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 POVZETEK 

 

Diplomska naloga govori predvsem o kombiniranih tehnikah globokega tiska. Spregovorila sem 

tudi o likovnih izraznih sredstvih; točki, liniji in ploskvi. V diplomski nalogi sem opisala in 

analizirala nekaj grafičnih del umetnikov, ponovno v kombiniranih tehnikah. Praktično sem 

preizkušala kombinacije tehnik globokega tiska. Nato sem nadaljevala z eksperimentiranjem 

likovnega oziroma grafičnega izražanja v barvni tehniki. Opisu in analizi lastnih grafičnih del sledi 

pedagoški del, kjer sem analizirala grafična dela otrok, ki so jih ustvarili v kombiniranih tehnikah.  

Vsaka tehnika ima svoje določene lastnosti, ki jih izkoriščamo pri likovnem izražanju, ki nam 

omogočajo ustvariti, ponazoriti lasten jezik, pogled, namen.  

V pedagoškem smislu, so kombinirane tehnike lahko za otroke nekaj novega, drugačnega oziroma 

popestritev šolskega dneva, učitelj bo pa prihranil čas, ter s tem imel še več možnosti ustvarjanja z 

otroki. 

 

POVZETEK V ANGLEŠKEM JEZIKU (ABSTRACT) 

 

In my Diploma project, I mostly discuss combined technics of intaglio print and different artistic 

means of expression such as dot, line and surface. I also describe and analyze some graphics of 

other artists which were done with combined technics. In practice I explored different combinations 

of intaglio prints and experimented with artistic and graphic expressions in color technics. The 

description and analysis of my own works is followed by a pedagogical part where I analyze 

graphic works of children also done in combined technics. 

Each technic has its own characteristics that help us in our artistic expression thus enabling us to 

create and illustrate our own language, view and purpose.  

In pedagogical sense, combining different technics of intaglio brings some diversity and something 

different to schoolchildren. The teacher will also save some time which will give him even more 

opportunities to create with children.   
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UVOD 

 

V diplomski nalogi bom spregovorila o lastnem ustvarjanju v grafiki globokega tiska. Grafična dela 

so narejena v kombinaciji različnih grafičnih tehnik. 

Svoje ugotovitve oziroma izkušnje o kombiniranih grafičnih tehnikah bom uporabila pri 

pedagoškem delu, v analizi otroških in mladinskih grafik globokega tiska, ustvarjenih v 

kombiniranih tehnikah. 

 

Sprva bom spregovorila o tem, kaj je grafika, nato bo sledil zapis o vrstah, načinih in tehnikah 

grafike, nato se bom osredotočila na globoki tisk ter tehnike globokega tiska. Opredelila bom 

tehnike globokega tiska ter opisala, kakšne so prednosti tehnik. Nato bo sledil opis likovne teorije 

(likovni prostor, slikovna ploskev, likovna izrazna sredstva). Temu bo sledila povezava grafičnih 

tehnik z likovnimi izraznimi sredstvi. 

Preden bom prešla na opis lastnih grafičnih del, bom naštela in opisala grafična dela umetnikov v 

kombiniranih tehnikah globokega tiska. 

Spraševala se bom, katere likovne razsežnosti grafike je potrebno upoštevati pri načrtovanju 

kombiniranih grafičnih tehnik, ali je produktivno dodeljevati posameznim tehnikam ločene, 

specifične izrazne naloge, kakšne urejevalne mehanizme uporabimo za preprečitev likovnega 

nereda na grafičnem listu? 

 

Lastno ustvarjanje ponavadi ni v povezavi z naprej točno zastavljenimi cilji, kje bo kaj, ampak 

grafika zahteva natančnost, doslednost. Končne odločitve mojih grafičnih listov so ponavadi risbe, 

ki nastajajo ob intuitivnem ustvarjanju, izražanju osebnih čustev, doživljanju vsakodnevnih 

dogodkov, utripu vsakdana. So nekakšen notranji zapis, ali pa kot virtualna krajina. 

 

JEDRO 

Kaj je grafika? 

V slovarju slovenskega knjižnega jezika je zapisano: »grafika -e ž (á) 1. likovna umetnost, pri kateri 

se na plošči izdelana risba odtiskuje: ukvarjati se z grafiko; nove tehnike v grafiki / umetniška 

grafika; uporabna grafika // odtis v kaki grafični tehniki: grafike in akvareli / razstava grafike / 

pregled partizanske grafike.« (grafika, n. d.) 
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»Grafika je izjemno široko področje, ki vključuje najrazličnejše plasti in možne vidike proučevanja. 

Skoraj nemogoče je hkrati zajeti estetske, zgodovinske, tehnološke, sociološke, likovnoteoretske, 

didaktične … vidike tega fenomena.« (Jesih, 2000, str. 7) 

 

»Pojem grafika (iz grščine graphein – pisati, vrezovati) obsega tehnično in likovno področje 

odtiskovanja. Predstavlja način, kako neko površino materiala primerno obdelamo in z nanosom 

barve ter postopkom tiskanja dosežemo več enakih odtisov.« (Jesih, 2000, str. 19) 

»V ta namen uporabljamo različne materiale, površine pa obdelamo z različnimi postopki. Tudi 

barvo nanašamo na različne načine in odtiskujemo na različne materiale (papir, PVC, kovina itn.).« 

(Jesih, 2000, str. 19) 

 

V smislu uporabe grafiko delimo na industrijsko ali reproduktivno grafiko in umetniško ali 

originalno grafiko (Jesih, 2000, str. 19). »Reproduktivna grafika spada na tehnično področje tiska. 

Obsega različne načine tiskanja, namenjenega različnim vrstam uporabe, tisk na papir, plastiko ali 

druge materiale. Matrice in odtisi se v reproduktivni grafiki izdelajo z raznimi tehničnimi postopki 

in stroji. Izdelava matric poteka izključno s fotoreproduktivnimi postopki. Bistvena je možnost hitre 

izdelave in velike naklade. Pri umetniški grafiki se v postopkih razmnoževanja uporablja tiskovne 

plošče, ki jih izdela avtor. To pomeni, da na izbrani material, odvisno od izbire tehnike, prenesemo 

neko likovno kreacijo. Na tak način ustvarimo tiskovno ploščo, ki jo nato s primernim postopkom 

nanašanja barve odtiskujemo in s tem dosežemo več enakih odtisov.« (Jesih, 2000, str. 19, 20) 

»V odtisu, na grafičnem listu, se med posegom na tiskovno ploščo udejanji predhodna likovna 

ideja. Lahko bi tudi definirali, da je grafični list umetniško delo, razmnoženo s pomočjo tiska, in ki 

kot tako ostaja v več enakih primerih.« (Jesih, 2000, str. 20) 

 

Tiskovna plošča ali matrica je plošča, s katere odtiskujemo. Matrico obdelamo ročno, z 

mehaničnimi ali kemičnimi sredstvi, lahko pa jo oblikujemo tudi s sestavljanjem, z dodajanjem 

različnih materialov (Jesih, 2000, str. 20). 

Barvo na tiskovno ploščo nanašamo na več načinov: z valjanjem, vtiranjem z usnjenimi tamponi ali 

z rakljem skozi sito (Jesih, 2000, str. 20). 

»Tiskamo s pomočjo ročne stiskalnice, lahko tudi ročno s knjigoveško kostjo, pri sitotisku pa s 

tiskarskim strojem, prilagojenim v ta namen.« (Jesih, 2000, str. 20) 

Da pa odtise obravnavamo kot originalne odtise, jih moremo označiti s skupnim številom odtisov, z 

zaporedno številko odtisa, z lastnoročnim podpisom avtorja, naslovom dela in letom nastanka 

(Jesih, 2000, str. 20). 
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Vrste, načini in tehnike tiska 

 

Sedaj sledi opis vrst, načinov in tehnik tiska. Torej, »za odtiskovanje risbe, slike ali teksta s 

pomočjo matrice, izdelane mehanično ali s pomočjo fotokemičnega postopka, obstajajo štirje 

načini, štiri osnovne skupine tiska. Delijo se po načinu nanosa barve in načinu tiskanja. To so visoki 

tisk, globoki tisk, ploski tisk in sitotisk.« (Jesih, 2000, str. 21) 

 

»Visoki tisk je način tiska, pri katerem barvo nanesemo na matrico, ki ima ravni dvignjeni in nižji 

poglobljeni del. Barva se oprime le ravnega, dvignjenega dela, nižjih poglobljenih, ugreznjenih 

delov matrice pa se barva ne oprime. Pri tiskanju, ko položimo papir na matrico, se ustvari pritisk 

na celotno površino. Barva se odtisne z dvignjenih ravnih delov površine. Zaradi nanašanja barve 

na gornjo površino matrice se ta način tiska imenuje visoki tisk.« (Jesih, 2000, str. 21) 

 

»Globoki tisk je način tiska, pri katerem barvo z vtiranjem nanašamo v vdolbine na 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 so vidno reliefno izbočene. Zaradi nanašanja 

barve v dolbine, v »globino«, se ta način imenuje globoki tisk.« (Jesih, 2000, str. 22) 

 

»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, jo odbijajo. Zaradi ploske 

matrice se ta način tiska imenuje ploski tisk.« (Jesih, 2000, str. 23) 

 

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

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.« (Jesih, 2000, str. 23) 

 

Vsaka vrsta tiska ima več svojih posebnih načinov tikanja, imenujemo jih grafične tehnike. 

»Razlikujejo se glede na uporabo materiala, priprave in obdelave tiskovne plošče.« (Jesih, 2000, str. 

24) 
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Torej, tehnike visokega tiska so (Jesih, 2000, str. 24): 

 

- lesorez 

- linorez 

- rezanje v mavec 

- tisk s pečatniki 

- tisk s šablonami 

- kolažni tisk 

- kolagrafija 

- visoka jedkanica 

- visoki bakrorez 

- gravura v plošče PVC 

- tisk iz naravnih materialov. 

 

Tehnike globokega tiska so (Jesih, 2000, str. 25): 

 

- mehanične tehnike: 

bakrorez 

suha igla 

mezzo tinta 

punktirna tehnika 

gravura v plastično maso 

- kemične tehnike: 

jedkanica 

akvatinta 

tehnika mehke prevleke (vernis mou) 

izkrušenka (reservage). 

 

Tehnike ploskega tiska (Jesih, 2000, str. 25): 

 

- litografija. 

 

Tehnike sitotiska (Jesih, 2000, str. 25): 

- sitotisk. 
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Priprava cinkove plošče oziroma matrice za globoki tisk in jedkanje le-te 

 

Glede na to, da so moja dela ustvarjena v globokem tisku, bom podrobneje opisala tehnike le-tega. 

Kot sem že omenila, tehnike globokega tiska sprva delimo glede na način, kako je obdelana matrica 

ali tiskovna plošča. Matrico lahko obdelamo mehanično ali kemično. Pri mehanični obdelavi 

uporabimo različna orodja, s katerimi zarežemo, vrišemo, vdolbemo risbo oziroma motiv. Pri 

kemični obdelavi pa uporabimo kislino (solitrna, solna, žveplena kislina, železov klorid, dušikova 

kislina), ki ujedka matrico. Pri globokem tisku uporabljamo cinkovo, bakreno ali aluminijevo 

matrico, PVC-matrico, lahko pa matrico naredimo iz kartona, to tehniko imenujemo kolagrafija, ki 

spada tudi pod visoki tisk (Debenjak, 1967). 

 

Pri jedkanju cinkove matrice najpogosteje uporabljamo dušikovo kislino, ki jo razredčimo z vodo. 

Če pa uporabimo matrico iz aluminija, pa uporabimo modro galico. Čas jedkanja je odvisen od 

različnih dejavnikov; temperature zraka, vlage, moči kisline ter, seveda, kolikor želimo, da nam 

kislina ujedka matrico. Pri jedkanju med kovino in kislino poteka kemična reakcija; na plošči 

oziroma matrici nastajajo mehurčki, katere odstranimo z golobjim peresom. S tem omogočimo 

kislini nadaljnjo jedkanje (Brunner, 1964, str. 118). Ko zaključimo z jedkanjem, matrico speremo 

pod tekočo vodo, jo posušimo s krpo, očistimo asfalt, zbrusimo robove ter se pripravimo na 

tiskanje. 

Pri vseh tehnikah, ki sem jih naštela pri globokem tisku, je način priprave cinkove matrice enak. 

Sprva matrico poliramo z vodobrusnim papirjem, postopek nadaljujemo s polirno pasto, matrico 

očistimo z bencinom ter jo razmastimo z razmaščevalcem. Cinkova plošča je pripravljena za 

nadaljnjo obdelavo. Ne smemo pa zanemarit robov matrice, ki jih obdelamo s pilo. S tem 

preprečimo, da bi se papir med tiskanjem potrgal ter natančnejši prijem valja matrice. Pri 

mehaničnih tehnikah pripravimo robove pred obdelavo matrice, pri kemičnih tehnikah pa po 

obdelavi matrice oziroma tik pred tiskanjem (Brunner, 1964, str. 76). 

 

Pri pripravi cinkove matrice za tisk je sledeči postopek: na matrico nanesemo barvo, jo vtremo z 

organtinom, s krožnimi gibi s pomočjo časopisnega papirja odstranimo (na površini, ne v dolbinah) 

odvečno grafično barvo za globoki tisk ter zaključimo z rahlimi gibi dlanmi po površini matrice. S 

tem zadnjim korakom enakomerno porazdelimo barvo po matrici, tako da na odtisu dobimo 

enakomeren rahlo siv ton. Preden položimo matrico na grafično prešo, s krpico temeljito obrišemo 

robove matrice. Matrico položimo na grafično prešo ter nanjo položimo grafični papir za globoki 
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tisk, ki smo ga predhodno namakali v vodi (v vodi ga namakamo približno od petnajst do trideset 

minut). Položimo filc in odtisnemo matrico. Odtis previdno odložimo med karton, med sušenjem 

odtisa grafiko zaščitimo s klobučnim papirjem. Odtis pustimo, da se posuši dva do tri dni (Brunner, 

1964, str. 74, 78). 

 

Opis mehaničnih in kemičnih tehnik globokega tiska 

 

Sledi opis mehaničnih in kemičnih tehnik, oziroma tistih, ki sem jih spoznala v svojem ustvarjanju. 

Te so: suha igla, jedkanica, reservage, vernis mou, aquatinta in kolagrafija. 

Torej, »suha igla, je grafična tehnika globokega tiska s kovinske plošče. Risbo mehanično vrežemo, 

vpraskamo v mehkejšo kovino (baker, cink, medenina, aluminij) z jekleno trikotno iglo, tudi 

diamantno iglo. Pri delu so uporabni tudi snopiči igel, jeklene krtačke, smirkov svinčnik, skriljev 

svinčnik, pile itd. Graviramo tudi na celoluid, prešan karton, umetne mase itd. Vrez dvigne kovino 

(kot brazda pri oranju), od globine vreza je odvisna intenzivnost črte. Značilna je »brada« ali senca 

za vrezanimi črtami na odtisu.« (Debenjak, 1967) Grafična barva se vtre v vrezano linijo ter 

»brado« (Brunner, 1964, str. 102). Pomanjkljivost suhe igle je v tem, da je možnih le največ dvajset 

do petindvajset dobrih odtisov. Obdelava plošče zahteva veliko umetniškega občutka do materiala.« 

(Debenjak, 1967) Tehniko suhe igle zlahka prepoznamo, zanjo je značilna mehka, žametna linija. 

 

Naslednja tehnika globokega tiska je kemična tehnika; jedkanica. Jedkanico prepoznamo po ostri, 

jasni, spontani, igrivi, svobodni liniji. V primerjavi s tehniko suhe igle je linija, ki nastane v tehniki 

jedkanice, v celoti enakomerno poglobljena (Brunner, 1964, str. 117). 

Matrico prevlečemo s tekočim asfaltom, in ko se asfalt posuši, z iglo razimo asfaltno prevleko do 

kovine. Matrici zaščitimo neporisano stran ter jo položimo v banjico s kislino (Debenjak, 1967). Ta 

tehnika nam omogoča popravke risbe. Kar želimo spremeniti, preprosto prevlečemo z asfaltom 

(Brunner, 1964, str. 117). 

 

Reservage ali izkrušenka je prav tako kemična tehnika globokega tiska, prepoznamo jo po 

naslikanih, narisanih večjih, manjših ploskvah na matrici. Reservage imenujemo tudi pozitivna 

akvatinta. 

Torej, na pripravljeno matrico rišemo oziroma slikamo s čopičem ter mešanico tuša, sladkorja in 

vode. Osušeno risbo prevlečemo z asfaltom. Ko se asfalt posuši, položimo matrico v banjico s toplo 

vodo. V vodi risba odstopi. Nadaljnja obdelava se vrši v kislini, kjer kislina jedka risbo (Debenjak, 
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1967). 

Kombiniramo jo z jedkanico in akvatinto (Debenjak, 1967). Reservage na odtisu prepoznamo po 

tem, da se barva »vleže« oziroma »oprime« robov narisanih, naslikanih ploskev. 

 

Vernis mou ali mehka prevleka je kemična tehnika globokega tiska. Pripravljeno matrico z valjem 

ali svilenim tamponom premažemo s tako imenovano mehko prevleko. Mehka prevleka je mešanica 

voska, loja, asfalta. Pomembno je, da mehko prevleko nanesemo enakomerno. Mehka prevleka ima 

zlato-rjav lesk. Ko se mehka prevleka posuši, čez matrico položimo tanjši kos papirja ter nanj 

rišemo s svinčnikom, mehkim svinčnikom, lahko tudi s pisalom, ki ima tršo konico. Mehka 

prevleka pri risanju odstopi na papir, tam, kjer je risalo oziroma črtalo risalo. Nato sledi jedkanje 

matrice (Debenjak, 1967). 

Pri tej tehniki moramo biti pazljivi, saj je mehka prevleka občutljiva na vsak dotik. Paziti moramo, 

da se na mehki prevleki ne poznajo prstni odtisi, kar se zlahka zgodi, razen seveda, če je to naš 

namen. Pri risanju čez mehko prevleko lahko uporabimo različne materiale, različne vrste papirja 

(Brunner, 1964, str. 120). 

Vernis mou prepoznamo po mehki, zrnati liniji. Risba se približa risbi narisani s svinčnikom, 

zamenjamo jo lahko tudi za litografijo (Brunner, 1964, str. 120). 

 

Akvatinta je tehnika, ki nam omogoča različno jedkane tonske vrednosti. Nudi nam največje 

možnosti izražanja od najsvetlejših do najtemnejših grafičnih vrednot. Kombiniramo jo lahko z 

vrezovanjem suhe igle, gravure ali jedkanjem (Debenjak, 1967). 

Pripravljeno matrico za nadaljnjo obdelavo položimo v omaro oziroma lesen zaboj, kjer se nahaja 

asfaltni prah. Po nekaj minutah vzamemo matrico iz zaboja, jo segrejemo, tako da se asfaltni prah 

oprime matrice. Matrico segrejemo tako močno, da se prične kaditi. Počakamo, da se matrica ohladi 

ter jo položimo v kislino. Jedkamo tako dolgo, odvisno, kakšno temino oziroma ton želimo. Tem 

dlje pustimo matrico v kislini, temnejši bo ton. Tehniko akvatinte največkrat kombiniramo s tehniko 

jedkanice (Brunner, 1965, str. 143, 144). 

 

Kolagrafija je lahko tudi tehnika globokega tiska. Matrica je narejena iz tršega kartona, ki ga 

impregniramo z razredčenim lepilom. Kolagrafija omogoča veliko eksperimentiranja in različnih 

kombinacij. Z določenimi postopki se lahko približamo tehnikam globokega tiska (cinkova 

matrica). Ustvarjena matrica na način risanja v mokro lepilo se približa tehniki jedkanice, risanje v 

suho lepilo pa suhi igli. Ustvarjanje s peskom se približa tehniki akvatinte. Risanje z lepilom se 

približa tehniki reservaga. Seveda, pa obstaja še mnogo drugih variant in različic ter raziskovanja 
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materiala, ki ga uporabljamo pri kolagrafiji. 

Z opisom grafičnih tehnik smo spoznali njihove glavne značilnosti. Sedaj se pa pojavi vprašanje, 

kaj nam kot same omogočajo v likovnem izražanju? Kakšen likovni jezik jim ustreza? Kaj nam 

omogočajo kombinirane tehnike globokega tiska? Kakšna je vloga barve ? 

 

Izraz kombinirana ali mešana tehnika se uporabi, kjer za grafični odtis ali večbarvni odtis 

uporabimo več grafičnih postopkov, ki jih odtisnemo z ene ali več odtisnih plošč oziroma matric. 

Na primer: jedkanica in akvatinta, suha igla in gravura itd., ali pa ko med seboj kombiniramo 

globoki in visoki tisk. Pri signiranju ne naštevamo vseh tehnik, ki smo jih uporabili, ampak 

enostavno napišemo izraz mešana ali kombinirana tehnika (Debenjak, 1967, str. grafika). 

 

Kar zadeva barvne odtise, ima vsaka barva vedno svojo ploščo in spoznavni znak, imenovan tudi 

križec ali vodilni žebljiček (Debenjak, 1967). Pri barvni grafiki je pomembno, da matrici ne 

pustimo barvnega tona, kot je to značilno za črno-belo grafiko. Pri ustvarjanju barvnega odtisa 

oziroma tiskanju, moremo paziti na barvni vrstni red polaganja matric (od najsvetlejše do 

najtemnejše barve). 

 

Gradnja likovnega prostora z likovno prvino točko 

 

Likovna dela, risbe in grafike oziroma grafične odtise gradim s temeljnimi likovnimi elementi, torej 

točko, linijo ter ploskvijo. Omogočajo mi izražanje svojih lastnih občutenj in doživljanj. 

Preden pa spregovorim oziroma opišem lastna dela, bom povzela Butinove besede ter opisala, kaj je 

likovni prostor ter slikovna ploskev. 

 

Likovni prostor 

»Likovni prostor sloni na zakonitostih našega zaznavanja in dojemanja stvarnega prostora. 

Uresničujemo ga z likovnimi sredstvi, z urejanjem intervalov med svetlostmi, barvami, oblikami, 

linijami, točkami, velikostmi, položaji ... Skratka, z ritmičnimi gibanji, ki nastajajo iz napetosti med 

likovnimi prvinami. Zato likovni prostor ni naravni prostor. (...)« (Butina, 2000, str. 100) Lahko bi 

rekli, da je likovni prostor duhovni prostor, in to kljub dejstvu, da je uresničen v snovi (Butina, 

2000, str. 100). »Ločevanje duha od telesa pa je seveda samo analitična metoda, saj duh brez telesa, 

v katerem nastaja in v katerem se manifestira, ne more obstajati.« (Butina, 2000, str. 100) 
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»Likovnik lahko oblikuje v dveh dimenzijah ploskve ali treh dimenzijah prostora. Omejitve in 

značilnosti dimenzij določijo značaj likovnih sredstev. Obe vrsti prostora zahtevata specifičen 

oblikovalski pristop.« (Butina, 2000, str. 100) 

»Likovni prostor zgradimo z imaginacijo. In uporaba iluzije v sliki je eden od načinov, da odpremo 

vrata, skozi katera lahko vstopimo v ta duhovni svet, v katerem občutki, misli in čustva dobijo 

oblike, v katerem nevidna misel postane vidna. Bistvo prostora, kakor ga je mogoče razumeti v 

njegovi mnogostranosti, je v neskončnih možnostih njegovih notranjih odnosov.« (Butina, 2000, str. 

100) Likovnemu prostoru lahko rečemo, da je humani prostor, saj je istočasno oblikovan na podlagi 

čutnega spoznanja, na podlagi umskega spoznanja in na temelju človekovih emocionalnih zahtev v 

danem zgodovinskem času. Arnheim pravi, da so, psihološko gledano, vizualne sile naravne sile, se 

pravi ravno tako resnične kot vse drugo, kar zaznavamo, občutimo in mislimo. Zato je likovno 

oblikovanje prostora ustvarjanje kulturne resničnosti človekovega sveta.« (Butina, 2000, str. 102) 

 

Slikovna ploskev 

»Slikovna ravnina je v resnici naprej pomaknjena frontalna ravnina prostorskega križa in jo tako 

tudi doživljamo; vse energije v slikovni ploskvi doživljamo kot energije, ki se gibljejo v frontalni 

ravnini, v ravnini našega telesa: gibanja energij k slikovni ploskvi ali od nje so likovni ekvivalent 

gibanj k nam ali od nas.« (Butina, 1997, str. 179) 

»Slikar »projicira« svojo zamisel in vizijo na slikovno ploskev, ki je njegova frontalna ravnina in 

zato on sam.« (Butina, 1997, str. 181) 

Prazna slikovna ploskev je že od nekdaj predstavljala izziv slikarjem, ki so ta izziv doživljali na 

različne načine. Za Kandinskega je bilo prazno platno »... navidez res prazno, molčeč, indiferentno; 

skoraj topo. Zares; polno napetosti s tisoč tihimi glasovi, pričakujoče ... Naredi vse, kar od njega 

zahtevaš, prosi le za milost. Lahko vse nosi, vendar ne prenese vsega. Čudovito je prazno platno –

lepše od mnogih slik« (88). Francoz Odilon Redon ga je občutil drugače: »... Groza me je pred 

belim listom papirja. Povzroči mi tako neprijeten vtis, da postanem sterilen ... List papirja me tako 

šokira, da sem takoj, ko je na stojalu, prisiljen čečkati po njem z ogljem ali peresom ali s čim 

drugim in ta proces mu da življenje.« (Butina, 1997, str. 180) 

 

Kakorkoli, meni prazen list papirja vzbuja občutenja, kakršna doživlja Kandinski, kdaj pa tudi kot 

Redon. S tem bom prešla na likovno izrazno sredstvo točko, ki prevladuje v mojih delih. 
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Likovna izrazna sredstva: točka, linija in ploskev 

 

Kot sem že omenila, mi točka omogoča izražanje svojega notranjega sveta. Točkaste mase, 

zgostitve, majhne, večje, točke sestavljene iz več manjših točk, raznoraznih oblik, mehkih, oglatih, 

ostrih, mehkih, hitečih ali pa zasidranih, svet, ki mi ponuja veliko variacij oziroma raznolikih 

možnosti ustvarjanja. Vprašanje je, kje jo postavim na slikovno ploskev, kje bo večja masa, katera 

smer bo prevladovala, katere smeri bodo izbrane. 

 

Točka 

»Točka je notranje najbolj jedrnata oblika. Obrnjena je sama vase. Te svoje lastnosti skoraj nikoli 

popolnoma ne izgubi, tudi ne v primeru, kadar ima zunanje oglato obliko. Njena napetost je 

nazadnje zmeraj koncentrična celo v primerih, ko se nagiblje k ekscentričnosti, kjer nastopa 

dvozvok koncentričnega in ekscentričnega.« (Kandinski, 1985, str. 122) 

»Točka je majhen svet, ločen bolj ali manj na vse strani, domala iztrgan iz okolice. Njeno zlivanje z 

okolico je minimalno, v primerih močnega obkrožanja pa se zdi, da ga sploh ni. Po drugi plati se 

dobro uveljavlja na svojem mestu in ne kaže nikakršne želje po gibanju v katerokoli smer, ne 

vodoravno, ne navpično. Tudi ne pozna gibanja naprej ali nazaj. Edino koncentrična napetost priča 

o njeni notranji sorodnosti s krogom, medtem ko vse druge lastnosti kažejo bolj na kvadrat.« 

(Kandinski, 1985, str. 122) 

»Točka se zagrebe v osnovno ploskev in se tam utrdi za vse čase. Zato je notranje najbolj jedrnata 

stalna trditev, ki nastane na kratko, trdno in hitro. Zavoljo tega je točka v notranjem in zunanjem 

pomenu praprvina slikarstva in še posebej grafike.« (Kandinski, 1985, str. 122) 

 

»Točka je orisna likovna prvina, ki jo zaradi njene izhodiščne vloge imenujejo tudi praprvina.« 

(Šuštaršič, 2004, str. 132) 

»Matematična definicija točke pravi, da točka nima dimenzij, da je neskončno majhna. S takšno 

točko si v likovnem oblikovanju ne bi mogli pomagati, ker je ne bi mogli zaznati. Točka v likovnem 

smislu ima lahki dve ali tri dimenzije, lahko je ploskovita ali prostorska oblika, ki je dovolj velika, 

da jo lahko vidimo.« (Butina, 2000, str. 44) 

»Točke imajo kompozicijske, prostorske, izrazne vrednosti. Poleg tega ima tudi dekorativni učinek 

in lahko tvorijo različne oblike (Šuštaršič, 2004, str. 132). »Zaporedne točke se spremenijo v 

navidezno črto in v tekoče gibanje. S točkovnim rastrom lahko gradimo ploskev, s točkami lahko 

ustvarjamo teksture. Z redčenjem ali gostenjem točk na ploskvi lahko ustvarjamo svetle ali temne 
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površine. S pomočjo točke lahko s prehodom od svetlega k temnemu ustvarjamo tonsko modelacijo 

in tako vzbujamo vtis tridimenzionalnosti. Z barvnimi točkami lahko dosežemo optično mešanje 

barv.« (Šuštaršič, 2004, str. 132) 

Točka v likovnem svetu zadrži in ujame pogled. To lahko stori vsaka oblika, katere gibanje je 

usmerjeno v njeno notranjost. Posledično je najboljša točka krog ali krogla, enako dobre pa so vse 

pravilne oblike; trikotniki, kvadrati, mnogokotniki in njim odgovarjajoča telesa. Točke so 

geometrijskih, organskih, pravilnih, nepravilnih oblik, npr. madež deluje tako, da ustavi in zadrži 

pogled, ne pa s tako močjo.« (Butina, 2000, str. 44) 

Velikost točke je relativna, kakor so relativne tudi njene meje. Njena okrogla oblika je lahko 

oziroma si privzame čisto majhne zobce, lahko pa teži k razvijanju drugih geometrijskih ali 

svobodnih oblik. »Lahko je koničasta ali pa se nagiblje k trikotniku. In če si zaželi relativno 

negibnost, prehaja v kvadrat. Pri obsekanem nazobčanem robu so zobci lahko neznatni ali bolj 

velikopotezni ali pa v različnih razmerjih med seboj. Tudi ni mogoče določiti meja, kraljestvo točke 

je brezmejno.« (Kandinski, 1985, str. 121) 

 

Močne točkaste tvorbe občutimo kot vsa križanja linij, pa tudi konce linij, ker se tam pogled na 

svojem gibanju skozi prostor ustavi. Točka v (s)likovnem polju predstavlja stabilnost in mirovanje 

(Butina, 2000, str. 44). 

 

Na točko drugi likovni elementi delujejo tako, da spremenijo moč njene privlačnosti: 

»če sta na svetlem ozadju rumena in modra točka, bo zaradi večjega svetlostnega kontrasta močneje 

delovala modra točka. Večje točke imajo lahko večjo privlačno moč kot manjše, vendar je to 

odvisno tudi od svetlostnih razlik: npr. veliko svetlo točko lahko uravnoteži majhna temna točka. 

Tudi prostorski položaj v slikovnem ali vidnem polju lahko vpliva na točko: točka, ki stoji na 

sredini polja, je močnejša kot točka nekje na strani, ker ji njen položaj daje večji poudarek. 

Vrednost točke je zato odvisna od odnosov v likovni celoti.« (Butina, 2000, str. 44) 

 

Velikost točke je odvisna od razmerja točke do velikosti slikovne ploskve. Na manjši slikovni 

ploskvi (formatu) daje ista oblika vtis ploskve, medtem ko na večji slikovni ploskvi deluje kot 

točka; razmerja njene velikosti do drugih prvin na slikovni ploskvi (Šuštaršič, 2004, str. 133). 

»Enako velik krog lahko na manjši slikovni ploskvi in v družbi tanjše črte deluje kot ploskev, 

medtem kot v družbi debelejše črte in na večji ploskvi deluje kot točka. 

»Točke so močna orodja pri oblikovanju, ker vnašajo v oris stabilnost, različnost in povzročajo 

napetosti, ko ustavljajo naš pogled v gibanju skozi (s)likovno polje.« (Butina, 2000, str. 44) 
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Naslednje likovno izrazno sredstvo oziroma likovna prvina, ki jo bom opisala, je linija.. Linija v 

mojih delih sicer ni prevladujoče likovno izrazno sredstvo, a vendar jo zaznamo kot tekočo kratko 

linijo ali linijo sestavljeno iz točk. 

Linija 

»Geometrijska črta je nevidno bitje. Je sled premikajoče se točke, torej njen izdelek; nastala je iz 

gibanja, in sicer iz uničenja skrajnega, vase zaprtega miru točke. Prišlo je do preskoka iz statičnega 

v dinamično.« (Kandinski, 1985, str. 141) 

»Linija nastane kot sled nekega gibanja, na primer gibanja pisala ali risala. S svojim gibanjem linija 

zvablja oči, da ji sledijo, in jih vodi skozi vidno ali slikovno polje.« (Butina, 2000, str. 44) 

V likovnem svetu poznamo aktivno, pasivno ter medialno linijo. Aktivna linija nastane iz lastnega 

gibanja, na primer gibanja risala. O pasivni liniji pa govorimo takrat, ko linijo občutimo, kjer se 

srečujejo področja različne svetlosti ali barve, robove med telesom in prostorom, robove med 

različno prostorsko usmerjenimi in zato navadno tudi različno svetlimi površinami teles. Tudi tako 

nastale linije v likovnem smislu izražajo gibanje, saj kot aktivna linija, vodijo oči v gibanje skozi 

prostor. Medialna linija nastane, ko obkrožimo neko področje na površini in tako orišemo ploskev 

(Butina, 2000, str. 44). 

Gibanje linije je lahko hitro, počasno, sunkovito, zlomljeno, valovito ali tekoče. Spremembe smeri 

linije so pomembne za njen likovni izraz. Valujoča linija bo vzbujala drugačna občutenja kakor 

zlomljena cikcakasta linija (Butina, 2000, str. 50). 

 

Ploskev 

Ko govorimo o ploskvi, govorimo o ploskovitem prostoru, torej o dveh dimenzijah, dolžini in širini. 

»Ploskev je vsak dvodimenzionalni prostor, omejen z aktivno ali pasivno linijo.« (Butina, 2000, str. 

96) Likovne ploskve so lahko različnih oblik. Več ploskev lahko tvori tridimenzionalen prostor 

(Butina, 2000, str. 96). 

»Ploskve, ki jih uporabljamo v likovnem oblikovanju, so lahko omejene dvodimenzionalne 

površine ali stranske ploskve neke volumetrične oblike. Lahko so resnične, snovne, ali le miselne, 

domišljijske, katerih prisotnost je zgolj duhovna, izzvana z uporabo orisnih likovnih prvin. Z 

resničnimi ploskvami delamo v resničnem prostoru, z namišljenimi, zgolj likovno uresničenimi, pa 

v slikovni ploskvi. Usmerjeno gibanje ploskev je pomemben način ustvarjanja tretje dimenzije tako 

v slikovni ploskvi kot v resničnem prostoru, ker nam omogoči napraviti globino prostora zaznavno. 

Oko v sliki in v stvarnem prostoru razbere prostorsko gibanje ploskev iz perspektivičnega 
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konvergiranja njihovih robov, iz spreminjanja njihove svetlosti ter iz velikosti robov, ker se nam 

bližji zdijo večji kot oddaljeni.« (Butina, 2000, str. 96–100) 

 

Povezava grafičnih tehnik z likovno izraznimi sredstvi 

 

Z opisom grafičnih tehnik in opisanimi likovnoizraznimi sredstvi lahko naredim povezavo, jo 

opišem. Seveda vemo, da pri likovnem področju, grafiki, povečini prevladujejo likovna izrazna 

sredstva, kot so točka ter linija. 

Torej, suha igla nam omogoča točkasto izražanje, linijsko ter ploskve črnine, te črnine pa na primer 

pri jedkanici niso dobrodošle, saj bi nastale večje ploskve beline, to lastnost pa ima nekako 

reservage. Igla, s katero razimo po kovini, nam toliko ne omogoča lahke roke kakor na primer pri 

risanju z iglo po asfaltni prevleki. 

 

Naslednja tehnika je jedkanica, ki nam omogoča linijsko ter točkovno izražanje, ne pa toliko 

ploskovno, oziroma ni priporočljivo, saj z jedkanjem večje površine cinkove plošče preidemo na 

tehniko reservaga. Jedkanica je preprosta, enostavna, risanje z iglo nam omogoča različne debeline 

linij, linija je gladka, tekoča, vodljiva. Pri jedkanici moramo biti pazljivi, pri ustvarjanju kakšnega 

rastra, da linij ne zarišemo preblizu, saj kislina jedka v globino in širino, torej bi se lahko zgodilo, 

da bi se zarisane linije združile v ujedkano ploskev. 

 

Kot sem že omenila, v praksi z reservagom uresničujemo oziroma upodabljamo večje ploskve. 

Reservage nam omogoča ploskve, ki niso povsem črne, saj se barva pri tej tehniki vsede ob robove, 

sredica ploskve pa ostane v svetlejšem tonu. Je obvladljiva ter natančna tehnika. 

 

Če želimo ustvariti večje površine oziroma ploskve, ki so temne, se poslužimo tehnike aquatinte. 

Asfaltni prah nam omogoča enakomerne tone sivin oziroma črnine, oziroma odvisno od želje 

umetnika. 

 

Tehnika vernis mou ali mehka prevleka se zelo približa tehniki risanja s svinčnikom. Ob nanosu na 

ploščo mehka prevleka deluje zrnasto, površina matrice je točkasta. Linija, točka, ploskev oziroma 

površina so mehkega, toplega karakterja. Pri tej tehniki moramo biti zelo previdni pri ustvarjanju 

matrice, saj je tako imenovana mehka prevleka zelo občutljiva, na matrici se lahko kaj hitro 

pojavijo sledi, ki jih sami nismo želeli (na primer prstni odtisi). 
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Tehnika kolagrafija nekako zajema vse zgoraj opisane tehnike. 

 

Uporaba ter namen oziroma vloga tehnik je logičnega pomena. Kot sem že omenila, kar zadeva 

kombiniranje tehnik, najpogosteje med seboj kombiniramo sledeče tehnike: jedkanica ter reservage, 

jedkanica ter aquatinta, aquatinta ter suha igla, kombinacij je seveda še več, odvisno je pa tudi od 

vsakega posameznika ter njegovega lastnega likovnega jezika oziroma raziskovanja oziroma 

eksperimentiranja. 

Torej to pomeni, kakšen prostor bo umetnik ustvaril, bo ploskovit ali prostorski. Ali bo ustvaril 

harmonično delo ali delo v kontrastu, napetosti. Bo kombiniral jasno, tanko linijo z mehko 

ploskvijo, ustvarjeno z reservagom? Bo to ploskovit ali prostorski svet jedkanice, aquatinte? 

 

Opis grafičnih del umetnikov (fotografije del so v Prilogi, str. 27) 

 

Sedaj bom nadaljevala z likovno analizo umetniških del priznanih treh slovenskih ter dveh tujih 

umetnikov. Umetniki, katerih dela bom analizirala, so: Bogdan Borčić, Johnny Friedlaender, Bojan 

Kovačič, Dimče Nikolov ter Branko Suhy. Poiskala sem grafična dela, kjer so uporabili 

kombinirane tehnike globokega tiska. 

 

1. »Bogdan Borčić sodi v tisto generacijo grafikov, ki v težnji po čim bolj eksaktnih in prefinjenih 

grafičnih izvedbah predstavlja imenitnega in doslednega predstavnika jedra mednarodno priznane 

ljubljanske grafične šole. V več kot štirih desetletjih je Borčić motivni svet, najden v obmorskem in 

morskem svetu in njegovih segmentih danes, logično izčistil in izkristaliziral v vrhunski 

minimalizem, redek tudi v svetovni grafični produkciji. Ves ta čas pa je preverjal in dognal tudi 

tehnološki proces tehnik globokega tiska, tudi s študijskim izpopolnjevanjem v grafičnem ateljeju J. 

Friedlaenderja v Parizu in ga inovativno podredil svoji umetniški viziji.« (Marvin, 1996, str. 8) 

 

Delo Bogdana Borčića, ki ga bom analizirala oziroma opisala, je »Iz dnevnika 

devetnajstoenainsedemdesetega«, 1981, v tehniki barvne jedkanice in akvatinte (Marvin, 1996, str. 

8). 

Izbrala sem grafično delo, kjer je umetnik uporabil kombinirani tehniki globokega tiska, torej 

jekdanico in akvatino. Jedkanica je umetniku omogočila graciozno, prefinjeno linijsko točkasto 

izražanje. Vidimo ravne, vertikalne, horizontalne, rahlo ukrivljene, prekinjene linije, ki silijo 

navzgor iz formata ter linije, ki silijo, napadajo statičen, zasidran točkast kvadrat. Kvadrat, ki se 
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nahaja v spodnjem delu formata. Sestavljen je iz votlih, drobnih, enakomerno porazdeljenih točk 

oziroma okroglih ploskev. Spodaj levo vidimo tudi večje polne točkaste ploskve, ki pa ne dajejo 

občutka takšne urejenosti, kakor ga daje kvadrat. Tudi linije delujejo ekspresivno ustvarjene. 

Vidimo pa, da grafično delo sije v rdečkastem, okrastem tonu. Tehniko akvatinte vidimo v 

megličastih, večjih ploskvah v zgornjem delu formata. 

Torej, umetnik je izbral logično kombinacijo tehnik, katera daje likovnemu delu napetost. Ostre, 

čiste linije so v kontrastu z mehkimi oblikami akvatinte. 

 

2. Eden najpomembnejših grafikov 20. stoletja je Jonny Friedlaender. V njegovih delih vidimo 

vpliv ekspresionizma, včasih pa se spogleduje z nadrealizmom. Narava je njegov osrednji motiv. 

Kot motiv se pojavlja tudi človek, ki se pojavi kot brezčasno bitje v tesnem, intimnem odnosu z 

rastlinami in živalmi, ki so ustvarjene z močjo, a vendar subtilno (Johnny Friedlaender Gravures 

inédites, b. d.) 

V delu »Brez naslova« 1, cca. 1969, v tehniki jedkanice in akvatinte (Johnny Friedlaender, b. d.), 

vidimo živalski in rastlinski motiv. Kompozicija je vertikalna. V spodnjem delu oziroma polovici 

formata vidimo rastlinje, na katerem sta dve ptici, med katerima se vzpostavlja nek dialog, obrnjeni 

sta druga proti drugi. Ozadje je zrnasto, v različnih svetlostnih tonih rjave oker barve, v tehniki 

akvatinte. Spodaj, kot talnica, vidimo dve horizontalni ploskvi, ki asocirata zemljo, tla. Med tema 

dvema kosoma zemlje pa raste rastlinsko-živalski motiv. Motiv, detajli so narejeni v tehniki 

jedkanice. Oblike so večinoma organske, delujejo mehko, na levi pa vidimo trikotno obliko, ki 

deluje nekoliko bolj ostro, spominjajo na kristalinične oblike. 

 

3. Naslednje grafično delo je delo Bojana Kovačiča. 

Grafična ustvarjalnost Bojana Kovačiča »nas izzove kot skrajno subjektivno raziskovanje 

likovnosti, kjer do kraja oživijo elementarne energije črte, znaka in barve.« (Marvin, 1996, str. 20) 

Grafike so v kombiniranih tehnikah globokega tiska (vernis mouja, akvatinte in suhe igle) (Marvin, 

1996, str. 20). »Oblike-znamenja, reducirana in neodvisna od realnega predmetnega izhodišča, se 

ponavljajo v različnih kombinacijah in so glavni graditelj kompozicij.« (Marvin, 1996, str. 20) 

Grafično delo, ki sem ga izbrala, se glasi Iz cikla »Napetosti« XX, 2009, v tehniki akvatinte, 

jedkanice ter suhe igle (Smrekar, 2011, str. 11). 

Tehnika akvatinte grafičnemu delu da v spodnjem delu formata ter zgornjem desnem kotu zrnasto 

mehak tonsko variirane črnine. V tem delu prevladujeta tehniki akvatinte in suhe igle. Tehnika suhe 

igle prevladuje v zgornjem delu formata, nekaj pa je zaznamo tudi v spodnjem delu. S tehniko suhe 

igle so izražene točke, ki bežijo navzgor, kjer se na vrhu nekoliko zaustavijo. Desno vidimo krive, 
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mehke, žametne linije, ki se zgoščujejo ter ostre, napadalne vertikalne linije, prav tako v tehniki 

suhe igle. Spodaj pa vidimo dve izraziti krivi liniji, ki tvorita nekakšen trikotnik. Napetost 

ustvarjajo tanke, ostre linije v tehniki jedkanice. Večino jih vidimo v sredini formata, ustvarjene so 

v diagonalnih smereh, ki rastejo navzgor k točkastim formam. 

 

4. Naslednji grafik ter slikar je Dimče Nikolov, pomemben makedonski grafik. Njegov 

najpogostejši motiv je abstraktna krajina. Odlično poznavanje grafičnih tehnik mu dovoljuje, da 

udejanji kakršnokoli idejo v grafičnotehnično in estetsko dovršeno delo. Njegova dela so subtilna, 

racionalna ter ob enem perfekcionistična (Dimce Nikolov, b. d.). 

Izbrano delo se glasi: Predel II«, 1979, v tehniki akvatinte in jedkanice (Kržišnik, 1979, str. 183). 

Široke poteze v tehniki akvatinte nam pritegnejo oko. Razporejene so po celotnem formatu. 

Nekatere so širše, druge so ožje, nekatere so v temnejšem tonu, druge v svetlejšem. So razgibane in 

dinamične. Temnejše prevladujejo v vertikalni smeri rasti, svetlejša pa tvori krožno obliko, ki pa 

deluje zasidrana v format. Tehniko jedkanice pa vidimo v levem spodnjem delu formata, v točkastih 

formah, oziroma deluje kot nekakšen točkasti horizontalen umirjen pas, ki prehaja v format z leve 

strani. V tej tehniki pa vidimo tudi dve izraziti, ostri, tanki dolgi liniji, ki se raztezata čez zgornjo 

polovico formata. 

 

5. Grafični listi Branka Suhyja so »pomenili popoln odklon od figuracije; študije možnosti, ki jih 

daje črta. Žgoščeval in redčil je na beli podlagi horizontale, vertikale in diagonale raznih naklonov 

in smeri, da je bil list pokrit v mnogoterimi mrežami in vtičji, ki so se mestoma zgostili do popolne 

črnine in dajali drugod prostor učinkovanju podlage, ki je postala sijoča v svoji belini. Predvsem pa 

je obvladovala slikovno polje sivina raznih odtenkov in dajala tem grafikam precej velikega formata 

žlahtno umirjenost kljub razgibani površini, ki je optično ponujala vsak trenutek drugačen vzorec. V 

slikarstvu preizkušena barva je stopila v Suhyjevo grafiko. Modra barva je bila avtorju domača že 

pri slikarskih rešitvah. (...)« (Kržišnik, Škrjanec, 1997, str. 222) 

Opisala bom Suhyjevo delo z naslovom »Fresh Air«, 1995, v tehniki akvatinte in suhe igle 

(Kržišnik, Škrjanec, 1997, str. 225). 

Že sam naslov spodbuja viden grafični list. V modrem vidimo tehniko akvtinte, je zračna, rahla, 

lahkotna, ki prinaša svežino črni, težki formi v tehniki suhe igle, ki v svoji praznini, v akvatinti 

gradi barvne like. Nekateri liki delujejo geometrijsko, drugi organsko, med seboj so si nasprotje. 

Poudarjena oziroma prevladujoča smer je vertikala. Okolica likov deluje precizno ustvarjena. 

 

Kot je vidno iz opisov oziroma analiz, so se grafiki smiselno in logično odločalli za kombinacije 
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tehnik. Kar jim je omogočila ena tehnika, jim druga ni. Skupaj pa tehniki oziroma tehnike dajejo 

grafičnim delom neko zanimivost, napetost, razgibanost. Kombinirane tehnike se med seboj 

dopolnijo v eno svojstveno celoto. Izbira tehnik ter njihova izraženost pa, kot smo videli, sovpada z 

zgoraj opisano teorijo ter značilnostmi tehnik globokega tiska. 

 

Opis lastnih grafičnih del (fotografije del so v Prilogi, str. 28) 

 

V grafičnih delih prevladujejo točkaste gmote, ki tvorijo različne abstraktne forme. Tvorijo 

ploskovit likovni prostor. Kompozicija je večinoma svobodna. Nekatere točke so večje, druge so 

manjše, nekatere točke so sestavljene iz posameznih manjših točk, nekatere so polne, druge prazne. 

Točke lebdijo, se zgoščujejo, vrivajo, zaletavajo, dihajo. Vmes se pojavi linija, tekoča, tanka, 

graciozna. Oko potuje po drobnih linijah ter preskakuje po točkah. Določeni elementi v točkah se 

ponavljajo, določene oblike, ki spontano prihajajo na dan. Pojavljajo se različne točkaste oblike, od 

trikotnih, ostrih pa vse tja do mehkih, puhastih. Nekatere so zapisane s počasnejšim gibom, nekatere 

hitrim, drznim, ostrim, ponavljajočim. Točke nastajajo na formatu, nekje se zgoščajo, drugje se 

izgubijo v belini. Za vso to ekspresijo seveda leži likovna teorija, katero sem opisovala. Ta teorija je 

nekako v meni, nato pa se prepustim in ustvarjam nekakšne virtualne
1
 krajine. Ta svet, te krajine so 

nekako tudi moj notranji svet izražanja, kar pa verjetno deluje precej modernistično. Grafična dela 

izražajo mikro in makro svet, nastal pod vplivom zavednega in nezavednega. 

 

Motiv pri grafikah je v veliki večini abstrakten, ki gradi ploskovit prostor. Se pa mi v procesu 

oziroma razvoju pojavlja živalski motiv – pes. V mojem likovnem ustvarjanju zaenkrat večinoma 

prevladuje abstrakcija, se pa tudi pojavlja abstrahirana figura. To so občutki, doživetja, dogodki, 

zapisi vsakdana. 

 

Kar zadeva označevanje svojih abstraktnih grafičnih del, jih naslovim »Brez naslova«, tako 

gledalcu dopuščam odprto doživljanje oziroma dojemanje dela. 

V diplomski nalogi bom predstavila svoja grafična dela v kombiniranih tehnikah globokega tiska. 

Med seboj sem kombinirala tehnike: jedkanico in reservage ter jedkanico in aquatinto, kolagrafijo. 

Predstavila ter opisala oziroma analizirala bom proces dela, ki so nastala, od skice pa do grafičnega 

lista. Grafična dela sem razdelila na tri sklope. Vsak sklop ima podsklope, ki predstavljajo opise 

grafičnih del. Sklopi in podsklopi so oštevilčeni. V prvem in drugem sklopu je predstavljenih pet 

                                                 
1 navidezna (virtualna, n. d.) 
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odtisov v kombiniranih tehnikah: jedkanice, reservaga in aqatinte. Ti odtisi so črno-beli. V tretjem 

sklopu pa je predstavljenih enajst odtisov, osem jih je v tehniki kolagrafije, trije pa v tehniki 

visokega tiska; monotipije. Ti odtisi so ustvarjeni tudi v barvni tehniki. Ta sklop predstavlja 

eksperimentiranje z barvo in obliko. Vsi odtisi so naslovljeni Brez naslova. 

 

1. Ker je seveda nastanek grafičnega lista proces, sem sprva ustvarila skico, katero sem prenesla na 

pripravljeno grafično (cinkovo) ploščo, v tehniki jedkanice. Nastalo risbo sem natisnila. Preden sem 

matrico nadgradila s tehniko reservaga, sem fotokopirala nastali grafični odtis ter napravila par skic, 

primernih za tehniko reservaga. Tako je nastalo oziroma sem ustvarila novi poseg v svoja dela, 

svoje izražanje. 

Jedkanica mi je omogočila izvedbo linij ter točk. Reservage pa je delo ploskovno nadgradil. Nastale 

so ploskve, ki pa seveda izražajo drugačen karakter kakor točka in linija, tudi zaradi tehnike same. 

Rob oziroma obris ploskve deluje mehkejši kakor linija, narejena s kislino oziroma iglo. 

Tukaj na teh treh odtisih vidimo linijo in ploskev kot prevladujoči likovni izrazni sredstvi, ki pa v 

naslednjih odtisih preideta v točkaste, kar pa je proces lastnega likovnega razvoja. 

Vse tri matrice so A4-formata. 

 

1. 1 Ustvarila sem grafični list, kjer kot likovno izrazno sredstvo prevladuje linija, ki je tekoča, 

vijugasta, potuje po formatu. Linija je nekje debelejša, drugje tanjša, se lomi, ukrivlja, zaključuje s 

točko ali pa steče v belino oziroma praznino formata. Vidimo vertikalne, horizontalne, diagonalne, 

krajše, daljše linije. Spremljajo jo točke. Vidimo dva centra zgoščevanja, tisti na desni strani je 

izrazitejši. Večja teža dela je na desni strani formata. Prostor je ploskovit. Kompozicija je 

vertikalna. Deluje kot nekakšna gmota, masa, ki se razteza ali pa kot virtualna krajina. 

Prepletajo se linija, točka in manjše ploskve. Razlika med njimi ustvarja rahlo napetost. Ploskve, 

ustvarjene s tehniko reservaga, določene dele forme poudarijo ter zaokrožijo v celoto. 

 

1. 2 Tako kot pri prejšnji je tukaj ves postopek enak. Intuitivno sem ustvarila risbo. Likovno izrazno 

sredstvo, ki prevladuje, je linija. Tudi tukaj zaznamo vodoravne, horizontalne, vertikalne linije, 

nekje se zaustavljajo, nekje hitijo navzgor. Kompozicija je vertikalna, večjo težo vidimo na levi 

strani formata. 

 

1. 3 Risba, kjer sem začela razmišljati o povezovanju točke, linije ter večje ploskve. V mojem 

likovnem razvoju se je zgodil nov korak. Tako sem sprva narisala gmoto točk in linij, ki pa niso več 

tako prevladujoče kakor v prvih dveh primerih. Nato sem s tušem naslikala sivkasto ploskev, ki se 
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je zlila s točkami in linijami. Gmoto oziroma to zračno abstraktno formo vidimo v zgornjem delu 

formata. Forma deluje, kot da se izteka navzdol. Pogled zaustavljajo točke in mase, nastale iz več 

točk. 

 

2. Naslednja dva odtisa sta prav tako v kombinirani tehniki, in sicer jedkanica ter aquatinta. 

Ta dva odtisa sta nastala po prej opisanih odtisih. Sta nadgradnja, oziroma nadaljnje raziskovanje. 

Ponovno sem imela skico, ki sem jo prenesla na pripravljeno grafično (cinkovo) ploščo, v tehniki 

jedkanice. Seveda je tukaj ponovno prevladoval točkast ter linijski likovni jezik. Nastalo matrico 

sem odtisnila. 

Nato pa sem na ponovno nadgradila matrico, napravila dodatne skice ter v tehniki aquatinte 

ustvarila več manjših, večjih ploskev, ki so se lepo vključile v likovno delo. 

Postopek jedkanja aquatinte je bil nekoliko drugačen kot klasičen način jedkanja s kislino v banjici. 

Jedkala sem izven kisline. Cinkovo ploščo sem držala nad banjico s kislino ter jedkala z vato, 

namočeno v kislino. Tako sem dobila ploskve, ki so nekje ujedkane bolj, nekje manj, torej imajo 

različno svetlo-temno vrednost. Ta način mi je bil zelo zanimiv, saj sem sama s kislino jedkala, ter 

nekako imela kontrolo nad tem, kjer in koliko naj kislina jedka. 

 

2. 1 Ker je ta večja ploskev zame pomenila nek pomen, nek vdor v minimalistična dela, sem 

raziskovala oziroma ustvarjala naprej v tej smeri. Tako sta tudi nastala ta dva odtisa. Sprva, risba, 

katero sem želela ustvarit v grafičnima tehnikama globokega tiska. Sprva sem to linijsko in točkasto 

formo ustvarila v tehniki jedkanice. V zgornjem delu formata vidimo, da prevladujejo linije, v 

spodnjem delu formata pa točke. Linije so tanjše, debelejše, ukrivljene, hiteče, potujoče. Temno 

ploskev vidimo na desni strani formata, je organske oblike, sestavljajo več manjših ploskev, ki so 

razdrobljene. Ploskev je zrnata, diha. Vmes se pojavljajo prostori beline. 

Kompozicija je svobodna. 

 

2. 2 Naslednje grafično delo oziroma list je prav tako sestavljeno iz linij, točk ter ploskve. Linije 

nakazujejo diagonalno v smeri od levo zgoraj do desno spodaj navzdol, predstavlja nek padec. 

Vidimo tudi razne točkaste forme, ki zaustavljajo, umirijo padec. Na levi vidimo precej veliko 

ploskev, nekaj manjših je tudi desno spodaj. Ploskev je organske oblike, ki pa je nekoliko bolj 

zaprta kot pri prejšnjem odtisu. Ploskev ima različne tonske oziroma svetlostne vrednosti sivine. 

 

Sicer prej nisem toliko razmišljala o barvni grafiki, torej so bila grafična dela ustvarjena na eni 

matrici, kajti kot vemo, pri ustvarjanju barvne grafike ima vsaka barva svojo ploščo. Kar zadeva 
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povezanost med likovnimi izraznimi sredstvi, točko, linijo ter ploskvijo in barvo, še raziskujem, 

kajti, kot vemo, vsa ta našteta likovnoizrazna sredstva nam vzbujajo določena občutja, seveda pa še 

dodatno zgodba postane zanimiva, ko nosijo določeno barvo. Vemo pa tudi, da ima vsaka barva 

različen vpliv na nas oziroma jo drugače dojemamo. 

 

3. Ker pa me je v procesu lastnega likovnega jezika pritegnila barva (kar se je začelo izražati v 

slikarskih ter risarskih delih oziroma barvnih risbah), sem poizkušala vnest barvo tudi v grafična 

dela. Sprva sem tri matrice ustvarila v tehniki kolagrafije globokega tiska. Vsaki matrici sem 

dodelila svojo vrednost. Ena je nosila vrednost točkovnega izražanja, druga linijskega in tretja 

ploskovnega. Menim, da ta način zahteva povsem drugačen pristop, kakršnega sem ubrala prej. V 

prejšnjih delih oziroma ustvarjanju sem se nekako posvetila »spontanemu« izražanju. Tukaj se 

pojavi vprašanje, koliko je smiselno vnaprej dodelit vloge vsaki matrici oziroma grafični plošči. 

Pojavi se tudi vprašanje kako začeti, ali ustvariti vsako ploščo posebej brez vnaprej sestavljene risbe 

oziroma skice ali načrtno vnaprej dodelit risbi vloge ter v naslednjem koraku še barvo. Nekako 

imam občutek, kot da svoje delo doživljam preveč racionalno oziroma nespontano. Seveda je v 

obeh delih neka logika, je pa drugačen pristop. 

Tukaj bi omenila, da sem se odločila za tehniko kolagrafije, ker je postopek hitrejši (kot priprava 

cinkove plošče), da dobim izkušnjo tiskanja barvne grafike, ki mi bo nadaljnje koristila v 

ustvarjanju s cinkom oziroma cinkovo ploščo. 

 

Torej v tem grafičnem odtisu (kolagrafija) sem se zavestno odločila, da bom vsaki matrici dodala 

svojo likovno vrednost, kot sem opisala zgoraj, brez nekakšne vnaprejšnje predstave, kako bi naj 

izgledala kot celota. S končnim delom nisem bila najbolj zadovoljna. Tako sem matrico nadgradila 

ter jo kombinirala z drugo ploščo v tehniki kolagrafije (risanje v lepilo). Odtisi, ki so nastajali, so 

nastali v barvni  ter črno-beli tehniki. V bistvu nekako te barvne grafike predstavljajo barvne risbe. 

Pri odtiskovanju sem imela nekaj težav, saj se mi je odtis zamaknil, kartonaste plošče oziroma 

matrice niso bile povsem ravne oziroma so se mi med sušenjem na zraku ukrivile. Ampak sem se iz 

te izkušnje naučila nekaj novega oziroma, da moram bit previdnejša oziroma zelo precizna. 

Mere matric so 12 x 32 cm ter 17.5 x 25 cm. 

 

3. 1 Torej, tukaj vidimo prvi odtis v črni, rdeči ter zeleni barvi, uporabila sem komplementarni 

kontrast. Matrica, ki ji je bila dodeljena naloga ploskve (narejena s posipanjem peska v sveže lepilo, 

v primerjavi z obdelavo cinkove plošče se ta način istoveti z akvatinto), je zelena. Matrica, ki ji je 

bila dodeljena naloga linije (narejena z risanjem v sveže lepilo, v primerjavi z obdelavo cinkove 
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plošče, se ta istoveti z jedkanico), je rdeča. Matrica, ki ji je bila dodeljena vloga točke (narejena z 

risanjem v sveže ter skoraj suho lepilo, v primerjavi z obdelavo cinkove plošče se ta način istoveti z 

jedkanico ter suho iglo (risanje v suho lepilo)), je črna. 

Linije se v večini raztezajo vertikalno, so prekinjene, vijugaste. Točke so razporejene po formatu, 

večina se jih zgosti levo spodaj. 

Ploskev je izrazita v spodnjem delu formata ter v desnem zgornjem delu formata. 

 

3. 2 Pri naslednjem grafičnem odtisu sem se odločila, da bom uporabila dve topli barvi, rumeno in 

rdečo, torej harmonijo. Matrica, oblikovana pretežno z linijami, je ostala rdeča; matrica, ki ima 

nalogo ploskve, je rumena. Matrica, ki ima nalogo točke, je ostala črna. 

 

Izid je zanimiv, nisem bila povsem zadovoljna, lahko pa bi seveda naredila še več poskusnih 

odtisov ter vsaki matrici izbrala različne barvne kombinacije. 

 

3. 3 Odtis, ki je sledil, je bil ustvarjen s črno barvo. Tukaj sem prav tako uporabila vse tri matrice, 

ampak sem matricama, ki imata nalogo ploskve ter nalogo linije, dodala nekaj potez s čopičem in 

svežim lepilom. Te ploskve, v primerjavi z že nastalimi, delujejo ostreje, so bolj definiranih oblik, 

se ne razpršijo, kot že nastale ploskve. 

 

3. 4 Naredila pa sem še eno matrico v tehniki kolagrafije (risanje v mokro ter suho lepilo), v merah 

17.5 x 25 cm. Naloga, ki jo ta matrica nosi, je točka. To matrico sem odtisnila. Vidimo organske 

oblike, večina jih prevladuje na levi strani formata. 

 

3. 5 Nato pa sem to matrico (17.5 x 25 cm) združila s prejšnjima dvema matricama, in sicer matrico, 

ki ima nalogo linije (in ploskve), ter matrico, ki ima nalogo ploskve. Odločila sem se, da bom 

tiskala s primarnimi barvami. Točki sem dodelila rumeno barvo, liniji (in ploskve) rdečo, modro pa 

ploskvi. Nastal je nov odtis, sestavljanka teh matric ima drugačno obliko, dva različna formata 

matric se prekrivata in lahko asociirata na nek lik. 

3. 6 Za šesti barvni odtis pa sem kombinirala dve matrici, in sicer matrico, ki ima nalogo točke 

(17.5 x 25), ter matrico, ki ima nalogo ploskve. 

 

Pri teh izkušnjah sem spoznala, da je še kako pomembna barva, kombinacije, naloga. Možnosti je 

veliko. Je pa vsekakor zelo zanimivo. 
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Naslednji odtis, s katerim sem bila zadovoljna, je v tehniki kolagrafije. Odtis je sestavljen iz dveh 

matric, torej dveh barv. Sprva sem poskusila kombinacijo v komplementarnem kontrastu; vijolično-

rumenem, vendar je rumena nekako žarela, kontrast je deloval premočno. Nato pa sem ustvarila 

odtis v harmoniji, torej v dveh toplih barvah, rdeči in rumeni, ki pa je deloval veliko boljše. Seveda 

topleje in ubrano. Ta grafika je nastala na podlagi risbe, ki je nastala v procesu ustvarjanja, kjer sem 

nekaj časa risala z voščenkami, pojavljale so se nove forme oziroma ploskve, kombinirane z linijo 

in točko. Pri tem odtisu se nisem toliko ukvarjala, kateri plošči dodelim katero likovno vrednost, šlo 

se je za eksperimentiranje, seveda je za eksperimentiranje šlo tudi v prejšnjem primeru (kolagrafija, 

3 matrice). Matrici merita 83 x 26.5 cm. 

 

3. 7 ter 3. 8 Tukaj sem ustvarila grafični list, ki je sestavljen iz dveh matric. V tem primeru nisem 

matricama dodelila naloge. Obe nosita nekako enakovredno nalogo. Vidimo točke, linije in ploskve. 

Točke so večje, manjše, organskih oblik. Linije so ukrivljene, ravne, kratke, dolge, širše, ožje, nekaj 

jih je v horizontalni smeri, nekaj v vertikalni. Ploskve vidimo v desnem kotu spodaj, ki se širijo 

navzgor po formatu. Torej, prvi poskus sem ustvarila v komplementarnem kontrastu (vijolično-

rumen), drugi poskus oziroma odtis pa v harmoniji (rdeča-rumena). 

 

Kot tretje eksperimentiranje in preizkušanje pa sem naredila tri odtise monotipije, večjega formata. 

Odločila sem se za barvno monotipijo. Sicer je to tehnika visokega tiska, vendar mi v tem kratkem 

času omogočila hitrejše rezultate. Odločila sem se, da bom uporabila primarne barve, torej rdečo, 

modro ter rumeno. Med ustvarjanjem ter menjavanjem plošč oziroma matric sem se toliko 

prepustila, da ponovno nisem vnaprej določila vsaki barvi ter matrici vlogo točke, linije ter ploskve. 

Bila pa je to »zavestna« odločitev, katera od primarnih barv bo prevladovala. Končni videz 

grafičnega lista skoraj vedno prinese nekaj novega, v teh treh primerih se na odtisu pojavijo še 

sekundarne barve, ki so posledica prekrivanja dveh primarnih barv. 

Velikost uporabljenih matric je bila 50 x 70 cm. 

 

3. 9 Tukaj vidimo motiv psa, ki je nastal kot prvi preizkus oziroma grafični list v tehniki barvne 

monotipije. Glede na to, da se je ta motiv pojavljal v risbah, sem se odločila, da ga uporabim 

oziroma vključim tudi v grafiko. 

Levo zgoraj vidimo zleknjenega psa. V večini prevladuje rumena barva. V bistvu rumena 

prevladuje v obliki ploskve, oziroma je to postala njena naloga (likovno izrazna naloga rumene ni 

bila načrtno dodeljena). Naloga rdeče in modre je linija in točka, čeprav se v rdeči pojavi tudi nekaj 

ploskve, na primer desno zgoraj in levo spodaj. V tem grafičnem listu točka ni toliko izražena, 
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večino jih zaznamo v spodnjem delu formata. Modre linije zarisujejo formo psa, nekatere so krajše, 

druge so daljše, prav tako rdeče linije. Kompozicija je krožna. 

 

3. 10 Na naslednjem grafičnem listu vidimo abstrakten motiv. V večini prevladuje modra barva. V 

primerjavi s prejšnjim odtisom vidimo, da tukaj prevladuje točka, izražena je z vsemi tremi 

primarnimi barvami. Rumena nekako ponovno vnaša nalogo ploskve, kar pa je posledica samega 

pritiska papirja ob matrico (ponovno ji ta likovno izrazna vloga ni bila načrtno dodeljena). Ob 

pogledu pritegne oko gruča točk ter krajših linij, v spodnjem delu formata. Likovno delo se zgošča 

predvsem v levem delu formata. Forma je organska. Kompozicija je svobodna. 

 

3. 11 V tretjem primeru prav tako vidimo abstrakten motiv. V tem primeru sem se odločila, da bo 

prevladovala rdeča barva. V rdeči vidimo v zgornjem delu nekaj vodoravnih linij, nekaj 

diagonalnih, v sredini formata na levi prevladujejo vertikalne linije. Nekatere so daljše, druge 

krajše, nekatere ukrivljene, druge ravne. Točke vidimo v zgornjem in spodnjem delu formata, so 

organskih oblik. Delujejo statično, na mestu. Kompozicija deluje krožna. 

 

Ta povezanost barve ter vloga točke, linije in ploskve me zelo zanima in to želim še vnaprej 

raziskovati. Zaenkrat sem prišla do tega, da je to zelo zanimiv proces, kompleksen, ki ga vsekakor 

želim preizkušati še naprej. 

Pri samem procesu je pomembno, da smo natančni, saj se to seveda pozna kasneje na grafičnem 

odtisu. Seveda to ne pomeni, da pri tehnikah globokega tiska ne moremo biti »spontani« oziroma 

ekspresivni, lahko smo, a pomembno je zavedanje procesov in postopkov. 

Pri kombiniranih tehnikah globokega tiska je zelo pomembno zaporedje tehnik. Sprva sem pričela s 

tehniko jedkanice nato pa reservaga ali akvatinte, kar je tudi smiselno. Pričela sem s skico, odločila 

sem se, s katero tehniko globokega tiska jo lahko izrazim, ko je bila končana stopnja jedkanja 

jedkanice, sem nadaljevala s tehniko reservaga ali akvatinte. Pred izvedbo teh dveh tehnik 

(reservage in akvatinta) pa sem ponovno naredila nekaj različnih skic ter sem po svetovanju s 

profesorjem izbrala primerno. Se pravi, bil je nek načrt, ki pa je proces, ki omogoča, oziroma na nek 

način preprečuje likovni nered na grafičnem listu. 

Kar zadeva dodeljevanje posameznim tehnikam ločene, specifične izrazne naloge, sem iz svojega 

primera ugotovila, da sprva odtis ni nekako deloval, kot da ni prave povezanosti med matricami 

(matrico, kateri je bila dodeljena vloga točke, matrico, kateri je bila dodeljena vloga linije, in 

matrico, kateri je bila dodeljena vloga ploskve), v tem primeru združitev ni bila najboljša, to pa je 

verjetno zato, ker nisem imela glavne predstave pri združitvi vseh treh, nekako sem si predstavljala 
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v glavi ta trojček. Pri ustvarjanju sem se bolj posvetila vsaki matrici posebej. Ko sem ustvarjala 

posamezno matrico, sem ravno tako opazovala že narejeno ter želela uspešen rezultat. V naslednjem 

primeru sem dodala še barvo, ki pa postavi vse skupaj na drug nivo. Potrebnega bi bilo še več 

eksperimentiranja oziroma nadaljevanja oziroma preizkušanja. V primerih barvne monotipije, kjer 

nisem dodelila izrazne naloge posamezni matrici ter barvi, menim, da so odtisi uspeli, povezanost je 

bila. Kot sem že omenila, pri vsakem grafičnem listu sem se odločila za prevladujočo barvo. 

 

Pedagoški del (fotografije del so v Prilogi, str. 36) 

 

Kombiniranje grafičnih tehnik pri likovni vzgoji ni samo ustvarjalno, med drugim je tudi zelo 

praktično, saj ur pri likovni vzgoji kaj hitro zmanjka. Glede na to, da grafika zahteva čas, je koristno 

združiti več likovnih nalog in likovnih pojmov. Otroci s tem spoznajo načine združevanja tehnik ter 

vadijo natančnost in doslednost. 

V pedagoškem delu diplomske naloge sem v katalogu Otroci odraslim 2006 ter Otroci odraslim 

2010 izbrala oziroma poiskala pet otroških grafičnih del v kombiniranih tehnikah globokega tiska. 

Naslov del in imena avtorjev del so citirani iz kataloga Otroci odraslim 2006 ter Otroci odraslim 

2010. 

 

Vseh pet grafičnih del globokega tiska je v kombinirani tehniki: kolagrafija in suha igla. 

 

1. Na prvem barvnem grafičnem delu, z naslovom »Družina se pelje na izlet«, je ustvarila Melisa 

Baranja, 12 let (Kravanja, 2006). Vidimo družino, ki se pelje na izlet v avtu. Gledamo jih frontalno. 

Je lep primer grafike, kjer vidimo osnovno risbo, narejeno v tehniki suhe igle, ki omogoča risanje 

detajlov (točka, linija), ozadje pa je rdečkasto – zemeljske barve, v tehniki kolagrafije, s katero je 

ustvarjena večja ploskev. Pri tehniki kolagrafije je matrico najverjetneje ustvarila s peskom, nato pa 

je risala na posušeno matrico s peskom, s svežim lepilom in čopičem. Kombinacija je smiselna. Za 

nastali odtis je uporabila dve matrici, ena je bila v tehniki kolagrafije, druga v tehniki suhe igle. 

 

2. Naslednje barvno grafično delo, z naslovom »Dim iz toplarne«, je ustvarila Mateja Kous, 13 let 

(Kravanja, 2006). Na tem grafičnem delu vidimo toplarno. Detajli (točka, linija) so ponovno 

narejeni v tehniki suhe igle, ploskve ter ozadje pa vidimo v tehniki kolagrafije (risanje z lepilom, 

risanje v lepilo, posipanje s peskom), oker, rjavkasti barvi. 

Naslednji trije odtisi so natisnjeni s črno grafično barvo. 
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3. Na tem odtisu vidimo abstraktni motiv z naslovom »Povezanost«, avtorja Grega Ciguta, 14 let 

(Žižek Fuis, 2010). Vidimo preplet vertikalnih, horizontalnih, diagonalnih linij, izražen s tehniko 

suhe igle, ozadje pa je ustvarjeno v tehniki kolagrafije. 

 

4. Naslednje grafično delo je ustvaril Primož Bencak, 14 let, z naslovom »Avtomobilski odpad« 

(Žižek Fuis, 2010). Ponovno so detajli izraženi v tehniki suhe igle, vidimo jih v gumah, 

vetrobranskem steklu. Oblike, ploskve avtomobilov, ozadje so narejene v tehniki kolagrafije. V 

grafičnem delu prevladujejo vertikalne smeri. 

 

5. Grafično delo z naslovom »Globoki« tisk je ustvaril Marko Ostanek, 12 let (Žižek Fuis, 2010). 

Vidimo možakarja ter dva dečka, tisti na levi nosi karo pulover, v format je postavljen frontalno, 

dečka na desni pa vidimo v profilu. Tudi tukaj vidimo večje temne ploskve v tehniki kolagrafije, 

tudi detajli, kot so očala, gumbi, so v tehniki kolagrafije (risanje z lepilom). Druge detajle v ozadju, 

na obrazu vidimo v tehniki suhe igle. 

 

SKLEP 

 

Grafika; zanimiva, eksperimentalna, natančna, dosledna, razburljiva. Grafika me je pritegnila zaradi 

svojih karakteristik. Uživam v ustvarjanju grafike. 

Nekako menim, da je smiselno oboje, dodeljevanje izraznih nalog matricam in »spontanim« 

ustvarjanjem oziroma eksperimentiranjem. Iz vsakega poskusa se naučiš nekaj novega, pridobiš 

izkušnje. Razlika med tema dvema procesoma je ta, da v primeru, ko matricam dodelimo vlogo, 

predvidevamo končen rezultat grafičnega lista, v primeru eksperimentiranja pa smo še dodatno 

presenečeni, čeprav, kot je napisal Heinz Vogler: »Rojstvo slike je vznemirljiv dogodek. Najprej 

slika obstaja le kot predstava, kasneje morda kot skica. Matrica je kot nekakšno skrivališče, kajti 

tisto, kar kaže, nam je pogosto vsem tuje. Iz poskusnih odtisov pa že dobimo prvi vtis o končni 

podobi. Delo z materialom plošče (les, linolej, cink, baker itd.) in trenutek, ko dvignemo list s 

tiskarske plošče, sta le dve izmed številnih razburljivih prizorov pri tiskarski pustolovščini. Potek in 

končni rezultat teh prizorov sta kljub prejšnjim zamislim in skicam polna presenečenj. To drži še 

posebej takrat, kadar pri ustvarjanju v ospredje postavimo eksperiment.« (Prevodnik, 1997, str. 25) 
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PRILOGA 

 

Prilagam slikovno gradivo; fotografije del, ki sem jih uporabila pri opisu grafičnih del umetnikov, 

fotografije svojih grafičnih del ter fotografije otroških grafik, ki sem jih analizirala v Pedagoškem 

delu diplomske naloge. 

Fotografije del sem fotografirala iz navedene literature, razen fotografija dela Johnny Friedlaender, 

ki je pridobljena s spleta, internetni naslov je naveden pod spletno literaturo. 
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FOTOGRAFIJE GRAFIČNIH DEL UMETNIKOV 

1.                                                                                       2. 

3.                                                                                      4.                                                                                              

 

5. 



28 

 

 

FOTOGRAFIJE LASTNIH GRAFIČNIH DEL 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

risba 

skica 



29 

 

 

1.2 

 

risba 

skica 



30 

 

 

1.3 

risba 

skica 



31 

 

 

2.1 

risba 

skica 



32 

 

 

2.2 

risba 

skica 



33 

 

 

3.1                                                  3.2                                                   3.3 

 

                                           3.4 



34 

 

 

3.5                                                                               3.6 

 

 

3.7                                                                              3.8 



35 

 

 

3.9                                                                               3.10 

 

 

 

3.11 



36 
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