
                                            UNIVERZA V LJUBLJANI 

     PEDAGOŠKA FAKULTETA 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE- LIKOVNA       

     PEDAGOGIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARIN MUGERLI 

Mentor: IZR. PROF. MAG. ČRTOMIR FRELIH, SPEC. 

Somentor: DOC. DR. BEATRIZ GABRIELA TOMŠIČ ČERKEZ 

SVETLOBE IN SENCE V GRAFIČNI JEDKANICI 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2013



 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Zahvaljujem se svojemu mentorju, izr. prof. mag. Črtomirju Frelihu, spec. 

za dragoceno znanje, podporo in pomoč pri nastajanju mojega 

diplomskega dela. Zahvaljujem se mu za izkušnje, ki jih je delil z nami 

študenti skozi študijska leta, spodbudne besede in pohvale.  

Hvala tudi učitelju likovne vzgoje na Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin, 

prof. Lucijanu Lavrenčiču, za pomoč pri izvedbi učnih ur pri izbirnem 

predmetu Likovno snovanje III. 

Zahvaljujem se tudi svojim bližnjim, ki so me podpirali skozi študijska leta 

ter svojim prijateljem, ki so me bodrili in vedno stali ob strani. 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani-pedagoška fakulteta                                                   Karin Mugerli; diplomsko delo 

 

 

iii 

 

POVZETEK 

Namen moje diplomske naloge je raziskovanje likovne prvine svetlo-temno v grafični 

tehniki jedkanice, procesa ustvarjanja jedkanice, proučevanje del pomembnejših 

grafičnih umetnikov skozi zgodovino likovne umetnosti ter na koncu predstavitev 

lastnih grafičnih del. 

 

Osredotočila sem se na grafično tehniko jedkanice ter njeni obliki, jedkanica in 

rezervaš. Poleg jedkanice me je predvsem zanimala likovna prvina svetlo temnih 

kontrastov, ki je v izbrani grafični tehniki zelo navzoča.  

 

Raziskala sem grafična dela naslednjih umetnikov: Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 

Francisco Goya, Pablo Picasso, Janez Bernik, Bojan Kovačič. S formalno analizo 

njihovih del sem skušala opredeliti razlike med njimi.  

 

Nato sledi predstavitev in opis lastnih grafičnih del, ki jih povezuje omenjena likovna 

prvina in so narejene v tej grafični tehniki. Matrice, ki sem jih pripravila, so abstraktne. 

V zadnjem, pedagoškem delu diplomske naloge, analiziram izdelke učencev v grafični 

tehniki jedkanice in sicer pri predmetu Likovno snovanje III.  

 

KLJUČNE BESEDE: grafika, jedkanica, rezervaš, likovna prvina svetlo-temno, 

Likovno snovanje.
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ABSTRACT 

The purpose of my dissertation is to explore the light-dark art element in the graphic 

etching technique and the process of creating etching, to study the works of art of 

important graphic artists in the History of Art and finally to present my own graphic 

works.  

 

I have focused on the graphic etching technique and its forms, etching and reservage. 

In addition to this technique I have been primarily interested in the art form of light and 

dark contrasts well present in the chosen graphic technique.  

 

I have explored the graphic works of the following artists: Rembrandt, Harmenszoon 

van Rijn, Francisco Goya, Pablo Picasso, Janez Bernik, Bojan Kovačič and I have tried 

to determine the differences among them by formal analysis of their works.  

 

Following is the presentation and description of my own graphic works linked by the 

same graphic technique. The matrices I have prepared are abstract. In the pedagogical 

part of the dissertation, I have analysed the works of pupils in graphic etching technique 

done at school subject Artistic Creation III.  

 

KEY WORDS: graphics, etching, reservage, art element light-dar, Artistic Creation.   
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1. UVOD 

Grafika je izredno vznemirljiva in skrivnostna umetniška tehnika. Osnova grafike je 

risba in motiv, ki ga ta risba predstavlja. Svetlo-temni kontrasti, ki pri tem nastanejo, 

pokažejo vso likovno izraznost. 

 

V teoretičnem delu svoje diplomske naloge sem se osredotočila na raziskovanje 

likovne prvine svetlo-temnih kontrastov. Omejila sem se na grafično tehniko jedkanice. 

Opisala sem dve tehniki jedkanja in raziskala grafična dela slavnih likovnih umetnikov, 

mojstrov jedkanice. 

 

V drugem delu naloge sem predstavila lastna grafična dela. Ustvarjala sem v dveh 

grafičnih tehnikah, jedkanici in rezervašu. Poigravala sem se z likovno prvino svetlo-

temnih kontrastov.  

 

V zadnjem delu naloge sem svoja spoznanja na teoretičen in praktičen način prenesla 

v pedagoško prakso. Učencem devetega razreda Osnovne šole Franceta Bevka 

Tolmin sem pri predmetu Likovno snovanje III skušala čim bolj nadzorno predstaviti 

omenjeni grafični tehniki ter likovno prvino svetlo-temno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani-pedagoška fakulteta                                                   Karin Mugerli; diplomsko delo 

 

 

7 

 

2. LIKOVNA PRVINA SVETLO- TEMNO 

Eden temeljnih likovnih orisnih elementov v likovnem smislu je likovna prvina svetlo-

temno. (Butina, 1995). 

Ta izraz uporabljamo, ko opisujemo razlike med svetlejšimi in temnejšimi deli. Z 

mešanjem črne in bele barve dobimo različne odtenke. Med belo in črno barvo leži 

neskončna paleta sivih tonov in barv (svetlostna ali tonska lestvica). Z različnimi 

stopnjami svetlosti, kontrasti ustvarimo iluzijo prostora. Najsvetlejšo barvo uporabimo 

tam, kjer je predmet najbolj osvetljen. Ko prehajamo k temnejši, dodajamo črno barvo. 

(Itten, 1999). 

Temeljni likovni orisni elementi so: oblika, svetlo—temno, barva, linija in točka. Da 

lahko orišemo te likovne prvine, so potrebne razlike v svetlosti in barvi, zato sta svetlost 

in barva temeljna orisna elementa. Z mešanjem bele in črne barve lahko predstavimo 

svetlostno lestvico, v katerem enakomerno prehajajo odtenki od bele preko svetlejše 

in temnejše sive do črne. Tako urejeno zaporedje govori predvsem o upadanju ali rasti 

moči svetlobe: bela- veliko svetlobe, črna – malo/ nič svetlobe. Močnejša svetloba 

vpliva tudi na večje kontraste med barvami ter osvetljenimi in osenčenimi deli. 

V grafiki skupaj s črno in belo barvo nastopajo tonske vrednosti, ki so splošna 

značilnost grafike. Pri tem gre za stopnje zasenčenosti med črno in belo. Zaradi 

različne obdelave matric črna in bela barva pri različnih grafičnih tehnikah ne delujeta 

na enak način. Črna barva največkrat orisuje neko podobo, bela pa se uporabi za 

ozadje. S črno in belo barvo lahko ustvarimo ploskovit in globinski prostor, pri čemer 

lahko uporabimo tudi sive odtenke. 

Likovni element svetlo-temno je kvantitativni vidik svetlobe. Je količinska razlika med 

svetlimi in temnimi predeli, posledica različne osvetljenosti predmetov (oblike, teksture 

in prostorske globine). Pomembni so še prostorski ključi. Tu so svetlostne razlike 

najvažnejše. Stopnjevanje svetlosti je eden od načinov, s katerim svetloba odriva 

globino prostora in reliefnost stvari. Najsvetlejše je vedno na mestu, ki je izvoru 

svetlobe najbližji. 

Poznamo dva načina modulacije: kontinuiran prehod in diskontinuiran prehod 

svetlostnih vrednosti. Kontinuiran prehod imenujemo sfumato in daje vtis mehkobe in 

toplote. Pri diskontinuiranem prehodu je senca ostra in usmerjeno svetlobo poudarja. 
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Tako senčenje daje vtis dramatičnosti. Svetle površine so lažje, temnejše pa težje. 

(Butina, 1997). Količino in odnose med svetlobo in temo v kompoziciji imenujemo 

vrednost svetlosti (VALER1). Določen je z razponom tonskih vrednosti, številom 

svetlostnih stopenj, s svetlostjo ali višino posameznih stopenj, s položajem ploskev 

določene svetlosti. Je vrednost svetlosti neke površine, ki jo dosežemo s pestrimi ali 

nepestrimi barvami, lahko tudi brez uporabe bele, črne in sivih barv. Vsaka pestra 

barva ima namreč svojo svetlost ali temnost.  

Obstaja več kombinacij svetlostnih ključev in sicer: trdi in svetli, mehki in svetli, trdi in 

srednji, mehki in srednji, trdi in temni, mehki in temni svetlostni ključ kompozicije. 

Likovna prvina svetlo-temno v vlogi svetlostnega ključa kompozicije vpliva na 

subjektivno doživljanje kompozicije.  

Pri barvnih odtenkih ločujemo svetlostno vrednost, ki jo imenujemo svetlosti ton ali 

valer. Izraz svetlostni ton uporabljamo v slikarstvu takrat, ko je svetlostna vrednost bolj 

pomembna od barvitosti. Če pa je barvna kvaliteta pomembnejša od svetlostne, pa 

uporabimo izraz valer. (Butina, 2000). Če barvam dodajamo črno in belo barvo, ni 

tolikšnega kontrasta med barvami, ampak prevladujejo svetlostni odtenki. Nastane 

kontrast med svetlimi in temnimi barvnimi ploskvami.  

Nekatere barve v barvnem krogu so svetlejše, druge temnejše. Vsako barvo lahko tudi 

svetlimo in temnimo. Svetlobo na sliki lahko ponazorimo z belo barvo, temo s črno, 

mrak s sivo barvo. (Tacol, Frelih, Muhovič, 2004).  

Podobno kot v glasbi lahko tudi pri barvah sestavljamo skupine svetlostnih tonov (mol, 

dur, akordi). Za kompozicije z mehkejšimi prehodi pravimo, da so narejene v 

molovskem svetlostnem ključu, za kompozicije z izrazitejšimi prehodi pravimo, da so 

narejene v durovskem svetlostnem ključu. Svetlostne ključe opisujemo s podobnimi 

izrazi kot v glasbi in sicer: mehki ali molovski ključ in trdi ali durovski svetlostni ključ.  

 

                                            

1 Svetlostni valer (fr. valeur-vrednost)=vrednost svetlosti neke površine, svetlostni ključ kompozicije, 
količina in odnosi med svetlobo in temo v kompoziciji. (Šuštarič, 2004) 
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Velik razpon tonskih vrednosti omogoča bolj dinamične, trše svetlostne ključe 

kompozicije (trdi, durovski ključ).  

 

Večje število stopenj pogojuje mehkejši preliv (velik razpon-veliko stopenj, mehki, 

molovski ključ).  Visoki dur (svetli in trdi ključ), deluje veselo, visoki mol (svetli in mehki 

ključ) deluje nežno, srednji dur (srednji in trdi ključ) deluje bogato, srednji mol (srednji 

in mehki ključ) deluje zamolklo, nizki dur (temni in trdi ključ) deluje težko, eksplozivno, 

nizki mol, (temni in mehki ključ) deluje težko, skrivnostno. (Šuštarič, 2004). 

                   

   Visoki dur       Visoki mol   Srednji mol   Srednji dur        Nizki dur         Nizki mol 

Ustvarimo lahko številne kombinacije svetlostnih tonov ene barve. Na prvi sliki spodaj 

se na svetlem ozadju pojavita še dva svetla tona, na drugi sliki se na srednje temnem 

ozadju pojavita srednje temna tona, na tretji sliki pa se na temnem ozadju pojavita še 

dva temna tona. Pri vseh treh so svetlostne razlike majhne (molski valerski ključ).  

MOLSKI VALERSKI KLJUČ: svetli/ visoki, srednji in temni/ nizki 

 

Med izbranimi svetlostnimi toni je lahko tudi velik svetlo-temni kontrast. Na prvi sliki 

spodaj se na svetlem ozadju pojavita bel in črn ton, svetlostne razlike so velike. Na 
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drugi sliki se na srednje-temnem ozadju pojavita bel in črn ton, na tretji sliki se na 

izrazito temnem ozadju pojavita bel in črn ton. Tudi tu so svetlostne razlike velike 

(durski valerski ključ). (Tacol, Frelih, Muhovič, 2004). 

DURSKI VALERSKI KLJUČ: svetli/ visoki, srednji in temni/ nizki 

                 

Ena glavnih likovnih nalog svetlostnih razlik je zbujanje občutka prostora, globine, 

plastične oblikovanosti in njihovih površin. (PROSTORSKI KLJUČ KOMPOZICIJE). 

Tonske prehode lahko ustvarimo s točkami, črtnimi rastri, s prelivom od svetlega k 

temnemu, s tonskimi lisami. Tonske vrednosti lahko postavljamo ploskovno ena poleg 

druge. Lahko jih senčimo tako, da se tonske vrednosti zaradi stopnjevanja nenehno 

spreminjajo. S svetlostnimi in barvnimi razlikami lahko orišemo vse orisane likovne 

prvine ter nekatere lastnosti orisnih elementov. Več kot je točk na svetlem ozadju, 

temnejša je slika, manj kot je točk, svetlejši je učinek. S točkami lahko orišemo prostor. 

Z njimi lahko označimo mejne točke nekega telesa. Z zaporedjem točk lahko orišemo 

linijo. Načini prikazovanja plastike in prostora so sfumato2, zračna perspektiva3 in 

chiaroscuro4. Z uporabo svetlobe in teme lahko prikažemo plastičnost, prostor, 

dinamiko in poseben vrednostni ključ kompozicije. Predmet je lahko osvetljen z 

naravno ali umetno svetlobo. Naravna svetloba je odvisna od podnebja, zjutraj je 

drugačna kot zvečer ali čez dan, v gorah je drugačna kot ob morju…Površine, bližje 

viru svetlobe, so bolj osvetljene kot oddaljene.  

Obliko in položaj predmeta določata nesebna (je na telesu in nastane zaradi različno 

nagnjenih površin telesa glede na vir svetlobe-daje poglavitno informacijo o plastični 

obliki telesa.) in odsebna-vržena senca (senca, ki pada z nekega telesa na drugo telo 

ali na drug del tega telesa- sporoča, od kje prihaja svetloba). 

                                            

2 Sfumato je način slikanja z mehkimi, zamegljenimi toni in razblinjenimi orisi. 
 
3 Zračna perspektiva je prostorski ključ kompozicije. 
 
4 Chiaroscuro ali svetlo-temno se uporablja za izražanje oblik in prostora z igro svetlobe in teme.   
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Globino prostora z likovno prvino svetlo-temno lahko prikažemo s pomočjo nizanja bolj 

ali manj gostih linij ali točk. Takšen način se imenuje grafična modulacija. Globino 

predmeta s pomočjo črt in pik izpolnjujemo tako, da osvetljenih delov predmeta ne 

izpolnjujemo, tako da so popolnoma beli oz. najsvetlejši. Površine, ki so temnejše oz. 

manj osvetljene upodobimo z vedno bolj gostim nizanjem črt in pik. (Tacol, Frelih, 

Muhovič, 2006). 

V grafični jedkanici razlike med svetlo-temnimi deli upodabljamo s pomočjo točk in črt. 

Točka je pomembna likovna prvina in se navezuje na prvino svetlo-temno. Je orisna 

likovna prvina, ki ima dekorativni učinek in tvori različne oblike. Če točke postavimo v 

neko zaporedje, dajejo občutek navidezne črte in gibanja. Z njimi lahko ustvarjamo 

teksture. Z redčenjem in goščenjem točk na ploskvi pridobimo svetle in temne 

površine. Črta, orisna likovna prvina, je najstarejši likovni pojem. Z mešanjem in 

goščenjem ustvarjamo svetla in temna področja. Poznamo več vrst črt, ki jih ločimo 

glede na izvedbo, tok, obliko, velikost in smer.  

Pri teksturi ločimo različne površine. Mednje spada tudi raster, narejen s križanjem 

črt. Sem sodijo vse narisane in drugačne oblike mreže, ki imajo modularni sistem. 

Raster lahko ustvarimo tudi s točkami (točkovni raster). 

Pojem števila v kompoziciji se lahko nanaša na več dejavnikov (tudi na število 

udeleženih vrednosti svetlosti). Če se število likovnih enot na ploskvi razmnoži, 

nastane površina, ki s svojim enakomernim ritmom (sistemom ponavljanja) lahko 

ustvari monotoni vzorec.  

Učinek gostote je odvisen od različnih likovnih elementov, spremenljivk in načinov 

organizacije elementov v kompoziciji, predvsem od števila likovnih enot, njihovih 

velikosti, debelin, njihovih medsebojnih razdalj, vrednosti svetlosti posameznih 

enot…Pri tem z zgoščanjem oz. redčenjem točk ali rastrov črt, s tonsko modulacijo 

ustvarimo v risbi iluzijo plastične oblike. Različno gostoto površin in tonskih vrednosti 

ploskve ustvarjajo črte različnih debelin oblik in proporcev. S povečanjem gostote 

likovnih enot se spremeni tudi svetlost, prostorski učinek, tekstura, likovna teža. 

(Šušteršič, 2004). 
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3. GRAFIČNE TEHNIKE JEDKANJA 

Beseda grafika izhaja iz grške besede graphiein, kar pomeni pisati. To ime je skupno 

za vse grafične postopke reproduciranja risbe. V nadaljevanju bom na kratko opisala 

dve grafični obliki: jedkanico in rezervaš-reservage. 

 

3.1 Jedkanica 

Jedkanica je tehnika globokega tiska, pri kateri tiskovno ploščo obdelamo s kislino. 

Izkorišča lastnost posebnih kislin, ki razjedajo kovine, ne razjedajo pa drugih snovi, kot 

nap. asfalta, voska, bitumna. Cinkovo ali bakreno ploščo najprej zbrusimo s finim 

brusnim papirjem, jo spoliramo s polirno pasto in vato s krožnimi gibi, da postane 

popolnoma gladka. Nato jo očistimo z bencinom in razmastimo pod vodo z pralnim 

praškom. Ploščo posušimo, da ne oksidira. Nato jo s čopičem premažemo s tankim 

slojem tekočega asfalta. Počakamo, da se prevleka posuši. Zaščitimo še zadnjo stran. 

S suho iglo rišemo na premazano ploščo. Ne zarezujemo vanjo, odstranjujemo le 

asfaltni premaz, da se pod njim zasveti cinkova ali bakrena plošča. Matrico položimo 

v posodo s kislino. Lahko jedkamo tudi večstopenjsko. Ploščo večkrat vzamemo iz 

kisline, jo speremo z vodo, osušimo ter dovolj jedkane dele risbe ponovno premažemo 

z asfaltom. Ostale površine jedkamo naprej. Dlje kot je plošča v kislini, globlje bodo 

brazde, ki smo jih izpraskali. Med jedkanjem se na plošči nabirajo mehurčki, ki jih s 

peresom sproti očistimo. Če želimo preveriti globino jedkanja, si pomagamo z iglo, ki 

jo zapičimo v jedkano površino. Ko končamo, asfalt z bencinom očistimo s plošče ter 

zbrusimo robove. Nato z mehko plastično lopatico in z organtinom vtiramo na cinkovo 

ploščo tiskarsko barvo za globoki tisk v raze, ki jih je kislina zjedkala. Odvečno barvo 

na površini plošče narahlo z enakomernimi krožnimi gibi obrišemo z organtinom in 

časopisnim papirjem. Obrišemo še z dlanjo, dokler ne ostane barva samo v jedkanih 

razah. Pred tiskanjem je potrebno s krpo očistiti tudi robove in zadnjo stran plošče. 

Pripravljeno ploščo postavimo na tiskarski stroj, nanjo položimo vlažen tiskarski papir, 

vse skupaj pokrijemo s filcem, naravnamo pritisk in s počasnim vrtenjem povlečemo 

ploščo skozi valjarja. Grafični odtis položimo na varno mesto, da se osuši.   
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3.2 Rezervaš-reservage 

Na površino plošče, ki je zaradi stopenjskega asfaltnega prahu precej hrapava, je  

težko risati. Na gladko, razmaščeno kovinsko ploščo rišemo s čopičem. Uporabljamo 

gosto tempera barvo ali tuš, v katerem smo raztopili sladkor. Ko se barva posuši, 

ploščo premažemo s tekočim asfaltom. Tempera ali tuš odstopita od plošče, ko jo 

potopimo v vodo, asfalt pa se ohrani na delih plošče brez risbe. Nepokrito risbo nato 

prekrijemo s asfaltnim prahom in jo nato jedkamo kot akvatinto. S to tehniko ustvarimo 

sproščene potegljaje s čopičem, s stopenjskim jedkanjem pa jim dodamo še ustrezne 

tonske vrednosti.  

To tehniko so uporabljali umetniki, ki so želeli prikazati v grafiki neposrednost, 

slikovitost, sproščenost potez. Med njimi izstopa umetnik Pablo Picasso, ki velja za 

mojstra v obvladovanju te grafične tehnike. Skozi ta medij je ustvaril nekaj svojih 

najlepših grafik. Veliko je eksperimentiral v čisti tehniki, z uporabo brusnega papirja, 

strugal, gladilk in tudi z uporabo suhe igle.  
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4. MOJSTRI GRAFIČNE TEHNIKE 

4. 1 Rembrandt Harmenszoon van Rijn  

 

Slika 1: Rembrandt  H.van Rijn. Tri drevesa. Jedkanica. 1643 

 

Največji nizozemski baročni slikar slovi predvsem kot mojster svetlobe in sence 

(chiaroscuro). Je slaven slikar, najbolj genialne pa so njegove grafike. Pri tem 

uporablja gosto šrafiranje, tekoče linije in izjemno črnino. Njegov opus jedkanic je zelo 

bogat. Z neverjetno tehnično spretnostjo in neobičajno uporabo svetlobe je ustvaril 

približno tristo grafik.  Njegove jedkanice so celostne umetnine. Tako skice, študije ali 

reprodukcije so samostojne umetnine, ki so zaradi značilnega upodabljanja svetlobe 

blizu njegovim slikarskim stvaritvam. V grafiko vnese novo kakovost, prefinjeno tehniko 

grafičnega ustvarjanja, novo izraznost, globino, predvsem pa svetlobo. Na sliki Tri 

drevesa, 1643 s pomočjo jedkanice in graviranja upodobi kontrast svetlobe in sence. 

Nizki, sivi oblaki v ozadju nakazujejo nevihto. Nekateri avtorji so menili, da so ti oblaki 
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nastali kot posledica slabega čiščenja barve s plošče.  Vendar delujejo kot zastor, pred 

katerimi v ospredju na levi strani avtor upodobi ravne linije. Tri drevesa v desnem delu 

ustvarjajo dramatičnost in silovitost. Na srednje temnem ozadju se pojavita bel in črn 

ton, vidni so močni svetlostni kontrasti - durski valerski ključ. Na drugi sliki se na 

temnem ozadju pojavita bel in črn ton. Tu so svetlostne razlike velike-temni in nizki 

valerski ključ. Na tretji sliki se na srednje-temnem ozadju pojavita srednje-temna tona, 

svetlostne razlike so majhne-srednji molski valerski ključ. 

        

                     Slika 2: Rembrandt van Rijn.                                                Slika 3: Rembrandt van Rijn 

     Faust ali alkimist v svojem studiu.                         Avtoportret s sabljo. Jedkanica. 1634. 

                      Jedkanica, suha igla. 1652.    

. 



Univerza v Ljubljani-pedagoška fakulteta                                                   Karin Mugerli; diplomsko delo 

 

 

16 

 

4. 2 Francisco Goya 

 

Slika 4: Francisco Goya. ´Tudi  ne; Cikel Strahote vojne´. Jedkanica,  brušena akvatinta, suha igla in dleto. 1810. 

 

V grafiki se izraža svobodno, vključuje vse novosti, ki njegovemu ustvarjanju odpirajo 

nove možnosti. Njegova tehnika se neprestano razvija. Začetki s strogo in preprosto 

linearno kompozicijo so se razvili do popolne kombinacije vseh tehnik in sredstev; 

akvatinte, suhe igle, dleta, gladila…Njegov poglavitni namen je, da se ob kombinaciji 

svetlobe in sence pokažejo prave slikarske lastnosti grafike. Umetnika utesnjuje 

linearna govorica jedkanice. Slikarske ploskve zato izoblikuje s spletom kratkih in 

skopih črt v senčenih linijah ter daljših in bolj odprtih črt, ki so posredovale svetlobo. 

Možnosti akvatinte pripelje do skrajnosti. Z zobnikom celo uničuje bakreno ploščo in 

tako skuša poudariti kompozicijo. To tehniko kmalu nadomesti z novimi materiali. 

Začne uporabljati različno goste smole in različen čas delovanja v kislini, kar kombinira 

z uporabo gladilnega jekla, da zmehča prehode in omili teksture. Tako doseže popolno 

skladnost svetlo-temnih kontrastov. Cikel Strahote vojne poleg jedkanice in akvatinte 
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vsebuje tudi mezzotinto, s katero ustvari mehke tone in razbije bleščeče bele ploskve. 

Ozadja zapolni z intenzivnim spletom linij, ki delujejo v kontrastu s svetlimi ploskvami. 

Razvija kombinacije s temnejšimi in svetlejšimi lisami, pri tem pa ga ne zanima 

natančnost linije. Kombinira tehniko jedkanice in akvatinte, ki jo včasih niansira z 

gladilom. Z uporabo akvatinte poudari slikovite in dramatične učinke. (Parrondo, Vega, 

1998). Njegove akvatinte delujejo dokaj primitivno, vendar nihče drug mojster te 

tehnike ne doseže take silovitosti in bogatega tonskega kontrasta, kot Goya s svojo 

preprostostjo in neposrednostjo. (Peterdi,1959).   

    

     Slika 5: Francisco Goya. 'Konj ugrabitelj;                        Slika 6: Francisco Goya. 'Vesela norost; Cikel Norosti'. 

Cikel Norosti'. Jedkanica, brušena akvatinta, suha igla.      Jedkanica, brušena akvatinta, suha igla. 1815-1824. 

                                1815-1824. 

Na sliki 4 se na zgornjem in spodnjem delu grafike pojavita srednje-temna tona, 

svetlostne razlike so majhne-molski valerski ključ. Na sliki 5 se na srednje-temnem 

ozadju pojavita bel in črn ton. Tudi tu so svetlostne razlike velike (durski valerski ključ). 

Na sliki 6 pa se na temnem ozadju pojavita še dva temna tona-svetlostne razlike so 

majhne (temni in  nizki molski valerski ključ). 
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4. 3 Janez Bernik 

 

Slika 7: Janez Bernik. 1971/90. Jedkanica in akvatinta.1971. 

 

Bernikov opus zajema širok spekter likovne umetnosti. V njegovih delih se v začetku 

kažejo sledovi informela, kasneje ga zamenjajo elementi nove figuralike. Sledi obdobje 

kombinacij pisave, predmetnih motivov in avtonomnih barvnih ploskev. Kasneje 

začenja ustvarjati barvne iluzionistične površine.  
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Te površine postajajo vedno bolj stroge in temne. Konec petdesetih se posveti 

abstraktnemu slikarstvu in ustvari vrsto slik s tematiko neokrnjene zemljine skorje ali 

magme, svetlobe in teme. Bernik v grafiki raziskuje magmo kot neoblikovano snov 

planeta, nad katerim se pojavi črta obzorja, ki ločuje svetlobo od teme. Kasneje sledijo 

slike in jedkanice, na katerih upodablja skrivnostne zapise, ki spominjajo na 

starodavne dokumente. Grafike v fazi pismenk in rokopisov predstavljajo njegov 

osebni cikel grafik. Grafični list Bernik spremeni v pisno podlago v obliki knjige ali 

dokumenta. V osemdesetih letih prevladujejo figuralni motivi. Vse bolj se pojavlja 

človeška figura. Viden je sijoč temno-beli kontrast. Ostre črte so zmehčane z odtenki 

akvatinte. Grafični prijem temelji na črti in na sijočem svetlo-temnem kontrastu z 

vmesnimi odtenki akvatinte. Grafična osnova je risba. Z njo poudarja pomembnost in 

organskost grafik. Kasneje v njegovi umetnosti nastopi nova abstraktna stopnja 

ustvarjanja z redukcijo oblik in čistimi abstraktnimi formami. Vmes se še vedno 

pojavljajo figuralne sestavine. V jedkanicah, kjer risarske forme zajemajo abstraktne 

fantazijske like ali obrise, se Bernik poigrava z odtenki in prelivi, ki jih obogati z uporabo 

akvatinte. Pogosto uporablja trikotnik, ki postane samostojna forma. Ob trikotnem liku 

kompozicije stopnjuje v stolp zložene stopničaste pravokotne forme. Značilna je tudi 

piramidasta, abstraktna oblika. Ta je geometrijsko preprosta, a bogata in vsebinsko 

razčlenjena. Vanjo vplete tudi obliko kroga. V njegovih grafikah je veliko svetlobe in 

teme, žametne črnine in sijoče beline, z ostrimi obrisi ter stopnjevanjem sivine. (Bernik, 

1993). Poleg likovno obdelanih motivov v svoje grafike vpleta tudi figure starcev, 

jokajočih žensk, živali, v tem času nastajajo tudi cvetlični šopki-ikebane, v katere vnese 

tudi oblike kroga, kvadrata in trikotnika. (Kržišnik, 1997). 

Na sliki 7, 8, 9 se na svetlem ozadju pojavita bel in črn ton, svetlostne razlike so velike 

(svetli, visoki durski valerski ključ). Na sliki 10 in 11 se na srednje-temnem ozadju 

pojavita srednje-temna tona, svetlostne razlike so majhne (srednji molski valerski 

ključ). Na sliki 11 pa se na srednje-temnem ozadju pojavita še dva srednje-temna tona. 
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                   Slika 8: Janez Bernik. 1970/79.                                                 Slika 9: Janez Bernik. 

                    Jedkanica in akvatinta. 1970.                                       Plošča IV. jedkanica in akvatinta. 1964. 

                                                                                                                                                                                    

 

          Slika 10: Janez Bernik. Moja prijateljica zemlja.                       Slika 11: Janez Bernik. Sporočilo.  

                   Jedkanica in akvatinta. 1958.                                               Jedkanica in akvatinta. 1965. 
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4. 4 Bojan Kovačič 

 
Slika 12: Bojan Kovačič Človeška vrsta X. 

Barvna jedkanica, akvatinta, suha igla. 2010. 

 

Bojan Kovačič je akademski slikar in grafik specialist. V grafiki uporablja način 

neposrednega izraza. V grafiki globokega tiska se njegovo ustvarjanje kaže skozi 

mehkobo struktur rezov in kemičnih efektov. Barva je omejena na skrbno izbrane 
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barvne poudarke kontrastnih tonov. Te barvne tvorbe v zadnjih letih skoraj povsem 

izginjajo. Ostaja mehkoba, ki ob različni stopnji črnine dosega žametno občutje 

portretnih likov. V ciklusih Korekture srca, a? in Bili ste trije se na grafičnem polju 

pojavljajo še spremljajoči liki ali skupine likov, ki so še naglašeni z barvo. V ciklusih 

Tihi dom in Koprene pa izstopa preciznost in umetniška vizualizacija.  

Na njegovih grafikah oživijo elementarne energije črte, znaka in barve. Kombiniranje 

tehnik globokega tiska, kot so vernis-mou, akvatinte, suhe igle v zadnjem obdobju 

njegovega ustvarjanja dokazujejo umetnikovo zrelo dobo. Glavni graditelji kompozicij 

so oblike-znamenja, ki se pojavljajo v različnih kombinacijah. Podobe so polne fantazij, 

otroške neobremenjenosti, spontanosti, svobode izražanja. 

Na nekaterih grafikah se pojavljajo strogi geometrijski liki, nedorečene forme, ki dajejo 

njegovi grafiki dinamičnost in vedrino. Na njegovih slikah se večinoma pojavlja durski 

valerski ključ. Na večini del je ozadje svetlo, iz tega pa se z izrazitim prehodom prelevi 

v zelo temne tone. Na sliki 13 pa je delo narejeno v molovskem valerskem ključu, saj 

so prehodi med toni mehkejši. 

 

              

          Slika 13:  Bojan Kovačič. Iz cikla:                     Slika 14: Bojan Kovačič. Človeška vrsta XI.  

                        Napetosti XX. Akvatinta, jedkanica,                  Barvna jedkanica, akvatinta, suha igla. 2010. 

                                       suha igla. 2009.                  

.                                                                         
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4. 5 Pablo Picasso 

 

Slika 15: Pablo Picasso. Francove sanje in laži. 1937. 

 

Pablo Ruiz Picasso, španski slikar, grafik in kipar je najslavnejši likovni umetnik 20. 

stoletja. V obsežnem likovnem opusu se ukvarja z različnimi tehnikami in slogi, tudi z 

grafiko. Njegove najbolj priljubljene grafične tehnike so jedkanica, suha igla, linorez in 

litografija. V prvih treh desetletjih ustvarja predvsem v tehniki jedkanice, po letu 1945 

pa je v središču njegove pozornosti litografija. Dolgotrajno posvečanje eni tehniki 

prekinja s kratkimi, intenzivnimi fazami, v katerih se ukvarja z drugimi grafičnimi 

tehnikami – z akvatinto in linorezom. V tehniki rezervaš ustvari nekaj svojih najlepših 

grafičnih del. Eksperimentira v čisti tehniki, z uporabo brusnega papirja, strugal, gladilk 

pa tudi s kombinacijo suhe igle. Motivi, ki jih Picasso mojstrsko zarisuje v tiskarske 

plošče, so zelo raznovrstni: grška in rimska mitologija, bikoborbe, odnos med slikarjem 

in njegovim modelom, živali, tihožitja, portreti in izjemne ilustracije knjig. Picasso je 

mojster dinamične, skoraj dramske kompozicije,  ki njegove črno-bele slike naredi žive 

http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0panci
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slikar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Grafik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kipar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Likovni_umetnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/20._stoletje
http://sl.wikipedia.org/wiki/20._stoletje
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in živahne. Grafični cikel o Minotavru stroka uvršča med največje dosežke grafične 

umetnosti 20. stoletja. Gre za 97 grafičnih listov. Picasso kot strasten ljubitelj bikoborb 

leta 1959 izdela 26 akvatint za la Tauromaquio in jih posveti enemu največjih španskih 

matadorjev 18. stoletja. Izbere prefinjen postopek. S čopičem slika neposredno na 

bakreno ploščo. S tem doseže dinamično in lahkotno potezo. Prizori, od vstopa v areno 

do konca bikoborbe, so upodobljeni z visoko stopnjo abstrakcije. To še stopnjujejo ostri 

kontrasti med belo površino in redkimi,  širokimi potezami čopiča. Zanimiv je tudi cikel 

jedkanic s karikaturami Francovih sanj in laži. Nastane leto po začetku španske 

državljanske vojne. Picasso v šestih poljih upodobi pošast, katere zločine končno 

ustavi bik.  

         

         Slika 16: Pablo Picasso. Bikoborbe. Minotaver.              Slika 17: Pablo Picasso. Bikoborbe. Minotaver. Eros 

                   Eros. Jedkanica. 1930-1937                                                      Jedkanica. 1930-1937 

 

Na sliki 15 je zelo malo tonskih razlik, zato so prehodi izraziti, zaradi česar je delo 

narejeno v durovskem valerskem ključu. Na sliki 16 se na srednje temnem ozadju 

pojavita bel in črn ton. Tudi tu so svetlostne razlike velike (durski valerski ključ). Slika 

17 vsebuje durski valerski ključ. 
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5. AVTORSKI DEL 

5.1 Na splošno o avtorskem delu 

Z grafiko sem se prvič srečala v osnovni šoli pri profesorju Lucianu Lavrenčiču, pri 

katerem sem opravljala tudi svoj pedagoški del diplomske naloge. Že takrat me je 

grafika zelo navdušila. Podrobneje sem se z grafiko začela ukvarjati na Pedagoški 

fakulteti, pri profesorju Črtomirju Frelihu.  

Grafike, ki jih bom predstavila, so moje avtorsko delo. Grafika je privlačila že svetovno 

znane umetnike skozi zgodovino likovne umetnosti. Temni in svetli kontrasti dajejo 

grafiki nekakšen skrivnosten pridih. V mojih grafičnih delih se pojavljajo abstraktni 

motivi, v katerih so največkrat prisotni likovni elementi točka, črta ter svetlo-temni 

kontrast.  

Ob premišljevanju o temi diplomske naloge sem se tako z lahkoto odločila in si izbrala 

naslov »Svetlobe in sence v grafični jedkanici«. Z jedkanico sem se prvič srečala v 

tretjem letniku študija, pri profesorju Bojanu Kovačiču. Moja dela se med 

predstavljenimi avtorji najbolj približajo njegovim grafikam, saj v svojih delih uporablja 

veliko črt in pikic, s katerimi z redčenjem in goščenjem upodablja svetle in temne dele 

grafike.  

Pri izdelovanju grafik sem naletela na številna presenečenja. Nekatera moja dela 

rezervaša so imela prevelike površine, zato bi pri jedkanju lahko prišlo do podjedkanja. 

Zato sem matrico poškropila s posebnim sprejem, ki je nadomestilo za asfaltni prah. 

Zelo drobni delci prekrijejo skico na matrici, vendar samo do te mere, da kislina še 

lahko prodre mimo ter zjedka površino tam, kjer je nismo poškropili s sprejem. Druga 

dela rezervaša, ki so imela manjše površine, so pri odtisu dobila dodaten efekt in sicer 

tonske vrednosti. Menim, da ti efekti moja dela še dodatno popestrijo, saj sovpadajo s 

temo svetlo-temno. Svetlobe in sence v moja dela prinašajo dinamiko. 
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5.2 Lastni  izdelki in opis 

 

Slika 18: Karin Mugerli: Brdo. 2013 

 

Na sliki 18 je originalna jedkanica, pri kateri sem na pripravljeno cinkovo ploščo, 

premazano z asfaltnim premazom s suho iglo vrisovala linije. Linije sem vrisovala z 

različnimi gostotami. Na zgornjem delu sem delo pustila popolnoma nedotaknjeno in s 

tem upodobila belino oz. najsvetlejši del grafičnega odtisa. Nato se v delu pojavi meja 

med najsvetlejšim in najtemnejšim delom, saj so na tej meji črte najgosteje vrisane. 



Univerza v Ljubljani-pedagoška fakulteta                                                   Karin Mugerli; diplomsko delo 

 

 

27 

 

Črte se proti spodnjemu delu postopoma redčijo. Tako sem ustvarila mehkejši, svetlo-

temni prehod. To delo je nekoliko drugačno od ostalih mojih grafičnih del, saj sem ga 

razdelila na tri dele. Meja med najtemnejšim in najsvetlejšim delom v grafičnem odtisu 

se med ploščami razlikuje, saj prva plošča vsebuje največ beline in zadnja najmanj. 

Mejo med ploščami sem orisala v obliki nekakšnega oboka. Pri odtiskovanju takšne 

grafike je potrebna še večja natančnost, saj je potrebno vse plošče postaviti v ravno 

linijo ter paziti, da je med njimi enak razmak. Na spodnjem delu grafičnega odtisa 

opazimo kombinacijo z mehkejšim prehodom iz temnega v svetlo področje.Temu 

prehodu pravimo molovski valerski ključ. Na zgornjem delu vidimo nenaden preskok iz 

svetlega v zelo temno področje, temu pravimo durovski valerski ključ, saj je prehod 

izrazitejši. Celotno delo sodi v srednji durski valerski ključ. 
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Slika 19: Karin Mugerli: Čebelji panj. 2013. 

 

Na sliki 19 je originalna jedkanica. Način upodabljanja linij je podoben kot pri prejšnjem 

grafičnem odtisu. Tukaj sem gmote, kjer je področje linij najgosteje, razdelila na šest 

delov in jih v nekem smiselnem zaporedju razdelila po plošči. Ti deli delujejo v odtisu 

najtemneje, iz njih pa se z hitrim prehodom prelijejo v svetlejše področje, kar tvori 

svetlo-temni prehod. V tem delu sem upodobila samo dve stopnji svetlosti vidimo le en 

prehod iz temnega v svetlo področje. Ta prehod je tukaj zelo kontrasten in izrazit. Vidni 

so močni svetlostni kontrasti. Delo je narejeno v durovskem valerskem ključu. Zaradi 

tega je delo zelo dinamično.  
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Slika 20: Karin Mugerli: Zvezdna noč. 2013. 

 

Na sliki 20 je original rezervaša. Pri tem delu sem belo tempero, ki sem ji dodala malce 

vode, s ščetko škropila po cinkovi plošči. V desnem kotu sem poškropila največ barve. 

Pri teh pa je nastal tudi dodaten svetlostni prehod, saj je površina večja. Pikice se proti 

zgornjemu delu grafičnega odtisa redčijo, prav tako pa se tudi delo proti zgornjemu 

delu svetli. Tako nastane svetlo-temni prehod. V tem grafičnem odtisu je nastala še 

neka posebnost, česar sprva nisem pričakovala. V spodnjem delu, ker je bila plošča z 

asfaltnim redkeje premazana, se na odtisu vidijo vzporedne linije, ki so svetlejše od 

ostalega dela. To daje odtisu še dodaten svetlostni efekt. Plošča je podolgovate oblike 

in s tem poudarja tudi kompozicijo. Pri tem  grafičnem odtisu vidimo mehak prehod iz 

temnega v svetlo področje. Delo je narejeno v molovskem valerskem ključu svetlostna 

paleta je bogata. 
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Slika 21: Karin Mugerli: Vesolje. 2013. 

 

Na sliki 21 je kombinirano delo rezervaša in jedkanice. Najprej sem na cinkovo ploščo 

s čopičem škropila bele kaplje tempere, ki sem ji dodala malce vode. Najgostejši del, 

ki se nahaja na zgornjem levem kotu, je prekrit s kapljami. Kaplje se proti spodnjemu 

delu redčijo, tukaj nastane en svetlostni prehod.  

Grafiko sem želela popestriti, zato sem dodala krožne oblike. Ko se je vse skupaj 

posušilo, sem ploščo premazala z asfaltnim premazom, nato pa sem v krožne dele s 

suho iglo vrisovala črte. Črte se v vseh krogih proti zunanjosti gostijo, tako da je 
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osrednji del kroga svetlejši kot na obrobju. Pri krogih, ki se sekajo, nastane še temnejši 

del. Tam se namreč sekajo črte obeh krogov. Delo je zelo dinamično, saj se tu 

pojavljajo zelo svetli in zelo temni toni, med katerimi preskoki so zelo kontrastni. Delo 

zato sodi v durovski valerski ključ, natančeje srednji dur. 
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Slika 22: Karin Mugerli: Ples. 2013. 

 

Slika 22 je originalna jedkanica. V tem delu sem se poigravala z različnimi elementi, ki 

sem jih razporejala po plošči. Na levi strani je pas, kjer sem vrisovala krivulje. Te sem 

vrisovala tako, da so na nekaterih delih zelo skupaj, drugje pa zelo narazen, zaradi 

česar so nastali temni in svetli deli. Na desni strani je večji prostor, razdeljen na tri dele 

z dvema pasoma, ki sta najtemnejša v tem grafičnem odtisu. Na zgornjem delu sem z 
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ravnilom risala različno dolge ravne črte, ki imajo vse isto središče. Kjer se linije sekajo, 

nastanejo zelo temne površine. Na spodnjem delu sem vrisovala črke, na plošči sem 

nekatere črke pravilno obrnila, druge pa v nasprotno smer. Tako sem pri odtisu dobila 

zrcalno sliko črk. Črke na tem področju delujejo, kot da bi bile breztežne in letijo proti 

vrhu, na spodnjem delu so gostejše, tam je tudi področje nekoliko temnejše, proti vrhu 

pa se črke redčijo, prav tako pa tudi prostor postaja svetlejši. Izraziti kontrasti, ki se 

pojavljajo v delu pogojujejo dinamiko v grafičnem odtisu. Delo zaradi tega sodi v svetli 

durski valerski ključ. Na odtisu se pojavljajo beli in črni toni. 
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Slika 23: Karin Mugerli: Okno. 2013. 

 

Slika 23 je originalna jedkanica. Delo je razdeljeno na tri področja, v katerih sem 

upodabljala različne elemente. Notranji del vsebuje krožne linije, ki so na nekaterih 

točkah goste in je področje zelo temno, na drugih točkah pa so linije redkejše in to 

področje deluje svetlejše. To notranje področje je tudi najtemnejši del na grafičnem 

odtisu. V osrednjem področju sem upodabljala vzporednice in pravokotnice. To 
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področje je svetlejše od notranjega, a temnejše od zunanjega področja. Na zunanjem 

področju pa sem ploščo, premazano z asfaltom prelepila z izolir-trakom. Ko sem trak 

od plošče odlepila, se je na nekaterih področjih asfaltni premaz odlepil skupaj s trakom. 

Tako so nastale lise, ki so vidne na grafičnem odtisu. Da pa sem grafiko še popestrila, 

sem s suho iglo vrisovala rahle črte. To področje je najsvetlejši del v grafičnem odtisu.  

Zunanji pravokotnik je narejen v visokem durovskem valerskem ključu, medtem ko je 

na notranjem pravokotniku prehajanje izsvetlega v temno postopno-temni/nizki molski 

svetlostni ključ. Srednji pravokotnik predstavlja srednji molski valerski ključ. Celota je 

narejena v durskem valerskem ključu. 
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Slika 24: Karin Mugerli: Preplet. 2013. 

 

Slika 24 je originalna jedkanica. V delu sem se ukvarjala z prepletanjem črt. Področja 

delujejo, kot bi bila izbočena. Črte izhajajo iz ene točke in se proti sredini razširijo in 

nato na drugi strani spet združijo v eno točko. Svetloba se iz točke v točko postopoma 

spreminja. Kjer so linije najbolj združene, je najtemnejši del. Ta se proti sredini šopa 

svetli, saj se linije ne držijo več skupaj. Prav tako je moč pritiska na ploščo proti sredini 

bolj rahla. Ti šopi se razprostirajo čez celo grafično delo, tako imamo v delu veliko 

svetlo-temnih prehodov.  
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Asfaltni premaz sem namenoma pustila na plošči dlje časa. Z drgnjenjem plošč med 

seboj in rahlim praskanjem s suho iglo po plošči se je tako ustvaril efekt starinske 

grafike (kot pri fotografiji). Grafika je na nekaterih delih zaradi tega namerno 

opraskana.  

Grafični odtis je narejen v nizkem molu, saj je delo vsebuje zelo temne tone. Delo se 

iz zgornjega dela v spodnji del rahlo svetli. Če pogledamo detajle vidimo, da tudi ti 

vsebujejo postopen prehod iz temnega v svetlo in nazaj v temno, zato delo vsebuje 

molski valerski ključ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani-pedagoška fakulteta                                                   Karin Mugerli; diplomsko delo 

 

 

38 

 

 

Slika 25:  Karin Mugerli: Pot. 2013. 

 

Slika 25 je originalna jedkanica. Na  tem delu sem s suho iglo v asfaltni premaz risala 

majhne krožne oblike, ki so prek plošče vrisane z različno gostoto. Na nekaterih delih 

sem te krožne oblike vrisovala več časa, tako da je gostota teh narasla. Odtis je tam 

temnejši. Iz spodnjega levega kota, do zgornjega desnega, sem ploščo pustila 

nedotaknjeno v obliki diagonalne linije, ki se proti vrhu tanjša. Ta del predstavlja 

najsvetlejši del na grafičnem odtisu. Delo je narejeno v temnem/ nizkem durskem 

valerskem ključu, saj se na temnem ozadju se pojavita bel in črn ton. 
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Slika 26: Karin Mugerli: Štirje pravokotniki. 2013. 

 

Slika 26 je originalna jedkanica. Tudi na tem delu sem se ukvarjala s prvino svetlo-

temno. Delo je razdeljeno na tri področja. Zgornji in spodnji del tvorijo krožne linije,  ki 

se proti štirim kvadratom redčijo, tako da iz zunanjih strani grafični odtis prehaja iz 

temnejšega proti svetlejšemu delu.  

Nekoliko nad sredino grafičnega odtisa sem postavila štiri pokončne pravokotnike, ki 

so dodatno obrobljeni. Pravokotniki so najtemnejši del v grafičnem odtisu, njihova 

okolica pa je najsvetlejši del odtisa. Grafično delo je narejeno v temnem/nizkem 

durskem valerskem ključu. Ozadje je temno, na njem se pojavlja nekaj svetlejših tonov 

pa tudi najtemnejši toni, ki ga predstavljajo štirje pravokotniki.  
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Slika 27: Karin Mugerli: Utrinek. 2013. 

 

Slika 27 je original rezervaša. Pri tem delu sem belo tempero na ploščo nanašala z 

slikarsko lopatico, tako da so nastali zanimivi vzorci.  Nato pa sem belo tempero še 

škropila, tako da so nastale majhne pikice, ki so po plošči razporejene z neenakomerno 

gostoto. Pred jedkanjem sem ploščo poškropila s posebnim sprejem, ki je kot 

nadomestilo asfaltnega prahu, da pri jedkanju zaradi velikih površin ne bi prišlo do 

podjedkanja. Desni del grafičnega odtisa je najtemnejši del in se proti vrhu zožuje. 

Proti vrhu se v črnini pojavlja vedno več svetlih področij, ki se na vrhu spremenijo v 

pikice. Zgornji desni kot je najsvetlejši del na grafičnem odtisu. Grafika predstavlja 

svetli/ visoki durski valerski ključ. Na svetlem ozadju se pojavljata tako bel kot črn ton. 
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Slika 28: Karin Mugerli: Tornado. 2013.  

 

Na sliki 28 je originalna jedkanica. Pri tem delu sem upodabljala kratke črtice, ki se čez 

grafični list razprostirajo z različno gostoto. Iz spodnjega dela se črtice valijo iz ozkega 

predela, ki je v osredju bolj temen kot na zunanjih delih. Tu se je izoblikoval svetlostni 

prehod. Ta linija se proti vrhu širi.  Prav tako se širijo tudi svetlostni prehodi, ki so na 

vrhu bolj mehki kot v spodnjem delu. V tem delu je prehod bolj direkten. Ta grafični 

odtis na spodnjem delu vsebuje zelo izrazit prehod iz svetlega v temno področje, tam 

je grafično delo narejeno v durovskem svetlostnem ključu. Proti vrhu se prelije v 

molovski valerski ključ, saj je tam prehod med svetlimi in temnimi deli mehkejši. 

Svetlostne razlike so na tem področju manjše. 
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Slika 29: Karin Mugerli: Čas. 2013. 

 

Na sliki 29 je originalna jedkanica. Tu sem upodabljala krožne linije. Na sredini oblaka 

krožnih linij so linije gostejše kot na zunanjemu delu. Tukaj je rahel svetlostni prehod. 

Za ozadje sem upodobila krivulje. Te sem različno razporejala in sicer tako, da se nekje 

linije držijo zelo skupaj, drugje pa je razdalja med njimi večja. Tudi tukaj nastanejo 

svetlostni prehodi med temnejšimi in svetlejšimi deli. To delo je narejeno v srednjem 

durskem valerskem ključu, saj so svetlostne razlike v grafiki velike. Delo zajema tako 

črne, bele in srednje temne tone. 
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Slika 30: Karin Mugerli: Tri zebre. 2013. 

 

Na sliki 30 je original rezervaša. Pri tem delu sem z gosto tempera barvo risala 

vodoravne linije po plošči. Linije se med seboj razlikujejo po debelini in dolžini. Zaradi 

tega so na grafiki nastali svetli in temni deli. Med črtami, kjer sem prostor pustila 

prazen, sem barvo poškropila. Tako so na grafiki nastale različno velike pikice, nekje 

gostejše, drugje redkejše in tvorile zanimiv svetlo-temni kontrast. 

Delo je zelo kontrastno, narejeno v durovskem valerskem ključu, prehodi med svetlimi 

in temnimi deli so zelo izraziti oz. kontrastni.  
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Slika 31: Karin Mugerli: Fižolček. 2013. 

 

Na sliki 31 je originalna jedkanica. V tem delu sem ozadje upodobila s kratkimi rahlimi 

črticami, ki se od spodnjega gostejšega dela razprostirajo do zgornjega dela,  kjer so 

črtice vedno redkejše. Tu vidimo rahel svetlostni prehod iz temnega spodnjega, proti 

svetlemu zgornjemu delu. Prav tako sem element, ki ga vidimo v sredini grafike, 

upodobila z kratkimi črticami.  

Te se iz spodnjega temnega, gostejšega dela razprostirajo proti zgornjemu, redkeje 

poseljenemu, svetlejšemu delu. Tu je kontrast tudi bolj močan kot na ozadju dela. Delo 

bi umestila v svetli/ visoki durski valerski ključ, saj je kontrast med ozadjem in figuro 

močan.  
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Slika 32: Karin Mugerli: Mehurčki. 2012. 

 

Na sliki 32 je original stopenjske jedkanice. Pri tem delu sem upodabljala različne 

oblike, nekatere tudi obarvane. V zgornjem levem delu je grafika najsvetlejša, ta del 

sem namreč v kislini pustila najmanj časa. Poleg tega je zelo redko posejan z oblikami. 

Druga vmesna stopnja svetlosti je desna polovica grafike, tam so oblike manjše in 

gosteje poseljene. Ta del sem v kislini pustila več časa, kot zgornji levi del. Spodnji levi 

del je bil v kislini najdlje časa, oblike so tukaj tudi obarvane, tako da je ta del grafike 

najtemnejši. To delo vsebuje tri stopnje svetlosti, med katerimi je prehod zelo izrazit. 

Delo je zato narejeno v srednjem durovskem valerskem ključu.  
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6. PEDAGOŠKO-RAZISKOVALNI DEL, RAZISKOVALNA 

METODA 

Pedagoški del sem opravljala v Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin. Učni uri sta 

temeljili na spoznavanju grafičnih tehnik jedkanice. Učencem sem predstavila tehnike 

jedkanice in rezervaša ter likovnega elementa svetlo-temno.  

Zahtevnost naloge sem prilagodila stopnji njihovega likovnega razvoja. Pri izvajanju 

naloge sem se osredotočila na obravnavanje problema svetlo-temnih nasprotij. Kot 

naslov teme sem izbrala »Svetlo-temno v predmetih vsakdanjega življenja«.  

Moj cilj je bil, da učenci spoznajo likovno prvino svetlo-temno in njen prikaz v tehniki 

jedkanice in rezervaša. (npr. svetlost oz. temnost zaradi različnih oblik, večji kontrasti 

pri oglatih oblikah, stopnjevani prehodi pri zaobljenih oblikah, razlika svetlosti zaradi 

različnih tekstur površin).  

 

6.1 Raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze 

Raziskovalna vprašanja 

 Katere tehnike in metode so najprimernejše za obravnavanje problema svetlo-

temnih nasprotij? 

 Katere so pomanjkljivosti določenih tehnik pri izdelovanju matrice? 

 Ali si učenci predstavljajo, kakšen bo končni videz izdelka? 

 Ali učenci objektivno vrednotijo lastne izdelke? 

Hipoteze 

 Rezervaš je za obravnavanje problema svetlo-temnih nasprotij primernejši od 

čiste jedkanice. 

 Učenci si ne predstavljajo, kakšen bo njihov končni izdelek. 

 Učenci ne vrednotijo objektivno svojih izdelkov. 

Pred opravljanjem pedagoškega dela diplomske naloge sem postavila nekaj hipotez, 

na katera sem po opravljenem delu odgovorila. 

Pri prvi hipotezi: »Rezervaš je za obravnavanje problema svetlo-temnih nasprotij 

primernejši od čiste jedkanice.« sem prišla do zaključka, da trditev ni pravilna. Pri 

poteku dela sem namreč ugotovila, da je za starost otrok, za velikost uporabljenih 

cinkovih plošč, metoda jedkanice lažje izvedljiva pri obravnavanju problema svetlo- 
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temnega nasprotja. Jedkanica pri tem omogoča natančno risbo, saj risanje z iglo v 

asfaltni premaz za seboj pusti tanke črte, pri uporabi čopiča pa je proces težji, saj čopič 

ne omogoča tanke in natančne risbe, pač pa široke sledi. Zato je za obravnavanje 

svetlo-temnega nasprotja rezervaš manj primeren kot jedkanica. Prva hipoteza je tako 

napačna. 

Druga hipoteza: »Učenci si ne predstavljajo, kakšen bo njihov končni izdelek.« je bila 

pravilno zastavljena, saj si učenci niso predstavljali, kakšen bo končni izdelek. Že 

postopek je bil zanje povsem nov ter zahteven. Niso vedeli, kaj se bo s ploščo tekom 

dela dogajalo, prav tako ne z odtisom. Tretja hipoteza. »Učenci ne vrednotijo 

objektivno svojih izdelkov.« zaradi pomanjkanja časa ni bila realizirana. 

 

6.2 Učni načrt 

Grafika je prisotna v vseh razredih devetletke. V učnem načrtu so navedene grafične 

tehnike, s katerimi se rešujejo likovni problemi. Ti si sledijo po zahtevnosti, starostni in 

razvojni stopnji učencev. V prvi triadi učenci spoznavajo tiskanje z različnimi materiali 

(tisk s pečatniki, šablonski tisk, monotipija..), v drugi triadi se pojavi visoki tisk (linorez, 

kartonski tisk), v zadnji triadi pa se temu pridruži še globoki tisk (predvsem suha igla 

in kaligrafija). Učenci se naučijo označevati grafični list in tehnike med seboj 

kombinirajo. Likovno zanimanje in motivacijo učencev učitelj doseže z novimi pristopi 

in idejnimi rešitvami. Grafika namreč nudi veliko možnosti eksperimentiranja. 

 

6.2.1 Učna priprava (9. razred, likovno snovanje III) 

AVTOR: Karin Mugerli 

ŠOLA: Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin 

PREDMET: Likovno snovanje III 

RAZRED: 9. razred 

ŠTEVILO UR: 2. uri 

OBLIKOVALNO PODROČJE: Grafika 

LIKOVNA NALOGA: Uporaba izraznih možnosti tehnike jedkanice in rezervaša za 

obravnavanje problema svetlo-temnih nasprotij. 

LIKOVNA TEHNIKA: jedkanica in rezervaš. 
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LIKOVNI MATERIAL IN ORODJA: Cinkova plošča, brusilni papir, vata, polirna  pasta, 

bencin za čiščenje, pralni prašek, razmaščevalec, krpa, asfalt (za asfaltni premaz), 

suha igla, bela tempera, čopič, kislina, grafična barva, grafični listi, organtin (mrežasta 

tkanina), časopisni papir, klobučevinast papir. 

LIKOVNI MOTIV: : »Svetlo temno v predmetih vsakdanjega življenja-  

                                DOMIŠLJIJSKO DREVO.« 

METODE IN OBLIKE DELA: Pogovor, razlaga, demonstracija, praktično delo, 

frontalna, individualna. 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: PP predstavitev, fotografije grafičnih del, knjige, 

primeri lastnih izdelanih matric in končnih izdelkov. 

VRSTA UČNE URE: Kombinirana (frontalna, individualna). 

MEDPREDMETNA POVEZAVA: biologija, kemija, tehnika in tehnologija. 

LITERATURA:  

Šuštaršič., N., Butina, M., Gleria de B., Skubin, I., Zornik, K., (2004). Likovna teorija:  

učbenik za umetniške gimnazije likovne smeri od 1. do 4. letnika. Ljubljana: Debora. 

Jožef,M…(1999). Likovno snovanje: Priročnik za učitelje. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

Borčič, B. Zvest. A., Šefran. G. Galič. Š., Kako nastaja grafični list. Ljubljana. 

 

UČNI CILJI:  

 Učenci spoznavajo prvino svetlo-temnih nasprotij ter možnosti prikaza te prvine 

v grafični tehniki jedkanice in rezervaša. 

 Spoznajo postopke nastajanja grafične jedkanice in rezervaša. 

 Navajajo se natančnosti pri izvedbi teh dveh tehnik. 

 Spoznavajo materiale in orodja za izvedbo tehnike. 

 Zavedajo se, da oblike vidimo zaradi kontrasta med svetlim in temnim. 

 Razvijajo domišljijo in ustvarjalnost. 

 Učenci znajo objektivno ovrednotiti lastne končne izdelke. 
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UČITELJ 

 

 

UČENEC 

 

METODE IN 

OBLIKE DELA, 

UČNA SREDSTVA 

IN 

PRIPOMOČKI 

UVODNI DEL  

-Uvajanje učenca v vzgojno izobraževalno delo. 

-Uvodna motivacija: Učence pozdravim, se predstavim, 

jim ponudim vrečo, iz katere bodo izžrebali vsak svoj 

listek s tehniko, ki jo bo učenec tekom ure uporabljal. 

-7 učencev-jedkanica. 

-8 učencev-rezervaš. 

-S slikovnim gradivom na PP projekciji učence vpeljem 

v razmišljanje. 

-Spodbujam učence k sodelovanju.  

-Učence vprašam »Kakšno likovno področje je 

prikazano na slikovnem gradivu ter zapisano na vaših 

lističih?«  

-Razložim učencem, kaj je grafika in katere vrste 

grafičnih tehnik poznamo. 

 

KAJ JE GRAFIKA? 

-Grafika je tehnika, ki multiplicira risbo. 

-Umetniška grafika ali uporabna oz. industrijska 

grafika. 

-Je enobarvna ali večbarvna.  

-Je enostavna likovna umetnina. 

-Odtisnjena grafika je zrcalna podoba osnutka.  

 

VRSTE GRAFIČNIH TEHNIK 

-Visoki tisk (lesorez, linorez) 

-Ploskovni tisk (litografija, monotipija, sitotisk) 

-Globoki tisk (suha igla, jedkanica, mehka prevleka, 

rezervaž, akvatinta) 

 

 

-učenci izžrebajo 

vsak svoj listek. 

-opazujejo slikovno 

gradivo. 

 

-razmišljajo ter 

sodelujejo. 

 

 

 

 

- ugotovijo, da je to 

področje GRAFIKA. 

 

 

 

 

-sodelujejo ter 

poslušajo  

razlago. 

 

 

-sodelujejo ter 

poslušajo  

razlago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode: 

Pogovor 

 

Oblika: frontalna, 

skupinska 

 

Slikovno gradivo 

 

Listki za 

Žrebanje 
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OSREDNJI DEL 

1. USVAJANJE LIKOVNIH POJMOV 

-Izpostavim tehnike globokega tiska. 

-Naštejem tehnike globokega tiska 

Globoki tisk (suha igla, jedkanica, mehka prevleka 

(vernis mou), rezervaš, akvatinta) -Izpostavim 

jedkanico in rezervaš.  

Razložim: 

POSTOPEK PRIPRAVE GRAFIČNE PLOŠČE  

-Ravna cinkova plošča. 

-Brušenje: s finim brusnim papirjem, da izravnamo 

morebitne praske, ki so v plošči. 

-Poliranje: s politrno pasto za kovine. Pasto 

nanesemo na vato in jo s krožnimi gibi nanesemo na 

ploščo. 

-Čiščenje: z bencinom za čiščenje in bombažno krpo. 

-Razmaščevanje: ploščo moramo razmastiti, da jo 

lahko zaščitimo z ustreznim premazom. 

Razmastimo jo tako, da pod toplo vodo na ploščo 

nanesemo pralni prašek, ga s krožnimi gibi nanašamo 

po očiščeni strani matrice 

-Spiranje: Ploščo dobro speremo.  

-Sušenje: Osušimo z bombažno krpo. 

-Zaščita: Zaščitimo zadnjo stran plošče (samolepljiva 

folija ali asfaltni premaz). 

Razložim tehniko:  

JEDKANICA 

-Na površino s čopičem nanesemo enakomerno plast 

asfalta (asfaltni premaz ščiti ploščo pred kislino) 

-Počakamo, da se asfalt posuši (približno 20min). 

-Plošča je pripravljena na risbo (zrcalno), pritisk pri 

risanju ni pomemben. 

REZERVAŽ 

-Pri rezervažu uporabimo mešanico tuša, sladkorja 

in vode ali belo tempero, ki ju s čopičem nanašamo 

na matrico. 

 

 

 

 

 

 

-učenci sodelujejo. 

 

-sledijo 

novim pojmom in 

zastavljajo 

vprašanja. 

  

-upoštevajo 

navodila. 

 

-odgovarjajo na 

postavljena 

vprašanja ter  

sodelujejo. 

 

-analizirajo likovna 

dela. 

 

-opazujejo slikovno 

gradivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode: 

Pogovor 

 

Oblika: frontalna, 

skupinska 

 

Slikovno gradivo 
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-Risba se mora posušiti, nato jo premažemo z tankim 

slojem asfalta.  

-Suho ploščo položimo pod vodo ter izperemo dele, 

kjer je nanesena tempera. 

-Ostane nam vidna risba srebrne površine. Ploščo 

osušimo.  

Razložim:  

POSTOPEK JEDKANJA PLOŠČ V KISLINI 

-Kislina. 

-Ploščo položimo v kislino in počakamo, da začne 

kislina delovati. 

-Pomoč s ptičjim peresom, s katerim odstranjujemo 

zračne mehurčke, ki nastanejo na plošči. 

-V kislini se plošče različno jedkajo; 20 min -1h 

(odvisno od kisline, tehnike). 

-Ko je plošča zjedkana, jo vzamemo iz kisline, 

speremo pod vodo ter osušimo. 

-Z bencinom za čiščenje s plošče pobrišemo asfalt. 

Razložim:  

POSTOPEK PRIPRAVE PLOŠČE ZA TISKANJE 

-Plošči zbrusimo robove.  

-Za tiskanje potrebujemo tiskarsko barvo.  

-Barvo s plastično lopatico nanesemo po celi matrici. 

-Odvečno barvo odstranimo.  

-Barvo dokončno porazdelimo po plošči tako, da jo z 

organtinom s krožnimi gibi prenašamo po plošči. 

Organtin s plošče odvzame vso odvečno barvo. 

-Barvo, ki ostane na ravnini plošče, zbrišemo še s 

časopisnim papirjem ter blazinicami na dlani. 

-Pred tiskanjem z bombažno krpo očistimo še robove 

ter zadnjo stran plošče. 

Razložim: 

POSTOPEK PRIPRAVE LISTOV ZA TISK 

-Liste moramo najprej nekaj časa namakati v vodi. 

-Nato jih položimo med plasti časopisnega papirja, da 

se vpije odvečna voda (papir je še vedno vlažen). 

-Vlažen papir lažje vpije in potegne barvo iz matrice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-učenci sledijo 

novim pojmom in 

zastavljajo 

vprašanja.  

 

-opazujejo slikovno 

gradivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode: 

Pogovor 

 

Oblika: frontalna, 

skupinska 

 

Slikovno gradivo 
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Razložim TISKANJE: 

-Za tisk potrebujemo tiskarsko prešo s dovolj močnim 

pritiskom. 

-Ploščo položimo na označeno podlago, nanjo 

položimo vlažen papir in prekrijemo s filcem, ki je 

nameščen pod valjem (ščiti papir). 

-Tiskarski stroj zavrtimo le enkrat. 

-Odtis položimo na čisto podlago in ga prekrijemo s 

klobučevinastim papirjem, ki ščiti barvo. Počakamo 

nekaj dni, da se posuši, nato shranimo. 

Z učenci obnovim SVETLO-TEMNO:  

-Likovni element, ki povzroči zaznavo prostorske 

globine in površine teles.   

-Ima sposobnost orisovanja tretje dimenzije teles.  

-Orisna likovna prvina. 

-Izraz svetlo-temno uporabljamo, ko opisujemo razlike 

med svetlejšimi in temnejšimi deli.  

-Med belo in črno barvo leži neskončna paleta sivih 

tonov in barv.  

-Najsvetlejšo barvo uporabimo tam, kjer je predmet 

najbolj osvetljen. Ko potem prehajamo k temnejši, 

dodajamo črno barvo. To imenujemo svetlostna ali 

tonska lestvica, ki nudi slikarjem, grafikom velike 

možnosti raziskovanja. 

2. NAPOVED LIKOVNE NALOGE 

-Učencem napovem likovno nalogo »Oblikovanje 

grafične jedkanice in rezervaša po domišljiji v svetlo-

temnem kontrastu«. 

-Pojasnim učencem likovni motiv »Domišljijsko drevo«. 

 

3. LIKOVNO PRAKTICIRANJE 

-Priprava likovnega materiala ter pripomočkov. 

-Izvajanje likovne tehnike.  

*Jedkanica: učenci s suhimi iglami vrisujejo skico v 

grafično ploščo premazano z asfaltom. 

*Rezervaš: učenci s čopičem in belo tempero rišejo 

skico na grafično ploščo. 

-Z nasveti vodim učence, jim pomagam ter svetujem. 

 

 

 

 

 

 

-učenci sledijo 

napovedi naloge. 

 

-upoštevajo 

navodila. 

 

 

 

 

 

-učenci ustvarjajo. 

 

-sprašujejo. 

 

-si med seboj 

pomagajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-učenci sledijo 

napovedi naloge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode: 

Pogovor 

 

Oblika: frontalna, 

skupinska 

 

Slikovno gradivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode: 

Pogovor 
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-Učence spodbujam. 

-Ko so skice na grafični plošči končane, pripravimo 

grafično ploščo za tiskanje. 

*Jedkanica: grafično ploščo damo jedkat v kislino. Ko 

je plošča zjedkana, ploščo očistimo asfalta, obrusimo 

robove ter pričnemo s postopkom priprave plošče za 

tiskanje. 

*Rezervaš: grafično ploščo s skico premažemo z 

asfaltom, počakamo, da se posuši, speremo dele, kjer 

je nanešena tempera ter damo jedkat. Ko je plošča 

zjedkana, jo očistimo asfalta, obrusimo robove ter 

pričnemo s postopkom priprave plošče za tiskanje. 

 

-Ko so grafike natiskane, jih z učenci zberemo na kup. 

 

 

 

-upoštevajo 

navodila. 

 

 

 

 

-učenci ustvarjajo. 

 

-sprašujejo. 

 

-si med seboj 

pomagajo.  

Oblika: frontalna, 

skupinska 

 

Slikovno gradivo 

 

ZAKLJUČNI DEL 

 

 

-Razložim način podpisovanja grafičnih 

izdelkov. 

-Razstava nastalih likovnih izdelkov. 

-Oblikovanje kriterijev vrednotenja. 

-Analiza likovnih del, zapis ocen. 

-Ocenjuje se: likovna zanimivost, 

tehnična izvedba, ustvarjalen pristop, 

zagovor lastnega dela. 

-na končne izdelke učenci napišejo 

imena ter naslov grafike. 

 

-pospravijo material, pripomočke ter 

izdelke razstavijo. 

-z učiteljem oblikujejo kriterij za 

oceno uspešnosti izdelkov. 

 

-izoblikujejo kritično vrednotenje, 

izvirnost nastalega dela, tehnično 

izvedbo, nastanek grafike. 

 

 

 

 

 

Metode: 

Pogovor 

 

Oblika: frontalna, 

skupinska 
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6.3 Analiza izvedbe likovne naloge 

Pedagoški del moje naloge sem opravljala na Osnovni šoli Franceta Bevka v Tolminu, 

pri profesorju Lucijanu Lavrenčiču. Na razpolago sem imela samo dve šolski uri. Prvo 

šolsko uro sem opravila 12. februarja 2013, drugo pa 19. februarja 2013. Učna ura je  

potekala pri predmetu Likovno snovanje III, ki šteje 14 učencev devetega razreda. 

Vzdušje v razredu je bilo zelo prijetno ter ustvarjalno. Tema je učence pritegnila. 

Preden sem začela s predstavitvijo snovi, sem pripravila kratko uvodno motivacijo. Iz 

vreče so učenci žrebali tehnike, ki so jih kasneje uporabljali. Na razpolago so imeli 

jedkanico in rezervaš. Nato je sledila predstavitev učne snovi.  

Najprej sem učencem pokazala nekaj svojih grafičnih del. Na kratko smo obnovili 

njihovo predznanje o grafiki. Izpostavila sem tehnike globokega tiska, še posebej pa 

rezervaš in jedkanico.   

Preden smo začeli z opisom tehnik, sem razložila postopek priprave plošče. Nato je 

sledila predstavitev obeh tehnik. Po predstavitvi tehnik sem z učenci obnovila njihovo 

predznanje o svetlo- temnem likovnem elementu. V prvi uri sem napovedala likovno 

nalogo. Izpostavila sem materiale, ki so potrebni za obe tehniki in jim z uporabo 

slikovnega gradiva pojasnila likovni motiv. Učencem, ki so ustvarjali v tehniki 

jedkanice, sem razdelila plošče, premazane z asfaltnim premazom (zaradi časovne 

stiske sem plošče že prej premazala) ter jim dala suhe igle. Učencem, ki so ustvarjali 

v tehniki rezervaš, sem razdelila zbrušene in spolirane plošče, čopiče in belo tempero. 

S svojimi nasveti sem vodila učence skozi ustvarjanje, jih spodbujala, jim svetovala ter 

odgovarjala na številna vprašanja, ki so mi jih postavljali. Ko so učenci z tehniko 

rezervaša končali, sem jim pokazala, kako se ploščo premaže z asfaltnim premazom. 

Na eni plošči sem učencem pokazala postopek spiranja plošče. Na koncu ure smo se 

pogovorili o nastalih skicah. Zaradi stiske s časom ter varnosti sem postopek jedkanja 

v kislini opravila sama v grafični učilnici na pedagoški fakulteti, kjer sem plošče 

pripravila do procesa tiskanja.  

Naslednjo uro sem ponovno pričela z razlago. Najprej sem učencem razložila, kaj se 

je dogajalo z njihovimi matricami v preteklih dnevih. Razložila in slikovno sem prikazala 

postopek jedkanja plošč v kislini, postopek priprave plošče za tiskanje, postopek 

priprave listov za tisk ter natančno prestavila potek tiskanja in vse potrebne 

pripomočke, ki jih pri tem potrebujemo. Razložila sem jim, kako se ravna z odtisom, 
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kako se grafiko podpisuje. Še enkrat sem jim povedala vse o materialih in pripomočkih, 

ki jih potrebujemo pri jedkanju. Učencem sem postopek prikazala še v praksi. 

Opozorila sem na pomembne elemente, na katere morajo biti pozorni.  

Edini problem, ki se je pojavil pri našem delu, je bil zastarel tiskarski stroj, ki je delo 

rahlo otežil. Vsak učenec je naredil dva odtisa. Učenci so bili omejeni na manjši format 

in sicer 7,3 x 10 cm, saj bi zaradi časovne stiske večji formati predstavljali preglavice.  

Kljub časovni stiski (med tiskanjem smo zelo hiteli), težavnostni stopnji tehnike in 

problemi s tiskarskim strojem, so nastali zelo zanimivi končni izdelki. S takšnim 

načinom tiskanja so se učenci srečali prvič. To je zanje predstavljalo velik izziv. Učenci 

so pazili na čistočo grafičnih listov. V večini so nastali čisti listi. Nekatere plošče so bile 

nekoliko slabše obrisane, nekateri izdelki pa imajo tudi neravne robove. Glede na 

razmere in čas, ki nam je bil na razpolago menim, da so njihova dobro uspela. Učna 

ura je bila izvedena uspešno, saj smo kljub časovni stiski opravili vse, kar je bilo 

navedeno v učni pripravi. Časa je zmanjkalo le za likovno vrednotenje del in 

podpisovanje izdelkov. Pri izvedbi naloge so bili učenci uspešni, upoštevali so likovno 

nalogo, navodila, dokončali so svoje izdelke, jih odtisnili in označili. Upoštevali so 

posebnosti svetlo-temnega kontrasta. Delo vseh učencev je potekalo samostojno. 
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6.4 Analiza izdelkov učencev 

 

Slika 33:  Učenec1: Domišljijsko drevo. 2013. 

 

Učenec je glede na dane kriterije nalogo uspešno izvedel. To delo je original rezervaša. 

Izdelek je likovno zanimiv in izviren. Drevo deluje domišljijsko, kot je naloga zahtevala. 

Upošteval je likovni element svetlo temno, ki ga je upodobil z različnimi elementi. 

Krošnja drevesa deluje temneje kot deblo. Delo je tehnično delno ustrezno, saj je na 

grafičnem listu nekaj pack, plošča pa je bila dobro očiščena, prav tako pa tudi robovi 

plošče.  
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Slika 34: Učenec 2: Domišljijsko drevo.2013. 

 

To delo je original rezervaša. Delo je likovno zanimivo, deluje domišljijsko, veje drevesa 

se prepletajo kot hobotnica. Upoštevan je likovni element svetlo-temno, saj je učenec 

v zgornjem delu z zgoščevanjem drevo upodobil temneje kot v spodnjem, kjer je vej 

vidno manj. To delo je tehnično delno ustrezno. Grafični list je čist in brez packe, je pa 

plošča očiščena zelo slabo, saj vidimo še sledi potegov mreže čez plato, pa tudi robovi 

so slabo očiščeni. 
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Slika 35: Učenec 3: Domišljijsko drevo. 2013. 

 

 Učenčevo delo ustreza danim kriterijem. To delo je original rezervaša. Je likovno 

zanimivo, deluje domišljijsko in v njem je prisotnih veliko zanimivih detajlov. Upoštevan 

je likovni element svetlo-temno. Deblo drevesa deluje zelo svetlo, krošnja je obogatena 

z detajli in deluje temneje. Ta učenec je drevo postavil v prostor, ki ga vidimo na 

spodnjem delu grafike. Deluje najtemneje, kar je učenec upodobil z zgoščevanjem 

elementov. Tehnično je delo ustrezno, saj je grafični list čist, tudi robovi pri odtisu so 

čisti. Ploščo pa bi bilo potrebno še malce očistiti. 
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Slika 36: Učenec 4: Domišljijsko drevo. 2013. 

 

Učenčevo delo ustreza danim kriterijem. To delo je originalna jedkanica. Je likovno 

zanimivo, še posebej pri uporabi linij. Učenec je upošteval navodila ter uporabljal vse 

smeri risanja črt, zgoščevanje in redčenje le-teh. Na desni strani debla vidimo, da so 

linije zelo goste in usmerjene v več smeri. Ta del deluje kot senčna, temna stran 

drevesa, na drugi strani debla pa so linije usmerjene samo v eno smer, zato je ta del 

debla svetlejši. Prav tako je učenec upodabljal linije na vejah, konci vej so na levem 

delu temnejši kot na desnem. Tehnično je delo delno ustrezno, saj bi učenec ploščo in 

robove moral še malce očistiti.  Grafični list je čist. 
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Slika 37: Učenec 5: Domišljijsko  drevo. 2013. 

 

Učenčevo delo ustreza danim kriterijem. Je originalna jedkanica. Je likovno zelo 

zanimivo. Učenec je zanimivo uporabljal linije. Izdelek deluje domišljijsko in vsebuje 

svetlo-temne elemente. Učenec je zunanje linije močno poudaril z zgoščevanjem linij. 

Ta del deluje najtemneje. V drevesu je upodobil veliko kratkih linij,  ta del zato deluje 

svetlejše. Še svetlejši del se nahaja v zgornjem desnem kotu, kjer so linije zelo redko 

postavljene. Delo je tehnično nekoliko manj ustrezno, saj na grafičnem listu opazimo 

nekaj pack, prav tako so robovi plošče slabše očiščeni.  
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Slika 38: Učenec 6: Domišljijsko drevo. 2013. 

 

Učenčevo delo ustreza danim kriterijem. To delo je originalna jedkanica, likovno zelo 

zanimivo, domišljijsko. Učenec je upošteval navodila svetlo-temnega kontrasta, saj je 

z zgoščevanjem in redčenjem črt v delu to tudi upodobil. Brada drevesa je najtemnejši 

del na izdelku, deblo drevesa pa je z redčenjem črt svetlejše, prav tako so poudarjeni 

robovi drevesa, pri katerih je z pomočjo več potegov črt ustvaril temnejšo linijo. Delo 

je tehnično delno ustrezno, grafični list je popolnoma čist, problem pa nastane pri delno 

očiščeni plošči in njenih robovih. 
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Slika 39: Učenec7: Domišljijsko drevo. 2013. 

 

Učenčevo delo ustreza danim kriterijem.To delo je original rezervaša. Je likovno 

zanimivo in domišljijsko. Z goščenjem in redčenjem pikic proti zunanjosti slike je 

učenec upošteval navodila svetlo temnega. Kot vidimo, je delo na zunanjem delu 

svetlejše kot na notranjem delu. Najtemnejši del predstavljajo drevesa, katerih linija je 

močno odebeljena. Delo je tehnično delno ustrezno, plošča je pri tem izdelku dobro 

očiščena, le robovi in grafični list imajo nekaj manjših sledi barve. 
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Slika 40: Učenec8: Domišljijsko  drevo. 2013. 

 

Učenčevo delo ustreza danim kriterijem. To delo je original rezervaša. Z zgoščevanjem 

črt proti notranjosti dela je učenec ustvaril svetlo-temni kontrast. Pri robovih deluje delo 

svetlejše, saj je učenec upodobil manj elementov, ki se tudi manjšajo. Delo  je tehnično 

zelo dobro, saj je grafični list popolnoma čist, tudi plošča in robovi so pri tem delu dobro 

očiščeni. 
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Slika 41: Učenec 9: Domišljijsko drevo. 2013. 

 

Učenčevo delo ustreza danim kriterijem. To delo je original rezervaša.  Učenec je tukaj 

ustvaril tudi prostor. Desna stran deluje temneje kot leva stran, prav tako pa svetlo- 

temni kontrast vidimo tudi na levem delu grafike, saj je s pomočjo zgoščevanja in, 

redčenja ter manjšanja in večanja pikic učenec upodobil svetlo-temni kontrast. Delo je 

tehnično dobro, saj je grafični list čist, prav tako so robovi in plošča dobro očiščeni. 
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Slika 42: Učenec10: Domišljijsko drevo. 2013. 

 

Učenčevo delo ustreza kriterijem. To delo je originalna jedkanica in je likovno zelo 

zanimivo. Drevo deluje domišljijsko. Delo vsebuje elemente svetlo-temnega kontrasta, 

saj je učenec v delu uporabil različne smeri črt, ki se nekje tudi križajo in s tem 

ustvarjajo temnejše dele. Delo je tehnično ustrezno, saj  so robovi in plošča dobro 

očiščeni. Prav tako je tudi grafični list čist. Problem pri tem delu je predstavljala samo 

grafična stiskalnica, zaradi katere je odtis bolj rahel.  
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Slika 43: Učenec11: Domišljijsko drevo. 2013. 

 

Učenčevo delo ustreza danim kriterijem. To delo je originalna jedkanica in deluje 

domišljijsko in je likovno zanimivo. Vsebuje elemente svetlo-temnega, saj je učenec z 

uporabo različnih smeri črt in različno gostoto črt upodobil ta kontrast. Delo je tehnično 

ustrezno, saj je grafični list čist, tudi robovi in plošča so očiščeni odvečne barve.  
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Slika 44: Učenec12: Domišljijsko drevo. 2013. 

 

Učenčevo delo ustreza danim kriterijem. To delo je original rezervaša. Ustreza danim 

kriterijem in je domišljijsko ter tudi likovno zanimivo delo. Deblo na desni deluje kot 

najtemnejši del. Je zelo zanimivo oblikovano in predstavlja svetle in temne dele. Kot 

najsvetlejši del je učenec upodobil levo stran izdelka, kjer je uporabil manj manjših 

elementov, ki so razporejeni po ploskvi. Delo je tehnično delno ustrezno, saj na 

grafičnem listu najdemo nekaj lis barve, tudi plošča in robovi so pri tem delu delno 

očiščeni. 
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Slika 45: Učenec13: Domišljijsko drevo. 2013. 

 

To delo je originalna jedkanica. Delo je domišljijsko ter likovno zanimivo. Učenec je 

upošteval svetlo-temni kontrast. Drevo je najtemnejši del v grafiki, kjer se pojavljajo 

temnejši in svetlejši predeli. Najsvetlejši del predstavlja ozadje, v katerem je upodobil  

le nekaj krogcev. Delo je tehnično delno ustrezno, grafični list je sicer čist, vendar je 

pa problem v delu predstavljajo zelo slabo očiščeni robovi. Nekaj sledi odvečne barve 

najdemo tudi na odtisu, zaradi slabše očiščene plošče.  
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7. SKLEP 

V svojem diplomskem delu sem se osredotočila predvsem na pojem svetlo temnega v 

umetniški grafiki. Najprej sem natančneje proučila, kaj ta pojem pomeni, nato pa sem 

to prvino raziskovala v delih grafičnih umetnikov. Izbor avtorjev je zajemal tako tuje kot 

slovenske grafičarje. Njihov ustvarjalni čas je zelo različen. Proučevala sem tehnike 

jedkanic in postopke na kratko opisala. Tehniki jedkanice in rezervaša sem uporabila 

v svojih delih in v pedagoškem delu naloge.   

V avtorskem delu sem predstavila štirinajst lastnih grafičnih del v tehniki jedkanice ali 

rezervaša, z uporabo likovne prvine svetlo-temno. Motiv del je abstrakten. V  

pedagoškem delu sem raziskala zastavljene hipoteze in nanje odgovorila. Opisala sem 

tudi potek praktičnega dela, prikazala trinajst otroških grafičnih del ter vsako delo 

podrobneje opisala. Jedkanica omogoča natančno risbo. Pri svojih delih sem izhajala 

iz mojih predhodnih skic, ki so nastajala vrsto let. Način prehajanja od svetlega k 

temnemu je zelo zanimiv, dinamičen. Pri risanju to lahko izvedemo tudi z barvanjem 

od rahlega pa k bolj močnemu pritisku. Pri jedkanici to najlažje izpeljemo z goščenjem 

in redčenjem črt, točk…Na grafikah se torej nahajajo svetlobe in sence, ki jih pridobim 

z zgoščevanjem in  redčenjem črt in točk po grafični plošči. Pri tem uporabljam različne 

načine in sicer; pri tehniki jedkanice z risanjem črt in točk po plošči premazani s 

asfaltom, ki jih po plošči razporejam na različne načine, nekje gosteje, drugje manj, 

spet drugje ploščo pustim nedotaknjeno. Pri tehniki rezervaša poskušam svetlobe in 

sence upodobiti s škropljenjem bele tempere po plošči. Barvo neenakomerno škropim 

po plošči. Temnejši deli nastanejo tam, kjer sem poškropila največ tempere. Pri 

tehnikah jedkanice na svetlo-temni kontrast vpliva tudi čas jedkanja. Dlje časa kot 

jedkamo, globlje in širše so črte, zato so tudi na odtisu temnejše. Predele, kjer želimo 

črte ohraniti svetlejše, ponovno zaščitimo z asfaltnim premazom. Tak primer odtisa 

lahko vidimo na sliki 35, kjer sem dele plošče različno dolgo jedkala. Jedkanica me je 

navdušila, saj sem vse svoje skice in risbe, ki sem jih risala s kemičnim svinčnikom, 

lahko pretvorila v grafiko. Likovna prvina svetlo-temno se v mojih skicah že od nekdaj 

pojavlja, sence in svetlobe v delih skrivajo svojo moč in elementom dajejo obliko in čar. 
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