovnih vsebin ter 

teoretično opisala učni proces kombinirane likovne naloge za učence devetletke. 

 

6.1   Združevanje likovnih vsebin 

6.1.1   Prva triada devetletke 

Risanje in grafika se v učnem načrtu pojavita v prvem razredu devetletke. Tam otroci 

predvsem spoznavajo različne materiale, ki so prisotni pri grafiki in risanju. 

Povezovanje teh dve področji bi lahko izvedli že v tem razredu.  Pri grafiki bi spoznali pojem 

tiskanja in odtisa, odkrili bi različne materiale za izdelavo šablon ter izdelali enostavno 

grafiko s šablonskim tiskom. Ko bi bil odtis narejen, bi lahko nadaljevali s spoznavanjem 

različnih risarskih pripomočkov, kakšne sledi puščajo in kakšne barve. Z različnimi risarskimi 

pripomočki bi lahko narisali risbo čez odtisnjeno grafiko. Nalogi bi se bilo potrebno 

prilagoditi časovno, saj zajema dve likovni področji. Poiskati pa bi bilo potrebno tudi 

primeren motiv. 

 

V likovni nalogi bi v drugem in tretjem razredu lahko združili likovne probleme s področja 

risanja in grafike. Pri risanju bi spoznavali tekoče in trde likovne materiale in pripomočke, ki 

bi jih kombinirali s spoznavanjem in izdelovanjem različnim preprostih tehnik tiskanja. 

Grafiko bi opremljali z različnimi črtami ter različno gostoto linij. Razložili bi pojme, kot so 

tekoči materiali, trdi materiali, točka, črta, različnost črt. Pri grafičnemu delu pa bi razložili 

pojeme tiskarstvo, tiskanje, odtis, matrica. Učenci bi spoznali razliko med sliko, risbo in 

grafiko. 

6.1.2   Druga triada devetletke 

V četrtem razredu bi v okviru likovne naloge prikazali umetniška grafična in risarska dela. Z 

učenci bi izdelali matrico v enostavni grafični tehniki  ter jo odtisnili. Pogovorili bi se o 

različnih materialih za matrico in spoznali pojem umetniška grafika. V drugem delu likovne 

naloge bi učenci ponovili že poznane pojme s področja risanje, pojasnili razliko med 
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prostoročno in s pripomočki narisano črto, opazovali bi različne značilnosti črt ter spoznali 

pojma ritem in ponavljanje v likovni umetnosti. S pomočjo novih pojmov bi na odtisnjeno 

grafiko narisali risbo,  v kateri lahko zasledimo ponavljanje in ritem. 

Ena od možnih kombinacij bi bilo raziskovanje različnih pisav, s pomočjo grafike ter risbe in 

ugotovili razlike med tiskarsko in osebno pisavo. 

 

V petem razredu se učenci spoznavajo s pojmom ravnotežja, simetričnega in asimetričnega 

ravnotežja, enakomerni in neenakomerni ritem, svetla in temna črtna površina ter redko in 

gosto nizanje črt. Medtem ko pri grafiki začenjajo spoznavati pojem reprodukcije in 

neponovljivosti risbe in grafike, hkrati pa spoznavajo zahtevnejše grafične tehnike. V tem 

razredu se nam ponudi možnost izdelovanja matrice v zahtevnejši tehniki. Učenci bi odtisnili 

več odtisov ter s tem utrjevali pojem reprodukcije. Na vsak odtis bi učenci narisali risbo, s 

katero bi reševali vedno drug likovni problem, od različne uporabe ritma, različnega 

ravnotežja, svetle in temne površine. Poleg tega bi se srečali z neponovljivostjo risbe in 

reprodukcijo grafike. 

 

V šestem razredu bi lahko z grafiko združili risbo, ki razlikuje različne teksture in strukture. 

Na odtisnjen grafični list bi učenci naredili ozadje z različno uporabo strukture in teksture. 

Poleg tega bi otroci začeli spoznavati kompozicijo in kaj se s kompozicijo dogaja, ko nanjo 

narišemo risbo. 

 

6.1.3   Tretja triada devetletke 

Sedmi razred pri risbi obsega spoznavanje simetrične in asimetrične kompozicije, prav tako 

učenci spoznajo razgibano in nerazgibano kompozicijo, odnosov dela do celote ter 

ornamente. Vse te likovne probleme bi lahko popestrili s kombiniranjem risbe in grafike. Z 

dodajanjem risbe na grafični list bi lahko spreminjali kompozicijo iz simetrične v asimetrično 

(in obratno), nerazgibane v razgibano kopozicijo. Na grafični list bi lahko za ozadje narisali 

različne ornamente in s tem spremenili videz dela. Pri samem izdelovanju matrice pa bi 

spoznavali razlike med industrijsko in umetniško grafiko ter odkrivali različne grafične 

tehnike. 
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V osmem in devetem razredu učenci začnejo spoznavati likovni prostor in prostorske ključe, 

razmerja, konstrukcijsko risanje. Ukvarjajo se s perspektivo in odkrivajo razmerja človeškega 

telesa. V teh dveh razredih bi bilo zanimivo uporabiti obratni postopek kombiniranja risbe in 

grafike. V prvem delu naloge bi učenci narisali, po pravilih linearne perspektive ali drugih na 

novo spoznanih pojmov, na grafični papir nek določen motiv. V drugem delu pa bi čez risbo 

natisnili grafiko, ki bi nosila bolj enostavne organske in abstraktne oblike. Na ta način bi 

lahko dobili zelo zanimiv izdelek, na katerem bi zahtevnejše risanje popestrili z zabavnejšimi 

oblikami grafike.  

Učenci bi se še bolj poglobili v razmišljanje o večkratnem odtisu grafike ter kaj se zgodi z 

reprodukcijo, če čez ali pod grafiko narišemo neponovljivo risbo. 

 

6.2   Učni proces kombinirane likovne naloge za učence devetletke 

Kombinirano likovno nalogo bi bilo potrebno izvesti na podlagi učnega načrta za razred, v 

katerem bi želeli to likovno nalogo izvesti. Ta mora zavzemati tako probleme in cilje s 

področja risbe, kot s področja grafike.  

Za primer si vzemimo peti razred devetletke. Na području risanja so zastavljeni problemi: 

črtne vrednote in risba, ravnotežje v gradnji risbe, ritem in spreminjanje ritmičnih zaporedij 

ter tiskana pisava in risba. 

 

5. razred 

LIKOVNO 

PODROČJE 

LIKOVNI  

PROBLEMI 

            

             CILJI REŠEVANJA LIKOVNIH PROBLEMOV   

MED

PR. 

POV. 

STANDARDI  

ZNANJA 

  
USVAJANJE 

LIKOVNIH POJMOV 

     LIKOVNO  

     IZRAŽANJE 

PRIVZGAJANJE 

DOŽIVLJAJSKIH 

NARAVNANOSTI 

 

Likovne pojme 

opišejo in 

likovno izrazijo 
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RISANJE  
 
Črtne 
(linearne) 
vrednote in 
risba  

Učenci: 
 
- pojasnijo posebnosti črt 
po obliki, legi (smeri), 
debelini, dolžini  
- povedo posebnosti 
gostega in redkega 
nizanja različnih črt 
- opišejo nastalo svetlo in 
temno črtno ploskev 
- aplicirajo svetle in 
temne črtne ploskve s 
površinami predmetov, 
rastlin, živali, človeka v 
naravi in okolju 
- analizirajo narisane 
črtne ploskve na risbah 
vrstnikov in umetnikov  

Učenci: 

 

- narišejo risbo in jo črtno 
obogatijo 

Učenci: 

 

- se navajajo na 

samostojno izpolnjevanje 

narisanih ploskev 

- se navajajo na vztrajnost 

pri izpolnjevanju ploskev s 

črtami 

 

 

MA  

SO 

SL 

Učenci: 

 

Razlikujejo 

pojme: 

- točka  

- črta (linija) 

- črta po obliki, 

smeri, debelini, 

dolžini 

- gosto, redko - 

- nizanje črt 

- svetla, temna 

črtna ploskev  
 Ravnotežje 

(ravnovesje
) v gradnji 
risbe 

- s pomočjo  primerov v 
naravi in okolju pojasnijo 
že znani pojem 
ravnotežje  
- razložijo osnovne 
značilnosti  likovnega 
ravnotežja 
- spoznajo pojma: 
simetrično in asimetrično 
ravnotežje 
- na primerih v naravi in 
okolju ter umetniških 
delih določajo simetrično 
in asimetrično ravnotežje  
  
 
 
- opredelijo posebnosti 
razporeditve narisanih 
podob po risalni ploskvi 
-  spoznajo način risanja 
risbe od celote k 
posameznostim 
 

- narišejo kompozicijo v 

simetričnem ali 

asimetričnem ravnotežju 

- privzgajajo smisel za 
uravnoteženo razporejanje 
narisanih elementov 
- pridobivajo občutek za 

drugačnost asimetrične 

kompozicije 

MA 

SO 

GV 

SL 

Opredelijo 

pojme: 

- ravnotežje  

- likovno 

ravnotežje 

- simetrično 

ravnotežje 

- asimetrično 

ravnotežje 

 Ritem in 

spreminjanj

e ritmičnih 

zaporedij 

- razložijo pojem 
ponavljanje elementov 
po obliki, velikosti in 
barvi 
- spoznajo pojem ritem 
- povedo, kje ga 
srečujemo v naravnih in 
življenjskih procesih 
- spoznajo pojma: 
enakomeren in 
neenakomeren  ritem  
- se seznanijo s 
pomembnostjo presledka 
med nizanjem narisanih 
elementov 
- na primerih umetniških 
risb poiščejo  različna  
ritmična zaporedja 

- komponirajo različna 

ritmična zaporedja 

elementov (enakomerna, 

neenakomerna)  

 

- razvijajo občutek za 
enakost  presledkov med 
nanizanimi elementi 
- razvijajo domiselnost pri 
oblikovanju posameznih 
ritmičnih elementov in 
celotnih zaporedij  
 

 

 

GV 

SL 

MA 

ŠV 

SO 

Razumejo 

pojme: 

- ponavljanje  

elementov  

- ritem 

- enakomeren 

ritem 

- 

neenakomeren 

ritem 

- presledek 
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 Tiskana 

pisava in 

risba 

- utrdijo spoznanje, da so 

črke in besedila zbirke 

znakov, ki služijo kot 

sporočilo 

- razložijo možnosti 

pisanja teh znakov: 

ročno (pisani znaki) ali s 

posebnimi pripomočki 

(pisalni stroj, računalnik, 

tiskarski stroj ...) – tiskani 

znaki 

- spoznajo osnovne 

možnosti oblikovanja črk 

- seznanijo se z osnova-

mi povezovanja besedila 

in risbe v enotno 

sporočilo 

- na fotografijah primerov 

sporočil pojasnijo jasnost 

sporočila in enakovredno 

zastopanost pisave in 

risbe 

 

-  

- oblikujejo kompozicijo v 

kombinaciji risbe in 

besedila, sestavljenega iz 

izrezanih tiskanih črk 

- razvijajo zmožnost 
smiselnega kombiniranja  
besedila in risbe 
- razvijajo občutek za 
likovno oblikovano 
sporočilo 

MA  

SLO 

GV 

Spoznajo 

pojme: 

- sporočilo – 

črke in  

besedila 

(znaki) 

- ročno 

napisani znaki 

- znaki, 

napisani s 

pripomočki 

- besedilo  

(Učni načrt, za predmet Likovna vzgoja 2011) 

 

Na področju grafike pa so cilji, ki naj bi jih otroci dosegli naslednji: 

- Utrdijo pojem umetniška grafika. 

- Spoznajo pomen označbe umetniške grafike in števila odtisov. 

- Spoznajo dela vidnejših slovenskih grafikov. 

- Spoznajo značilnosti strojnega tiskanja. 

- Pojasnijo namen množičnega reproduciranja strojno natisnjenih grafik 

- Razložijo razliko med risbo, grafiko in sliko. 

- Spoznajo materiale in orodja ter postopke za izdelavo zahtevnejših grafičnih tehnik 
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GRAFIKA Tiskarstvo 

– grafika 

 

- utrdijo pojem umetniška 
grafika (umetnik 
izdelovalec osnutka, 
risbe, matrice, odtisa) 
- spoznajo pomen 
označbe umetniške 
grafike in števila odtisov 
- spoznajo dela vidnejših 
slovenskih grafikov 
- spoznajo značilnosti 
strojnega tiskanja 
(osnutek, tisk s stroji, 
število izvodov, 
označitev)  
- pojasnijo namen 
množičnega 
reproduciranja strojno 
natisnjenih grafik 
- razložijo razliko med 
risbo, sliko in grafiko 
- spoznajo materiale in 
orodja ter postopke za 
izdelavo zahtevnejših 
grafičnih tehnik  

- uredijo kompozicijo in za 

izdelavo matrice uporabijo 

različne materiale 

- izvedejo tehniko ploskega 

tiska v več barvah  

- razvijajo zmožnost 

rokovanja z zahtevnejšimi 

grafičnimi orodji in 

materiali 

- se navajajo na 

postopnost in doslednost 

izvajanja grafične tehnike 

- razvijajo smisel za 

kombiniranje materialov 

različnih površin  

- privzgajajo čut za 

pomembnost čistosti 

grafičnega lista  

SO 

MA 

SLO 

Razlikujejo 

pojme: 

- umetniška 

grafika 

- ročni tisk 

- osnutek 

- matrica 

- odtis 

- število odtisov 

- označitev 

grafike 

- strojni tisk 

- oblikovalec 

- množičnost 

izvodov 

- naklada 

(Učni načrt, za predmet Likovna vzgoja 2011) 

 

Pri načrtovanju se je potrebno zavedati vseh teh ciljev in jih v nalogi čim več zajeti in 

smiselno povezati. 

Ker bomo združevali dve področji moramo vnaprej razmisliti,  kako bomo nalogo izvedli ter 

kakšen rezultat želimo doseči. Postopek tiskanja grafik je dokaj zahteven, ko temu dodamo 

še risbo, se moramo zavedati, da smo ta postopek še podaljšali. Za to je potrebno, da si 

tehnike in motiv prilagodimo na način, da sama likovna naloga ne bo prezahtevna ter da bo 

učencem zanimiva v obeh delih (risarskem in grafičnem). 

Pomembno je, da postopek dela preizkusimo sami. Na ta način bomo prepoznali ustreznost 

motiva, ugotovili bomo v katerih delih bodo učenci potrebovali več pojasnjevanja ter kako 

bomo pred samim izvajanjem podali razlago in navodila. 

Likovno nalogo bi torej razdelili na dva dela, grafični in risarski del.  V prvem bi učenci 

utrjevali kaj je grafika, kakšen so njene značilnosti ter spoznavali tehnike tiskanja. V tem delu 

bi bilo potrebno tudi napovedati risarski del naloge (pokazati primere), da si bodo učenci 

lažje predstavljali, kakšen izdelek bo na koncu nastal. Učenci bi izdelali matrico v izbrani 

tehniki ter odtisnili grafiko. 

Drugi del naloge bi nadaljevali, ko bi se tiskarska barva dobro posušila. V tem delu bi učenci 

bolje spoznali risbo, njene elemente. Poudarek bi dali na gosto in redko nizanje črt, 
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ustvarjanje ritma. Čez odtisnjeno grafiko bi narisali risbo, ki bi izpolnjevala zahteve podane v 

risarskem delu. 

Na koncu likovne naloge bi se pogovorili o končnem izdelku, kako smo do njega prišli, 

obnovili značilnosti grafike in risbe ter ovrednotili dela sošolcev. 

Za popestritev likovne naloge, bi lahko grafiko in risbo kombinirali tudi s pomočjo 

skupinskega dela. Učenec bi naredil več odtisov grafik, na enega od odtisov bi narisal risbo 

sam, ostale pa bi dal svojim sosedom, da ti narišejo svojo risbo. Tako bi učenec imel več istih 

odtisov z različnimi risbami. 

 

6.3   Ugotovitve 

Možnost kombiniranja področij prinaša nekatere pozitivne lastnost pri izvajanju likovnega 

pouka. Otroci lahko na ta način že v osnovni šoli ugotovijo, da likovna področja niso strogo 

ločena ter da jih lahko sami prepletjo pri svojem likovnem ustvarjanju in s tem dosežejo 

zanimive učinke. Opazijo lahko tudi to, da se isti likovni problemi pojavljajo na različnih 

področjih. 

Prav tako je kombiniranje likovnih področij primerno in včasih celo priporočljivo, saj se ure 

likovnega pouka krčijo. Za konkretno raziskovanje posameznega področja zmanjkuje časa, 

zato lahko poskušamo določene likovne cilje združiti v en likovni izdelek. To primanjkovanje 

časa opazimo predvsem v tretji triadi, kjer je v učnem načrtu podanih veliko ciljev, ki naj bi 

jih učenci dosegli, časa za to pa je izredno malo.  
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ZAKLJUČEK 

V svojem diplomskem delu sem združila dve likovni področji, grafiko in risbo. Ugotovila sem, 

da lahko grafiki zelo spremenimo značaj in pomen, če nanjo dodamo poteze, ki so značilne za 

risbo. 

Tako grafika kot risba sta sami sebi čisto dovolj in pri svojem izražanju ne potrebujeta 

nikakršne dopolnitve, če sta korektno izpeljani. Vendar pa ju lahko za določene namene 

združimo. Predvsem takrat, ko želimo združiti nasprotujoča karakterja, strogost grafike, ki pri 

svojem postopku dopušča malo maneverskega področja in spontanost risbe, ki je lahko 

izredno nepredvidljiva. 

Prav tako se pri tej združitvi srečamo z reprodukcijo in neponovljivostjo. Prvi del nam ponuja 

grafika, drugega risba. V mojih delih grafika sicer ohranja možnost ponovitve, vendar pa vsak 

odtis postane neponovljiv zaradi dodatnega vdora na grafični odtis. 

Grafiki sem v tem delu dodala nekaj neponovljivosti, na način, da sem nanjo dodala risbo.  

Risbi pa sem odvzela prvi spopad z belino papirja, v tem delu jo je namreč prehitela grafika. 
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