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OBLIKOVANA IN GENERIRANA FORMA V LINOREZU 

 

POVZETEK  

 

V diplomski nalogi sem raziskala izrazne in oblikovne možnosti, katere ponuja grafična 

tehnika linorez. Najprej pa sem osvetlila pojem grafika, razložila pomembnost skice in 

matrice ter na kratko pojasnila tisk umetniške grafike. Razvijala  sem linearne strukture na 

ploskovit način ter razvila in dojela probleme  navedenih avtorjev. Izpopolnila sem linearno 

strukturiranje  likovnih prostorov v linorezu, kjer pa sem uporabila permutacijo matrice in 

barve pri odtiskovanju. Tako sem raziskala izrazni potencial linearnega strukturiranja ter 

poiskala motive učencem in določila potek učne ure. V raziskavi  in pregledu katalogov grafik 

pa sem z odstotnim računom in deskriptivno metodo potrdila domneve o linorezu kot likovni 

tehniki in linearnem strukturiranju kot načinu izražanja likovne zamisli. 
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ABSTRACT 

 

This diploma describes expressive and design possibilities offered by printmaking technique 

linocut. First of all I highlighted the concept of graphics, explained the importance of sketch 

in connection to matrix – lino panel and briefly explain printing in graphic art. I developed a 

linear structure in the expansive manner. I also developed and realized the problems by stated 

authors. I have improved linear structures of visual space in the linocut, where I used 

permutation of matrix- lino panel and color in the graphic print. So I explored the expressive 

potential of linear structuring and found motives for students and developed a process for a 

lesson. The study and review of catalogues of graphic prints by the percentage count and 

descriptive method I confirmed the allegations of linocut as an art technique and linear 

structuring and as a way of artistic expression of visual concept. 
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I UVOD 

 

V osnovnih šolah se v okviru učnega načrta pri predmetu likovna vzgoja otroci poleg 

slikarstva, kiparstva, arhitekture izražajo tudi na likovnem področju grafike. Z grafiko se  

srečajo že v prvi triadi ter vse do devetega razreda. Tam med drugim spoznajo grafične 

tehnike visokega in globokega tiska, razlike med umetniško in industrijsko grafiko, 

obdelovanja različnih površin za tisk, matric, itd.  

Ena izmed tehnik visokega tiska pa je linorez. Sama kot študentka likovne pedagogike rada 

izpopolnjujem svoj likovno-ustvarjalni, izrazni potencial prav z linorezom, zato sem se 

odločila raziskati izrazno-oblikovne možnosti, ki jih ponuja prav ta tehnika. Nekateri izmed 

avtorjev, ki so razvijali linearne strukture na ploskovit in prostorski način so Jennifer Bartlett, 

Bridget Louise Riley, Solomon LeWitt in drugi. Poskušala bom razumeti in razviti te 

probleme. Tako bom raziskala linearno strukturiranje likovnih prostorov v linorezu, ob tem pa 

se bom osredotočila tudi na dva pojma, in sicer: oblikovanje in generiranje grafike s 

permutacijo matrice pri odtiskovanju.  
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II TEORETIČNI DEL 

 

 

2. KAJ JE (UMETNIŠKA) GRAFIKA? 

 

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

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

grafični tehniki: grafike in akvareli / razstava grafike / pregled partizanske grafike 2. redko 

tiskarstvo: število zaposlenih v grafiki 3. lingv. sistem ene vrste črkovnih, diakritičnih in 

interpunkcijskih znamenj: grafika spomenikov; posnemanje stare grafike / starovisokonemška 

grafika ◊ muz. glasbena grafika sistem znamenj za zapisovanje šumov in tonov; tisk. grafika nekdaj 

dejavnost, ki se ukvarja z ročnim odtiskovanjem  (Grafika, b.d.). 

 

Ob besedi grafika morda najprej pomislimo na tisk časopisa, reklamne panoje ali knjige, na 

množičnost in reprodukcijo, medtem ko drugi samo na računalniško obdelavo, še posebej, če 

omenimo ''graphic print''. Nekateri pa ohranijo spomin iz šolskih klopi ter največkrat 

pomislijo na linorez in posebne nožke ali pa na dolg proces izdelave in ure dela. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da je grafika likovna umetnost, pri kateri se na 

plošči izdelana risba odtiskuje. Pa vendar ne eno in ne drugo ne da prav veliko zavesti o tem 

kaj grafika je. Morda da samo toliko, da obnovimo večkrat ponovljene parole: ''poznamo 

reproduktivno-industrijsko in umetniško grafiko'' kot konkretno razliko. Kjer pa 

reproduktivna grafika spada na tehnično področje tiska in obsega različne načine tiskanja 

glede na vrsto uporabe. Materiale katere uporablja reproduktivna grafika so papir, plastika, 

keramika itn. Najpomembnejša načina tiska v industrijski grafiki pa sta ofset tisk in sitotisk 

(Jesih, 2000). Medtem ko umetniško grafiko izdela umetnik sam, pa odtis postane grafika 

ravno s podpisom, avtorstvom. Njegov grafični list je originalen, saj matrico izdela avtor, kjer 

s svojo likovno zamislijo posega v cel postopek izdelave ter izkorišča posebne grafične 

kvalitete npr. močnejši pritisk, ročno izdelan papir, nameša barvo.  

Boris Jesih nam v svoji knjigi Grafika pove tudi, da je ta pojem iz grščine; graphein – pisati, 

vrezovati, ter obsega tehnično in likovno področje odtiskovanja. Predstavlja način, kako neko 

površino materiala primerno obdelamo in z nanosom barve ter s postopkom tiskanja 

dosežemo več enakih odtisov (Jesih, 2000, str. 19). V svoji knjigi razjasni kratek vpogled v 
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zgodovino grafike, jo oriše in konkretno navede razlike med umetniško in industrijsko 

grafiko, ter navaja, da je grafika eno najpomembnejših odkritij človeštva; Stoletja ali 

desetletja nazaj pa za nekatere tudi temelj uresničevanja umetniških idej (na leseno deščico, 

bakreno ploščo ali litografski kamen). Jolanda Pibernik pa pravi, da je grafika umetnost 

tiskanja ter da je prvotno grafika imela lastnost risbe, a z iznajdbo litografije in barvnega tiska 

se grafika razvije v posebno grafično zvrst, ki poleg grafične, vsebuje tudi slikarske in 

plastične vrednosti. Tako je grafika 'izjemno široko področje, ki vključuje najrazličnejše plasti 

in možne vidike proučevanja, zato zajeti estetske, zgodovinske, tehnološke, sociološke, 

likovno-teoretske in didaktične vidike tega fenomena hkrati, je skoraj nemogoče' (Jesih, 

2000). 

 

Likovno izražanje na področju grafike spodbuja in razvija drugačno miselnost, percepcijo v 

umetnosti in ustvarjanju. Je kot vrzel, ki se pojavi na poti v razvoju otrok. Vrzel, ki daje 

možnost, razvijajočim se spodbudo konstruktivnega likovnega oblikovanja, izražanja ter 

mišljenja. Vzporedno pa dopušča ponovljivost drugačnosti in s tem posledično razvoj oziroma 

napredek; miselni, likovni, doživljajski. Omogoča razvoj perceptivne občutljivosti, 

dovzetnosti, ter spodbuja likovno občutljivost, korektnost. Strinjam se s povedjo Pibernikove, 

da 'Delati grafiko lahko pomeni igrati se s slučajnostmi, ki so nepredvidljive (Pibernik, str. 

29) ', pa vendar konkretne reči in majhne skrivnosti o tem kaj grafika je kot likovna zvrst in 

ustvarjanje, se vedno zgodijo v grafičnih ateljejih oziroma v grafiki in nenazadnje tudi pri 

likovnem pouk, kjer  'grafične tehnike v procesih in postopkih izdelave nudijo enkratno 

didaktično možnost spoznavanja likovne materije' (Jesih 2000, str. 17).  

Tako menim, da ta zvrst v likovni umetnosti ni samo odtis in kako priti do njega, temveč tudi 

tehnika, ki za sabo povleče veliko več kot samo postopek. Globlji vpogled da vedeti, da enega 

bistva ni, saj ga razvijamo skozi celoten proces, katerega morda ob prvem pogledu na 

odtis(njeno) v celo zaobjamemo. Grafika je eden od načinov kako poglobiti umetniški izraz, 

je igra naključij ter novih idej (Jesih 2000). V knjigi Bogdana Borčića 'Grafike' pa je 

zapisano, da je pri grafiki potrebno poznati zaporednost stopenj grafičnega postopka, zakaj 

šele izoblikovanost, v kateri se strukturirajo vse stopnje od zasnove ideje do končnega odtisa, 

da to kar grafika je: prepletajoče se razmerje med miselnim konceptom in fizičnim oziroma 

kemičnim prenosom v material (Borčić, 2000). Umetniška grafika tako vključuje grafično 

razmišljanje zarisovanja linij - risanje, pri tehnikah visokega tiska pa tudi karakter vrezovanja, 

kar povezujem s slikanjem. Nenazadnje je prikazovanje nečesa konkretnega oziroma na 
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konkreten način, kot konstrukt neke zamisli, ki je podan na površino kot premišljena, 

zavestno sestavljena, narejena tvorba, ideja o nečem in posledično uresničitev.  

Pa vendar je 'grafika predvsem načrt ali konstrukcija, ki jo najprej analiziraš v mentalnem 

procesu, je posledica plastenja časa in zrcalna podoba, dokončen vrez v ploščo, 

neponovljivost, prizorišče naključij, kjer se realizira prepletenost razmerja med ploščo in 

podobo' ( Borčić, 2000).  

 

2.1 OD SKICE DO MATRICE  

 

Likovna zamisel je forma, struktura ali kontekst za izvedbo likovnega dela, katero 

materializiramo s primernim medijem. Zatorej je pri grafiki matrica ključnega pomena, toda 

še pred tem 'grafični' osnutek. Korak do dobro izdelane matrice in dobrega odtisa je skrbno 

načrtovana in premišljeno narejena skica. Odpornost različnih materialov nam pri likovni 

umetnosti tako tudi v grafiki ne dovoli, da bi oblike zarisovali na sleherni način. Tukaj je 

izražanje bolj premišljeno, včasih strogo načrtovano in seveda omejeno. Tako nas način tiska 

in sama tehnika kliče po predhodni skici, po načrtovanju, po disciplini podrejanja materialu, 

torej po strukturi elementov, po razmisleku in nenazadnje po linijskem izražanju in pri 

linorezu k vrezovanju oblik v matrico.  

Skica je tista na hitro narisana risba, beleženje najpomembnejših črt ali osnutek ideje. V njej 

je namreč zabeležena osnovna ustvarjalčeva zamisel, zapis kot izhodišče za kompozicijo, ki 

pa se lahko naknadno dogradi, spremeni (Pibernik, 2006). Lahko jo naredimo ročno s 

svinčnikom, barvnimi flomastri, barvami, barvnimi linijami; da jo torej izpeljemo kakor smo,  

si idejo zamislili ali pa si pomagamo z računalniškim programom, jo natisnemo na papir, kjer 

lahko še kaj dodamo in prenesemo na format matrice. Tako je skica lahko osnutek, priprava 

za bolj kompleksno in obsežno delo (skica arhitekta kot načrtovanje) ali pa je ustvarjena brez 

namena, da bi bil motiv kasneje upodobljen v drugi tehniki in je v svojem bistvu samostojno, 

neodvisno, zaključeno likovno delo npr. kroki / croquis- umetniška skica z osnovnimi 

potezami (Šuštaršič, 2007) . Je torej pomemben pristop k likovnem ustvarjanju in oblikovanju 

ne samo v grafiki temveč tudi v slikarstvu. Ta pristop k izdelavi matrice pa vodi k 

drugačnemu razmišljanju - 'grafičnemu' in razumevanju likovnega ustvarjanja, komponiranja. 

Boris Jesih v knjigi Grafika opozarja, da moramo grafiko že v samem konceptualnem 

izhodišču zasnovati grafično, zato je smiselna sinteza likovne zamisli pomembna (Jesih, 

2000). Pa vendar tako izoblikovana forma še ni jasna, zato je pri grafiki pomembna zavest 

tudi o tem, da je videz matrice drugačen od odtisa. 
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Na drugi strani pa se lahko npr. lino plošče lotimo tudi povsem nenačrtovano oziroma brez 

predhodne skice, katero bi z indigo papirjem prenesli na linolej ter jo obrisali s permanentnim 

flomastrom. Posebni nožki s katerimi obdelujemo površino linoleja oziroma matrice  

omogočajo specifično mehkobo linij, različno debelino in globino vreza ter ohranjajo 

svojstven izrazni potencial tudi takrat kadar se lotimo matrice nenačrtovano, zapis linij 

neposredno v linolej. Pomembno pa je omeniti, da smo s takšnim delovanjem vseeno nekako 

oropani pregleda nad našim likovnim mišljenjem, delovanjem, ki pa se verjetno vedno in 

povsod konkretno najprej skriva oziroma odkriva prav v prvem zapisu ideje, skici ter se 

izoblikuje in dopolni v končanem izdelku. Zatorej menim, da je skica pri likovno razvijajočih 

se, še posebej pomembna. V grafiki kot vizualnem dialogu, prikaz posamičnih odločitev, iz 

katerih izhajajo postopki nastajanja grafike, nenazadnje je kot dokument na poti do nastajanja 

likovnega in umetniškega dela (Borčić, 200).  

Kot pravi Butina 'Likovna misel je lahko samo tista, ki lahko postane vidna' (Butina, 1982, str 

197). Torej brez upredmetenja likovne misli smo lahko oropani procesa, rekapitulacije 

oziroma vpogleda, refleksije, kaj se je godilo, preden smo prišli do čudovite kompozicije 

oziroma odtisa.  Skica je likovna misel, je prvi linearni zapis na papir, iz katerega se lahko 

rodi risba, kasneje slika ali grafika. 'Risba pa ni le področje umetnosti, temveč tudi dejavnosti, 

ki odraža in vzpodbuja človekov miselni razvoj' (Šuštaršič, 2007) in je osnova likovnega 

izražanja ter ustvarjanja.    

Zatorej menim, da je za grafično tehniko linorez pomembno skico dobro približati končni 

ideji, preden se lotimo matrice. Ideji oziroma skici je pomembno prilagoditi tudi material, 

katerega bomo porabili, da bo približek čim bolj nazoren in učinkovito prikazan, kaj 

konkretno želimo realizirati. Naj omenim še to, da se skice ne moremo vedno lotiti s 

svinčnikom na belo podlago, saj je včasih potrebna tudi bela tempera in črn papir. Nenazadnje 

je skica, katero izdelamo pri grafiki zasnova likovne forme, koncept, likovna zamisel, pri 

kateri avtor natančno ve, kaj bo storil in kako jo bo tehnično izvedel, npr. montažni linolej. 

 

2.2 TISK  

 

Tisk ali odtiskovanje je končna tehnična faza (um.) grafike v procesu njenega nastanka poleg 

podpisovanja oziroma avtorstva. Poznamo več vrst ali načinov tiska, ki se razlikujejo po 

načinu nanosa barve ter načinu tiskanja, in sicer: visoki, globoki, ploski tisk in sitotisk. 'Od 

navedenih vrst tiska ima vsaka vrsta več svojih posebnih načinov tiskanja. Razlikujejo se 

gleda na uporabo materiala, priprave in obdelave tiskovne plošče. Te načine imenujemo 
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grafične tehnike (Jesih, 2000, str. 24).' Tehnika visokega tiska, linorez zahteva predhodno 

pripravo maske, v katero pri tisku polagamo matrico. Na masko izrišemo velikost formata 

papirja glede na velikost matrice, v izrisano položimo ploščo iste velikosti kot matrica in jo 

prav tako izrišemo, pri tem pa pustimo na spodnjem robu malo večjo razdaljo kot na 

zgornjem. V maski iz linoleja izrežemo ploskev linoleja za centimeter večjo po dolžini in 

širini od velikosti matrice, ki jo želimo odtisniti. Pomembno pri visokem tisku (linolej) je ista 

debelina maske kakor debelina matrice. Jesih v knjigi Grafika visoki tisk opisuje oziroma 

dopolnjuje takole: … je način tiska pri katerem barvo nanesemo na matrico, ki ima ravni 

dvignjeni in nižji poglobljeni del. Barva se oprime le ravnega oziroma dvignjenega dela, 

ugreznjenih delov matrice, torej ureznin, pa se barva ne oprime. Pri tiskanju, ko položimo 

papir na matrico, se ustvari pritisk na celotno površino. Barva pa 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). Tiskamo pa lahko na različen papir, včasih tudi 

barven ali pa tiskamo v mokro, kakor pri tehniki globokega tiska odvisno od afekta, ki ga 

želimo doseči.  

 

 Grafični prikaz razlike visokega tiska in globokega tiska:  

 

 

Slika 1: Grafični prikaz visoki in globoki tisk, (izdelano; inkscape program) 

 

Nenazadnje je pri tisku pomemben red oziroma vrstni red procesa, zbranost, predvsem pa 

ohraniti čiste roke do faze polaganje papirja. Pri polaganju papirja za tisk na grafično prešo pa 

si lahko pomagamo z zavihki papirja, z »ušesi«, tako delujemo preventivno za brezhiben 

odtis.   
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2.3 BUTINOVA GENERATIVNA SHEMA LIKOVNIH ELEMENTOV 

 

Človek je edinstveno razmišljujoče bitje, polno čustev, občutenj, nemirnih misli, doživetij, o 

katerih morda tudi ne spregovori. Zatorej jih lahko izraža na materialen način, jih pretvori v 

likovni jezik, obrača, oblikuje in zvija, dolbe, upogiba. Z njimi lahko gradi ne samo vizualno-

psihološki temveč tudi likovni prostor. 

Likovne prvine v likovnem prostoru pa so jezik oziroma osnova razumevanja, likovnega 

mišljenja, ustvarjanja, umetnosti. Tako poznamo temeljne likovne elemente, ki so orisni; 

svetlo-temno, barva, točka, linija, ter orisani; oblika, ploskev, prostor. Orisane prvine zato, 

ker je oblika nosilka likovnih pomenov, saj jo likovna prvina kot je barva, točka, linija, svetlo-

temno orisuje. Papir, platno, glina in drugi likovni materiali pa so le nosilci teh prvin. 

Umetnik s pomočjo materialov in likovnih prvin oblikuje likovni prostor ploskovito ali 

prostorsko. 'S posebno razporeditvijo likovnih občutkov, ki nastanejo iz zlitja likovnih 

pojmov in materialov, ter z likovnimi senzacijami, ki so več kot samo vidne in tipne, gradi 

neko novo koncepcijo sveta' (Butina, 1982). Torej likovni prostor neomejenih možnosti 

medsebojnih povezav likovnih elementov. 

Likovne prvine so oblikotvorna in likovna izrazna sredstva, katere pa Milan Butina razlaga s 

pomočjo sheme, kjer opredeljuje likovno, ki 'je po svojem bistvu prostorsko in se lahko 

uresničuje v dveh dimenzijah slikovne ploskve ali tridimenzionalnem, globinskem prostoru. 

Prostorske tvorbe pa so po naravi vidne in otipne' (Butina 2000, str 21), omeni tudi likovno 

izražanje kot vrsto jezika, ki izkazuje dvojno členitev kot primarno ravnino likovnih oblik s 

pomenis ter sekundarno ravnino likovnih prvin( barva, linija, točka, svetlo-temno, oblika). 

 S fenomenom oziroma pojavom svetlobe lahko zaznavamo oblike, predmete različnih barv, 

lahko jih zaznavamo po dnevi in ponoči, kot velike in majhne, hrapave in gladke, pokončne in 

ležeče, nebarvne ali pestre. Nekatere lastnosti pa lahko zaznamo oziroma zaznavamo tudi in 

samo s tipom, torej da jih otipamo. 'Pa vendar svetlobo zaznavamo kot svetlo-temno, torej kot 

svetlobo in senco, ali kot barvo in barvno ter s tem ločimo dve lastnosti svetlobe: njeno 

svetlostno moč in njeno barvnost. Tako je fizikalni temelj likovnega jezika svetloba, ki 

odkriva oblike in prostor' ( Butina 2000).  
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Slika 2: Butinova generativna shema likovnih elementov (Butina 2000, str. 23). 

 

S pomočjo točke lahko ustvarimo svetlo-temno površino oziroma površino svetlobe in sence 

ki nam kaže neko obliko, opredeljuje likovni prostor na enostaven ploskovit način, lahko pa z 

njeno uporabo ustvarimo iluzijo prostora na dvodimenzionalni površini. Točka kot barvna 

površina ali pa točka kot svetlo-temne barvne površine. Tako uporaba točke kot enobarvna 

površina kot risarski element daje videz ploskovitosti, primarnosti, gradi risbo oziroma 

ploskovit način prikaza likovne zamisli. Uporaba točke kot svetlostne barvne površine, kakor 

jih uporablja npr. fotografija, slikovne točke svetlo-temne ali barvne pa daje iluzijo prostora.  

        

 Slika 3: Oko, predelano v programu inkscap 
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 Slika 4: Barvna točka, izdelano v programu inkscape 

 

Lahko ustvarimo namišljeno obliko - površino oziroma tvorjeno ploskev ali pa iluzijo o 

prostoru – prostor v dvodimenzionalni obliki. Podobno velja za likovno prvino linija. Z njo 

lahko tvorimo svetlobo in senco ali pa samo orisujemo obliko.  

Tako se lahko likovni umetnik, likovnik ukvarja s svetlobo in senco z odvzemanjem in 

dodajanjem ter gradi (kiparski) prostor ali pa preko svetlo - temnega s pomočjo likovne prvine 

kot je linija in točka ustvarja likovni prostor na ploskovit način – grafika, risba. Medtem lahko 

z barvnimi ploskvami ustvarimo plitvi likovni prostor tako tudi ploskovit. Z igro svetlobe in 

sence, barvami ter zakoni perspektive pa iluzionističen. 

Svetlo-temno 

Razlike med svetlostjo in temnostjo dobimo z mešanjem bele in črne barve in s tem dobimo 

različno svetle sive odtenke. Zaporedje lahko predstavimo kot kontinuirano ali 

diskontinuirano svetlostno ali tonsko lestvico. Kontinuirana lestvica ima mehke svetlostne 

prehode, medtem ko je diskontinuirana v obliki različno sivih ploskev, ki se začne s črno 

spodaj in konča z belo zgoraj. Butina omenja Arnheimovo trditev; stopnjevanje svetlosti je 

eden od načinov, s katerimi svetloba odkriva globino prostora in reliefnost stvari (Butina 

2000, str. 26). Tako informacije, ki jih sprejemamo iz okolja s posredovanjem razlik v 

svetlosti oziroma tonih, se navezujejo predvsem na oblikovanost stvari in njihovih površin ter 

na globino prostora. Črno - bela fotografija to potrjuje, saj nam predstavi plastično obliko 

stvari v prostoru in prostor samo brez podpore pestrih barv. Pa vendar Arnheim opozarja, da 

ne občutimo tisto kar gledamo samo kot tridimenzionalno in samo takrat, kadar zaznavamo 

svetlostne razlike (Butina, 2000, str. 26), saj izoblikovanje jasne zaznave prostora ob 

svetlostnih razlikah 'zahteva' kombinacijo še enega ali več prostorskih ključev npr. 

prekrivanje, velikost oblik. Svetlostne razlike pa so ene prvih in najvažnejših globinskih vodil, 

ki vzbujajo občutek prostora, plastične oblikovanosti, globine in njihovih površin.  

 Povzeto po (Butina, 2000).  
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Barva 

 

Barvo lahko torej likovnik uporablja na ploskovit ali pa prostorski način, kakor sem ga 

omenila zgoraj. Opis svetlostnih razlik pa velja prav tako za akromatične in kromatične 

barvne odtenke. Barva ima poleg lastnost svetlega in temnega poleg lastnosti svetlega in 

temnega tako svojo kromatično vrednost, torej barvnost. Barva je lahko topla - hladna, čista – 

nečista, svetla – temna, s pomočjo zaznave barv lahko npr. iz barvne fotografije razberemo ali 

je sadež zrel ali gnil česar iz črno – bele fotografije večkrat ni mogoče razbrati. Barva kot 

signal pa je kulturno pogojena in nam daje informacijo, zelena o varnem prehodu čez cesto. 

Likovniki, ustvarjalci pa lahko z barvo izražajo svoja čustva, trenutna razpoloženja ali pa z 

njeno uporabo gradijo likovni prostor s toplo hladnimi odtenki, s senčenjem, z barvnimi 

kontrasti, itd. Barvo lahko uporabljamo na ploskovit način, kar pomeni, da jo v likovni rabi 

ohrani čisto in zvenečo, saj ploskev ohranja barvo takšno kot je. Ploskovit način rabe barve pa 

je likovno najbolj upravičen, ker se barva in ploskev medsebojno skladata. Ena od možnosti, 

ki jih daje barva, je še njena svetlost, s čimer lahko likovnik za svetlobe uporabi svetle barvne 

odtenke npr. rumeno, za sence pa temnejše npr. oranžno ali zeleno. Lahko izkoriščamo tudi 

tiste lastnosti barve, ki nam dajejo občutek toplega, toplote ali hladnosti. Tako so topli odtenki 

vsi tisti, ki imajo oranžno ali rdečo barvnost, hladni pa zeleno ali modro. Topli odtenki imajo 

ravno tako iste posledice kot svetli, in hladni kot temni. Svetle in tople obarvane odtenke 

občutimo kot večje in bližje temno – hladni pa se nam zdijo manjši. Povzeto po (Butina, 

2000). 

 

2.3.1 LINIJA IN TOČKA 

 

Vsem likovnem delu je skupen osnutek, skica oziroma risba, torej premišljena ali razvijajoča 

se linearna tvorba - ideja. Likovno oblikovanje in obstoj nekega likovnega dela se tako začne 

s smerjo, mišljenja, gibanja roke, vrezovanja poteze v površino, torej z gibanjem točke v 

likovnem prostoru, z linijo. In se nadaljuje z oddaljenostjo med eno in drugo potezo, bližino, 

gibanjem naprej - nazaj, iz točke proti njej in mimo. Likovna prvina točka pa je svetlobni 

pojav, narejen s pritiskom ali dotikom ter z matematičnega vidika nima nobene prostorske 

razsežnosti (Pibernik, 2006). Vasilij Kandinski pa pravi: ''Geometrijska točka je nevidno bitje, 

zato jo moramo označiti kot nesnovno bitje (Kandinski 1985, str 117).'' Pojasnjuje tudi, da je 

točka sekanje ravnin, jedro teh ravnin, zaključek prostorskega kota ter da ima notranjo moč in 

da je obrnjena vase ter polna možnosti. Točka je torej statična in kocentrična, saj je njena 
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napetost usmerjena v njej, vanjo. Ta orisna likovna prvina, ki jo zaradi njene izhodiščne vloge 

imenujejo tudi praprvina ima lahko organsko, geometrijsko, pravilno ali nepravilno obliko, 

lahko je zaključena s konturo v odnosu do njene okolice ali pa je odprtega tipa (Šuštaršič, 

2007). Poleg točke pa je linija najpreprostejša ter najpogosteje uporabljeno likovno izrazno 

sredstvo, ki je rezultat premikanja. Povzroča jo gibanje točke, torej gibanje konice risala, 

pisala, krede na površino papirja ali pa gibanje dleta, kot rez v material. Struktura skice 

oziroma risbe je tako sestavljena iz zaporedja in kombinacije linij in točk ali samo; linij in 

samo iz točk, linearnih struktur, ki skupaj tvorijo oblike, nenazadnje tako svetlobe in sence. 

Likovni izraz pozna različne linije, tako vijugaste kot ravne. Oblike, ki tvorijo te linije pa so 

lahko organske in geometrijske, pravilne ali nepravilne, zaprte, prekinjene, odprte. 'Aktivna 

linija, kakor jo je imenoval švicarski slikar Paul Klee, je linija, ki je nastala z gibanjem točke, 

torej konico svinčnika; to je linija, ki je nastala iz lastnega gibanja. Pasivna linija pa je rob, 

rob med telesom in prostorom; robovi, kjer se srečuje področje različne svetlosti in barve, 

robovi med različno prostorsko usmerjenimi in različno svetlimi površinami. To so srečanja, 

ki nastajajo iz vidnih ali likovnih prvin (Butina, 2000).'  Medtem pa medialna linija nastane 

prav takrat, kadar linija s svojim gibanjem omeji neko zaključeno površino (Šuštaršič, 2007). 

' Linija oziroma črta je osnovna likovna prvina risbe ' (Pibernik, 2006). S to likovno prvino se 

predvsem izražamo tudi na področju grafike, in sicer z linearnim strukturiranjem prostorskih 

ali ploskovitih oblik, kompozicij. V linearnem, črno-belem lesorezu-linorezu, je črtna risba 

edina možnost prikazovanja plastične oblike, gostitev črt za dosego vmesnih tonov (Butina, 

2000). V likovnem prostoru nam tako smeri linij lahko kažejo občutek dinamike, teže, 

stabilnosti ali statičnosti, medtem ko debelina linije ali raster lahko preide v ploskev, tako 

lahko velikost točke preide v lik ali krog. 

Pri grafični tehniki visokega tiska - linolej pa se lahko linijsko izražamo na več načinov. 

Lahko oblikujemo formo oziroma strukture z belo ali pa črno linijo. Poznamo beli in obrezni 

rez. Oba pa sta si pravo nasprotje. Tako je pri obreznem linorezu črta na ravnini obrezana, pri 

belem rezu pa je črta (bela črta) vrezana v ravno površino. Pa vendar je vrezovanje veliko bolj 

enostavnejše kot obrezovanje. Učinek belih črt na črni podlagi deluje drugače kot črne na beli. 

Veliko zahtevnejša pa je vsekakor uporaba bele linije na črni podlagi. Cilj belega reza je torej 

najti izrazno možnost bele linije na prevladujočem temnem slikovnem polju in da bi bila ta 

smiselna, terja posebno obravnavo ter likovno razumevanje.  Povzeto po (Butina, 2000). 

'Iluzija gradnje prostora z učinkovanjem svetlobe, z belimi črtami, ni ekvivalentna gradnji 

prostora s temnimi črtami, pri kateri gradimo risbo s konturno črto ali senčenjem' (Jesih 2000, 

str 38). 
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Slika 5: Izrazna moč bele in črne linije, uporaba programa inkscape 

  

2.3.2 LINEARNO STRUKTURIRANJE V PLOSKVI IN LIKOVNEM PROSTORU 

 

Likovni prostor pri grafiki gradimo na ploskovit način. Z linearnimi strukturami imamo 

možnost oblikovati perspektivični konstrukt, lahko prodiramo v iluzijo likovnega prostora ali 

pa z generiranjem črt v formatu, rušimo kakršen koli občutek globine ter ohranimo 

primarnost. Umetnica ortogonalnih oblik ter neprekinjenih ravnih linij je vsekakor Jennifer 

Bartlett. V svojih fantastičnih lesorezih 'hiš', čistih linearnih form skriva izjemno izrazno moč 

v likovnem prostoru ter odkriva izredno zapletenost in preračunljivost obvladovanja 

primarnosti likovnega strukturiranja. Z zaporedjem linij in motivom ter obliko formata 

ustvarja primarni prostor, ki daje občutek trdnosti, stabilnosti in nenazadnje z motivom kreira 

kanček domačnosti, medtem ko z barvo skrbno umika striktno surovost ponavljanja linij v 

podoben motiv.  

             

Slika 6: Jennifer Bartlett, Graceland Woodcut- State I 1979, serija petih 70.5 cm x 69.85 cm   
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Angleška slikarka Bridget Louise Riley, znana po svojih značilnih optično vibracijskih slikah, 

raziskuje optični fenomen in jukstapozicijo barv ter oblikuje optične iluzije. Tako oblikovan 

likovni prostor optičnih iluzij, kakor ga ustvarja ona, daje občutek utripanja, vsebuje pulz in 

vzpostavlja gibanje. Z jukstapozicijo linij čistih komplementarnih barv vpliva na zaznavo 

svetlosti posamezne barve. Riley-evo zanimajo vizualni učinki, za kar pravi: ''Oko lahko 

potuje po površini, na način, ki je paralelen načinu premikanja v naravi. To bi morali čutiti 

ljubkovalno in pomirjeno, izkušnjo trenja in prelomov, drsenja in zanosa. En trenutek, tam ne 

bo nič, na pogled, in naslednjo sekundo se bo platno zdelo ponovno polnjenje, polno vizualnih 

dogodkov'' (Bridget Riley and Op Art, b.d.).  

 

 

Slika 7: Bridget L. Riley, Prevlada Portfolio, Modra, 1977 
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Slika 8: Bridget L. Riley, Padajoče, 1966 

 

Na drugi strani pa minimalist Solomon Le Witt reducira likovni prostor s svojim edinstvenim 

likovnim jezikom osnovnih barv, linij, arhitekturnih specifikacij. Njegova risba je povsem 

jasna in prečiščena detajlov, ostaja čista likovna forma, koncept sam. Skozi oblikovanje 

takšnih form na ploskovit način paralelno reducira 'svojo' likovno umetnost na nekaj osnovnih 

oblik (kvadrat, krogla, trikotnik), barv (rdeča, modra, rumena in črna) ter tipov linij. Njegova 

slikarska in kiparska dela vsebujejo primarnost, včasih sistemskost, pa vendar natančno in 

logično razmišljanje, ki ga vedno znova najde v matematičnih oziroma geometrijskih, 

primarnih oblikah.  

 

Slika 9: Solomon LeWitt, stenska risba #565,1988 
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Slika 10: Solomon LeWitt; linorez, barvni pasovi, 2000 

 

 

Esther Stocker pa je Nemška umetnica, ki se ukvarja predvsem z generiranjem likovnega 

prostora na kiparski način, tako da s svojimi instalacijami linearnih form zaobjame celoten 

gledalčev prostor. Ukvarja se z linearnostjo, z razmerji, relacijo in odnosi svetlega in temnega 

v obliki linearnih pasov, s katerimi oblikuje svoje instalacije in nov koncept konkretnih 

fizičnih prostorov. Rešuje kiparski problem z generiranjem in nizanjem geometrijskih oblik 

po prostoru, pri tem pa uporablja različne materiale, likovni prvini točka in linija, svetlo – 

temno ter ortogonalne ploskve. Njene instalacije asocirajo oziroma simulirajo 'čudovit', 

nenavaden prostor, kateri gledalca sili/srka v obhod. Tak likovni oziroma kiparski prostor 

vsebuje izredno likovno govorico in konkretno izrazno moč.   
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Slika 11: Esther Stocker, Neimenovano, 2,95 x 8,5 x 2,75m, 2011, The essential Collection, 

Zürich 

 

 

Slika 12: Esther Stocker, Česar ne vem o prostoru, 3,69 x 10 x 2,8 m 2008, MUSEUM 52, 

London 
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2.3.3 FORMALNA ANALIZA LASTNEGA DELA 

 

V risbi, slikarstvu in grafiki me predvsem zanimajo linearne in geometrijske strukture: 

variacije linij, položajev in smeri linij, odnosi, dinamika ter razmerja med njimi. Zanimajo me 

variante možnih likovnih izidov teh struktur, kakor to zanima pri svojem delu tudi Jennifer 

Bartlett. Igra razmerij svetlo-temnega, nalaganje plasti podobnih in različnih struktur eno na 

drugo, obračanje, prekrivanje. V linorezu tako menjam razmerja likovnih prvin svetlo-temno, 

barvo ter oblike generiranih linearnih form. Z izrezano matrico skušam ujeti tisti skriti likovni 

smisel, ki se šele začne, ko je matrica oblikovana, in sicer s permutacijo barve in smeri 

polaganja pripravljene matrice pri odtiskovanju. Tako eno in isto ali dve matrici odtisnem 

dvakrat na isti papir, pri tem pa matrico sukam za devetdeset ali sto osemdeset stopinj v levo 

ali desno.    

Primarnost izkoriščanja izraznega potenciala z likovnimi elementi v grafiki vedno 

najdem/iščem v liniji in točki ter generiranju abstraktnega motiva. Smeri linij, dolžina, ostrina 

in sekanje linij pa povzroča pojave točk v kompoziciji. Tako generirani elementi prehajajo v 

konstrukcijo, v sistem zapletenosti toda preprostosti obenem. Relacije in odnosi med linijami 

vibrirajo, čuti se napetost, katera začne izpostavljati novo likovno govorico, ki se oblikuje v 

nizanju smeri in položajev linij ter razlikovanju in podobnosti med njimi. Ta napetost išče 

konec v formi ali potešitev izven nje, da se vzpostavi izravnava kakor vdih in izdih, za 

katerim zopet pride vdih. Nastopi moment, v katerem oko zazna odebeljene linije, na tej 

'točki' se napetost sprosti, kjer oblikovana in generirana forma zopet zadiha. Medtem pa se um 

zopet potopi v likovno dogajanje različnih možnosti permutacij v barvi in smeri odtiskovane 

matrice. 
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Slika 13: Aleksandra Zalokar, linorez, Free of limits – decoded ilusion, 2013 
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Slika 14: Aleksandra Zalokar, linorez, Matrica, 2013 
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Slika 15 Aleksandra Zalokar, Sistem, 2013 
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Slika 16: Aleksandra Zalokar, linorez, Perception, 2013 

 

Permutacija v smeri in barvi odtiskovane matrice; odtis iste matrice v črni in beli barvi na isti 

papir daje celotni strukturi mehkobo prekrivanja. Nekje linij skoraj povsod pa barve. 

Spremeni se celota, od konkretnosti k detajlom, ki se pojavijo zaradi zasuka matrice za sto 

osemdeset stopinj, a kontekst ostaja isti. Vzpostavi se harmonija med svetlim in temnim, ki je 

črno in belo. Kjer se v grafiki srečata ploskvi črne in bele na tak način, brez linearnega zapisa 

ne preživi ne bela in ne črna, saj črna postane siva. Tako bi bel kvadrat odtiskovan na črn 

kvadrat postal siv kvadrat, kar po Butinovi generativni shemi likovnih elementov sodeč 

zavzema obliko, ploskev in nenazadnje pasivno linijo, ki nastane iz energij dveh različnih 

ploskev, kar da natančno vedeti, da je linija smer, s katero se nemalokrat vzpostavlja dinamika 

in premik naprej, medtem ko barva nima smeri, če jo z linijo ne nakažemo. Linija je 

dinamična, gibljiva in premikajoča se, a barva statična likovna prvina. Z barvo ne moremo 
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ravno oblikovati in generirati likovnega prostora pri grafiki, lahko pa ga samo nakažemo, 

napolnimo z barvo. Generirana in oblikovana forma v likovnem prostoru nastane šele tedaj, 

ko nastopi artikulacija prostora ali ploskve s točko - aktivno, pasivno ali medialno linijo. 

 

 

Slika 17: Aleksandra Zalokar, linorez, brez naslova, 2012 

 

 

 

 

 



Oblikovana in generirana v linorezu 

Diplomska naloga                                           - 23 -                                Aleksandra Zalokar  

                                        

Slika 18: Aleksandra Zalokar, linorez, brez naslova, 2012                    

 

 

 

 



Oblikovana in generirana v linorezu 

Diplomska naloga                                           - 24 -                                Aleksandra Zalokar  

 

Slika 19: Aleksandra Zalokar, linorez, permutacija, 2013 
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2.4.1 POSREDOVANJE UČENCEM/ Motiva(k)cija 

 

Oblikovanje likovnih izdelkov, likovno izražanje in nenazadnje izražanje pri likovnem pouku 

imajo skupno točko v likovnih prvinah, v motivu, v motivaciji za likovno akcijo oziroma 

reakcijo kot posledico likovnega mišljenja. Še posebej pri otrocih je pomemben zunanji in 

notranji navdih po raziskovanju likovnih tehnik ter izražanju z likovnimi elementi. Pri 

otrokovem razvoju likovnega mišljenja in izražanja je pogostokrat učitelj tisti, ki v učencu 

zbudi in spodbudi likovne senzacije. Na učitelju je nujen in temeljit razmislek o kreativni 

motivaciji in posredovanju likovnih pojmov učencem.  

Na podlagi predelane likovne teorije, likovni gramatiki linearnega strukturiranja ter 

opredelitvi avtorskega dela sem poiskala motive za delo z učenci pri likovnem pouku 

oblikovnega področja grafika, 6. razred. Motivi SO učencem za raziskovanje in razvijanje 

svojega izraznega potenciala z linijo: 'mandala' - geometrijski ornament, igra linij, čustva, 

fantastična pisava, sanjsko drevo, domišljijsko mesto. Motiv, k bi ga posredovala učencem 

6.r. pri tehniki visokega tiska, linorez na način, ki je opisan v poteku učne ure pa je 

geometrijski ornament – 'mandala'. 

 

 

 2.4.2 UČNA PRIPRAVA 

 

predmet: likovna vzgoja 

razred: 6.r 

št. ur: 4 

oblikovalno področje: grafika 

likovna naloga: upodabljanje motiva po domišljiji z upoštevanjem linije, ortogonalnih, oblih 

oblik 

likovna tehnika: visoki tisk 

likovni motiv: geometrijski ornament – 'mandala' 

likovni materiali, pripomočki, orodja in podlage: listi za tisk in skico, grafične barve na 

vodni osnovi, indigo papir, permanentni flomaster, svinčnik, časopisni papir, lino plošče, 

nožki za linolej, grafični valji, lopatice in podlage za barvo 

učna sredstva in pripomočki: LCD projektor (fotografije umetniških del), računalnik 

metode dela: pogovor, dialog, debata 

oblike dela: frontalna, individualna, skupinska 
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vrsta učne ure: kombinirana (teoretični ter praktični del) 

medpredmetna povezava: psihologija, matematika 

posebna dejavnost učencev: ni posebne dejavnosti 

 

viri in literatura: 

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

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

Likovna teorija. Ljubljana: Debora. 

- Butina, M. (2003). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora. 

- internetni viri: slikovno gradivo: 

- http://www.mendoans.com/mandala/mandala-coloring-pages-for-free 

- http://www.galerija-pasaza.si/zoran-music 

- http://www.webexhibits.org/colorart/riley.html 

- http://www.williamsstudiogallery.com/prints.html 

- http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&d

ocid=n-  

8G2CxALxebYM&tbnid=cQ7Idqw7FPIAsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%

2Fwww.drepanum.de%2Ftrapani_index_en.shtml&ei=Nd0EUsSQAoLXswaVioHQCQ

&bvm=bv.50500085,d.bGE&psig=AFQjCNFoLcH-

4vUh0F_VSOY3zS1iBp_cWQ&ust=1376136694976277 

 

CILJI: 

- doslednost, natančnost, odnos do materiala, čistost okolja 

- razvijajo likovni spomin in domišljijo 

- razvijajo ročne spretnosti 

- razvijajo sposobnost kritičnega vrednotenja lastnega dela 

- spoznajo pojem visoki tisk 

- opredelijo pojem visoki tisk in ornament 

- oblikujejo matrico linearnih struktur po domišljiji, ki odraža geometrijske in oble oblike 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mendoans.com/mandala/mandala-coloring-pages-for-free
http://www.galerija-pasaza.si/zoran-music
http://www.webexhibits.org/colorart/riley.html
http://www.williamsstudiogallery.com/prints.html
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=n-%20%208G2CxALxebYM&tbnid=cQ7Idqw7FPIAsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.drepanum.de%2Ftrapani_index_en.shtml&ei=Nd0EUsSQAoLXswaVioHQCQ&bvm=bv.50500085,d.bGE&psig=AFQjCNFoLcH-4vUh0F_VSOY3zS1iBp_cWQ&ust=1376136694976277
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=n-%20%208G2CxALxebYM&tbnid=cQ7Idqw7FPIAsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.drepanum.de%2Ftrapani_index_en.shtml&ei=Nd0EUsSQAoLXswaVioHQCQ&bvm=bv.50500085,d.bGE&psig=AFQjCNFoLcH-4vUh0F_VSOY3zS1iBp_cWQ&ust=1376136694976277
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=n-%20%208G2CxALxebYM&tbnid=cQ7Idqw7FPIAsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.drepanum.de%2Ftrapani_index_en.shtml&ei=Nd0EUsSQAoLXswaVioHQCQ&bvm=bv.50500085,d.bGE&psig=AFQjCNFoLcH-4vUh0F_VSOY3zS1iBp_cWQ&ust=1376136694976277
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=n-%20%208G2CxALxebYM&tbnid=cQ7Idqw7FPIAsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.drepanum.de%2Ftrapani_index_en.shtml&ei=Nd0EUsSQAoLXswaVioHQCQ&bvm=bv.50500085,d.bGE&psig=AFQjCNFoLcH-4vUh0F_VSOY3zS1iBp_cWQ&ust=1376136694976277
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=n-%20%208G2CxALxebYM&tbnid=cQ7Idqw7FPIAsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.drepanum.de%2Ftrapani_index_en.shtml&ei=Nd0EUsSQAoLXswaVioHQCQ&bvm=bv.50500085,d.bGE&psig=AFQjCNFoLcH-4vUh0F_VSOY3zS1iBp_cWQ&ust=1376136694976277
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=n-%20%208G2CxALxebYM&tbnid=cQ7Idqw7FPIAsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.drepanum.de%2Ftrapani_index_en.shtml&ei=Nd0EUsSQAoLXswaVioHQCQ&bvm=bv.50500085,d.bGE&psig=AFQjCNFoLcH-4vUh0F_VSOY3zS1iBp_cWQ&ust=1376136694976277
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2.4.3 POTEK UČNE URE 

 

 

UČITELJ 

  

UČENEC 

ORODJA, MATERIALI, 

UČNA SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI 

1. UVODNI DEL 

- pozdrav 

- pokažem fotografije 

3 primerov grafik in 

eno matrico iz 

linoleja 

 

 

 

 

 

 

Vprašam:  

 Kaj opazite tukaj? 

 Prepoznate 

oblikovno področje? 

V katero oblikovno 

področje spadajo ti 

primeri fotografij? 

Morda prepoznate 

grafične tehnike? 

 

 Kako pa se je 

umetnik izražal, s 

katerimi likovnimi 

elementi? 

 

 

 

 

- Pozdrav, opazujejo, 

prisluhnejo, 

odgovarjajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vidimo grafiko oz. 

grafični odtis, 

- vidimo šablono iz 

linoleja, matrico 

- opazimo barve, črte, 

različnost oblik, in 

različne motive 

 

 

- s točko in črto, barvo 

 

  

 

 

 

 

 

- ppt: fotografije 

- skupinsko, frontalno, 

individualno, pogovor, 
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OSREDNJI DEL: 

 

a) SPOZNAVANJE 

LIKOVNIH POJMOV 

 

Pojasnim: na podlagi 

primerov fotografij; danes 

se bomo pogovarjali o 

grafiki in sicer o visokem 

tisku - linorez 

 

Vprašam: 

 Kaj je grafika? 

 Kakšen je postopek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojasnim: vrste tiska, 

razlike visoki in globoki 

tisk: 

- pokažem primer 

odtisov visoki in 

globoki tisk (linolej, 

suha igla), ter 

povem razliko s 

pomočjo sheme  

 

 

 

 

 

 

 

 

- prisluhnejo 

 

 

 

       

- ugotavljajo 

- grafika je 

odtiskovanje 

grafičnih plošč, 

matric, na katere se 

predhodno nanaša 

barvo 

- skica, matrica, tisk, 

podpis 

 

 

 

 

- prisluhnejo, 

opazujejo, sodelujejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- skupinsko, frontalno, 

individualno 
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- umetnika sta se v teh 

dveh navedenih 

primerih izražala z 

linijo medtem ko je 

eden ustvaril raster 

drugi pa s pomočjo 

linije in točke, 

uprizoril drevo, kjer 

pa ju je ponekod 

gostil.  

- Pojasnim; uporabo 

različnih materialov 

in pripomočkov, 

nanos barve. 

 

 Katere grafične 

tehnike spadajo v 

grafično vrsto visoki 

tisk?  

 

 

 

b) NAPOVED LIKOVNE 

NALOGE  

 

Povem: pogovarjali smo se 

o grafiki, o grafičnih 

tehnikah, predvsem pa o 

tehniki visokega tiska ter 

večkrat omenili linorez. 

Omenili smo tudi črto. Vi 

pa boste danes ta spoznanja 

uporabili pri likovnem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- linorez, lesorez, 

šablonski tisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prisluhnejo, 

sodelujejo, sprašujejo 

 

 

 

 

 

 

 

- primerjava na ppt: 

fotografije, 

- pogovor, frontalno 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frontalno, individualno, 

skupinsko 
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izražanju.   

 

- najprej boste izdelali 

skico, nato pa jo s 

pomočjo indigo 

papirja prenesli na 

lino ploščo, jo 

označili s 

permanentnim 

flomastrom, ter jo 

izrezali 

 

Opozorim in pojasnim: 

- na varno uporabo lino 

nožkov, da naj bodo 

pozorni in naj z 

izrezovanjem linij ne hitijo. 

Poudarim natančnost.  

- pokažem kako naj 

izrezujejo, da se izognejo 

vbodom. 

 

Demonstriram: skica, 

prerisovanje skice in 

izrezovanje matrice. 

 

Povem: izražali se boste 

linijsko, z linijo oz. črto. 

Lahko uporabite različne 

debeline in dolžine linij. Ter 

pojasnim; da lahko 

vrezujejo linijo ali pa jo 

obrezujejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- spremljajo, 

prisluhnejo, 

sprašujejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ppt, pogovor, frontalno, 

skupinsko  
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Demonstriram: 

obrezovanje, izrezovanje. 

 

Povem likovni motiv: 

mandala – Naredili boste 

svojo osebno mandalo, 

ornament geometrijskih 

oblik, po domišljiji. Lahko 

so simetrične ali pa 

asimetrična. 

 

-  primeri fotografij  

            mandal, 

- uporabo  (pravilnih) 

geometrijskih oblik 

v umetnosti-

ornament, 

arhitekturi-rozeta  

- omenim umetnika; 

Solomona LeWitta 

ter pokažem primer. 

 

 

 

- Z učenci obnovim 

likovno nalogo 

- ( linorez, skica –              

uporaba likovnega  

elementa linija, točka  

ter pravilnih, 

nepravilnih 

geometrijskih oblik 

prerisovanje skice na 

matrico, poudarek s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sodelujejo, prisluhnejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ppt, frontalno, 

individualno, pogovor 

 

 

   

 

  Solomon LeWitt 
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permanentnim 

flomastrom, 

izrezovanje, tisk).  

 

Pojasnim: vsak vrez v 

matrico pa je enkraten, 

ne da se ga več izbrisati. 

 

 Obnovijo postopek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povem: Uporabite svojo 

domišljijo, bodite natančni 

in izvirni. 

 

c) LIKOVNO 

IZRAŽANJE 

Prepustim učence k 

snovanju idej in 

individualno svetujem.  

 

ZAKLJUČNI DEL 

Svetujem, da pospravijo. 

Z učenci obnovim likovno 

nalogo opazujemo, 

ovrednotimo odtise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. skica, prerisovanje 

oblik z indigo 

papirjem, zaris s 

permanentnim 

flomastrom 

2. izrezovanje oblik 

3. nanos barve na 

matrico 

4. odtis 

5. podpis 

 

 

 

 

 

 

 

- se likovno izražajo 

- odtise pritrjujejo na 

steno. 

 

 

- zaključijo, odtisnejo 

pospravijo. 

- podpišejo odtis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ppt, frontalno, 

individualno, skupinsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- individualno, frontalno 
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Oblikujem-o merila za 

vrednotenje; 

 

1. izvirna uporaba 

linije, oblikovanje 

linearnih struktur 

2. natančnost 

izrezovanja,čistost 

odtisa 

3. izvirnost pri 

upodobitvi 

likovnega motiva 

4. podpis 

5. odzivnost učenca 

 

 

Zapis dosežkov.  

 

 

 

 

 

 

1. izvirna uporaba 

linije, oblikovanje 

linearnih struktur 

2. natančnost 

izrezovanja,čistos

t odtisa 

3. izvirnost pri 

upodobitvi 

likovnega motiva 

4. podpis 

5. odzivnost učenca 

 

 

 

 

 

 

 

- frontalno,skupinsko, 

individualno 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

 

3. OPREDELITEV RAZISKAVE IN CILJI 

 

V teoretičnem delu sem skušala razumeti in razviti probleme linearnega strukturiranja, 

podrobneje raziskala oblikovano in generirano linearne formo ter izrazne in oblikovne 

možnosti grafike  s permutacijo matrice pri odtiskovanju. Poskušala sem razumeti probleme 

linearnih struktur na ploskovit in prostorski način s podrobnejšim vpogledom v dela 

navedenih avtorjev, opredeliti likovno gramatiko na podlagi Butinove generativne sheme 

likovnih elementov in na podlagi vsega teoretičnega formalno analizirati lastna likovna dela. 

V empiričnem delu pa želim raziskati kataloge grafičnih bienalov, bienalov otroške grafike in 

podrobneje pregledati učni načrt za osnovne šole ter ugotoviti pogostost linearnega izražanja, 

uporabo linije kot izraznega sredstva ter razvoj občutljivosti za reševanje likovnih problemov 

z linearnimi strukturami v linorezu pri učencih. Glavni problem, ki ga želim raziskati je 

trditev, da je linorez primerno izrazno sredstvo za raziskavo linearnih struktur. 

 

3.2 HIPOTEZE 

 

Hg Linorez je primerno likovno izrazno sredstvo za raziskavo linearnih struktur. 

 

H1 Pri linorezu so linearne strukture pogost način reševanja likovnih problemov. 

H2 Linorez je primerna likovna tehnika za raziskovanje linearnih struktur v OŠ. 

H3 Cilji v učnem načrtu omogočajo učencem razvijanje občutljivosti za linearne likovne 

probleme. 

 

3.3 METODOLOGIJA 

 

3.3.1 Raziskovalna metoda 

Pri hipotezah diplomske naloge bom uporabila deskriptivno metodo s pregledom katalogov 

grafičnih bienalov, bienalov otroške grafike, učnega načrta za osnovne šole. Pri katalogih bom 

s pomočjo odstotnega računa ugotavljala količinsko prisotnost linearno strukturiranih likovnih 

del v odnosu do celotnega števila objavljenih grafik. 
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3.3.2 Vzorec 

Izbor grafik katalogov: 

Katalog otroške grafike: - 30 let bienala otroške grafike (1981-2011) na I. OŠ Žalec 

                                  - Ena večkrat ponovljena 

                                  - 1. Mednarodni bienale otroške in mladinske grafike 

Katalog grafik: - 1. Bienale slovenske grafike 

                         - 2. Bienale slovenske grafike Otočec 

                         - 3. Bienale slovenske grafike Otočec 

 

1. Mednarodni grafični bienale otroške in 

mladinske grafike 

BG1 

30. let bienala otroške grafike (1981-2011) 

na I. OŠ Žalec 

BG2 

Ena večkrat ponovljena BG3 

1. Bienale slovenske grafike Otočec BSG1 

2. Bienale slovenske grafike Otočec BSG2 

3. Bienale slovenske grafike Otočec BSG3 

 

Tabela 1: legenda oznak po izbranih katalogih 

 

KATALOG BG1 BG2 BG3 BSG1 BSG2 BSG3 SKUPAJ 

GRAFIKE f F% f F% f F% f F% F F% f F% f F% 

LINEARNE 

STRUKTURE 

15 65,21 10 74,82 22 66,66 59 64,83 57 50,89 82 63,56 342 64,40 

OSTALO 8 34,79 36 25,18 11 33,34 32 35,17 55 49,11 47 36,44 189 35,60 

SKUPAJ 23 100 143 100 33 100 91 100 112 100 129 100 531 100 

 

Tabela 2: pregled katalogov 
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KATALOGI BG1 BG2 BG3 SKUPAJ 

LINEARNE 

STRUKTURE 

F F% f F% f F% F F% 

LINOREZ 11 73,33 77 71,96 21 95,45 109 75,69 

OSTALO 4 26,67 30 28,04 1 4,55 35 24,31 

SKUPAJ 15 100 107 100 22 100 144 100 

 

Tabela 3: linearno strukturiranje v linorezu 

 

3.4 REZULTATI RAZISKAVE 

 

Učenci se na podlagi učnega načrta pri likovni vzgoji vse od prvega do devetega razreda 

likovno izražajo na področju risanja, slikarstva, kiparstva ter grafiki. Npr. na področju risanja 

v prvi triadi učenci spoznavajo likovne prvine točka - linija, oblika in s pojmom risba 

spoznavajo vrste linij itd. Tako v drugi triadi in tretji triadi nadaljujejo in nadgrajujejo likovno 

znanje ter osvajajo in razvijajo nove likovne pojme in izrazni potencial ter čut za likovno. 

Ob pregledu učnega načrta za osnovne šole, sem ugotovila, da se v osnovnih šolah na podlagi 

tega otroci v prvi triadi seznanijo z likovnim pojmom linija – točka in sicer v prvem razredu, 

ter odtisom pri oblikovnem področju grafika. Pridobijo izkušnjo izdelave grafičnega odtisa ter 

spoznajo nekatere likovne pojme povezane z grafiko. V drugem razredu osnovne šole pa se 

podrobneje seznanijo z linijo in ploskvijo v grafiki, matrico ter grafičnim materialom in 

pripomočki. V tretjem razredu se likovni pouk in s tem posledično tudi razvoj nadaljuje z 

novimi likovnimi pojmi, ki se med seboj nadgrajujejo in dopolnjujejo. Tako se v drugi triadi 

seznanijo in spoznavajo likovne pojme na bolj kompleksen način ter negujejo individualni 

likovni izraz, saj spoznavajo različne načine izražanja, kombinirajo in bogatijo oblike z 

likovnimi spremenljivkami, pridobijo občutek razporejanja oblik ter razvijajo izrazne 

možnosti.  

V petem razredu osnovne šole se tako rokujejo z visokim tiskom, z grafično tehniko 

kolagrafija in kartonskim tiskom. V šestem razredu visoki tisk (linorez), v sedmem visoki 

tisk, osmem globoki tisk (kolagrafija, suha igla), v devetem razredu osnovne šole pa z malo 

grafiko – ex libris (Kocjančič 2011). Ti dve tehniki pa omogočata linijsko izražanje in 

izražanje s ploskvijo, kolagrafija dopušča zarisovanje linij v sveže lepilo na ploskvi ali pa 

risanje z lepilom po ploskvi, medtem ko kartonski tisk lepljenje oblik oziroma večjih površin 
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na matrico. Ne ena in ne druga tehnika na podlagi materialov ne dopuščata takšnega linijskega 

izražanja pri visokem tisku, kakor to dopušča ravno tehnika linoreza, ki po učnem načrtu 

nastopi v šestem razredu. Grafična tehnika linorez daje možnost konstruktivnega likovnega 

izražanja z linijo. Prvič zato, ker je predhodno nujno potrebna skica, grafično razmišljanje 

oziroma vnaprejšnja predstava o končnem odtisu. Omogoča natančne geometrijske forme, 

ravne in prav tako vijugaste linije. Linija v linoleju omogoča raster, kar posledično lahko vodi 

v svetlo – temno površino. Linijsko očiščena in neočiščena ploskev v linorezu pa v najvišjo 

stopnjo svetlosti in temnosti površine. Tako pri grafični tehniki linorez prevladuje linija, kjer 

je možnost pojava ploskve, toda pojavnost te ploskve je posledica linije, izrezovanja, 

obrezovanja, ki pa prav tako čez celoten proces poteka linijsko oziroma linearno. Barvna 

ploskev, razmerja med svetlim in temnim so samo posledice smeri, oblik linij in način reza.   

Z zgoraj navedenim potrjujem, da ''Cilji v učnem načrtu omogočajo učencem razvijanje 

občutljivosti za linearne likovne probleme'', saj je linija pogost likovni pojem, s katerim se 

ukvarjajo učenci ob razvoju likovnega izražanja in mišljenja vse do 14 leta, kjer je linija zelo 

pogost izrazni element pri grafiki in glavni izrazni element v risbi.  

 

Ob pregledu katalogov grafičnih bienalov; 1. Mednarodni grafični bienale otroške in 

mladinske grafike, 30. let bienala otroške grafike (1981-2011) na I. OŠ Žalec, Ena večkrat 

ponovljena, 1. Bienale slovenske grafike Otočec, 2. Bienale slovenske grafike Otočec in 3. 

Bienale slovenske grafike ter s pomočjo odstotnega računa sem ugotovila, da vsi skupaj 

tvorijo 531 objavljenih grafik. Od tega jih je 342 likovni prostor v grafiki reševalo na linearen 

način, 189 pa kombinirano ali s ploskvijo.  

Ob pregledu objavljenih grafik v katalogih otroške grafike pa sem ugotovila, da linija je 

pogost izrazni element in način reševanja likovnih problemov pri več grafičnih tehnikah, toda 

še posebej pri linorezu. V linorezu se učenci v osnovnih šolah v večini izražajo z linijo. 

Zatorej na podlagi rezultatov odstotnega računa v 'tabeli 3; linearno strukturiranje v linorezu' 

potrjujem zastavljeno hipotezo: ''Pri linorezu so linearne strukture pogost način reševanja 

likovnih problemov'', saj sem v pregledu treh katalogov slikovno objavljenih otroških in 

mladinskih grafik ugotovila, da se je 144 učencev/dijakov izražalo linearno od tega 109 pri 

tehniki linorez, kakor tudi na podlagi učnega načrta za osnovne šole, pregledanih katalogov 

otroške grafike in kataloga '30. let bienala otroške grafike (1981-2011) na I. OŠ Žalec' kjer je 

bilo objavljeno 143 del, od tega se je 107 osnovnošolcev izražalo linearno, 77 v linorez 

sklepam in potrjujem trditev: '' Linorez je primerna likovna tehnika za raziskovanje linearnih 

struktur v OŠ.'' Na podlagi navedenega teoretičnega in raziskovalnega dela diplomske naloge 
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pa potrjujem tudi glavno trditev: ''Linorez je primerno izrazno sredstvo za raziskavo linearnih 

struktur.''  
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IV. ZAKLJUČEK  

 

V diplomskem delu sem se poglobila v izrazne in oblikovne možnosti, ki jih ponuja grafika 

oziroma grafična tehnika linorez.  

Soočila sem se s problemom, Butinova generativna shema likovnih elementov, katero sem 

med študijem likovne pedagogike večkrat pregledovala ter razmišljala o njej, toda nikoli tako 

globoko, da bi jo razumela. Ugotovila sem, da je kot slovar, kazalo, osnova gradnji likovne 

teorije oziroma razlagi teoretičnega pri likovnih zamislih. Tako nam že sam njen naslov pove 

veliko. Toda kot pravi sam: ''Likovna misel je lahko samo tista, ki lahko postane vidna 

(Butina, 1982, str 197) '', menim, da jo je zato tudi 'narisal' oziroma grafično prikazal.  

Ob poglobitvi v dela avtorjev in lastno avtorsko delo sem spoznala, da vsak raziskuje globlji 

delček in del svoje resničnosti, ki se nenazadnje združuje in povezuje v in s celoto, jo 

spreminja, ohranja ali razvija naprej, za katero je vsekakor  pomembna neka stopnja likovnega 

razumevanja, dojemanja in stvarjenja. Predaja tega delčka celote, znanja, oziroma dediščine 

mlajšim generacijam motivacijsko in z vsem zanimanjem ter na korekten način pa je vrlina in 

modrost. Tako sem ob razmisleku za izvedbo učne ure na podlagi generirane in oblikovane 

forme v linorezu za učence izbrala takšen motiv in nalogo, za katero upam, da jo kmalu 

realiziram. V diplomskem delu me je predvsem presenetil empirični del, saj sem bila 

skeptična o tem, da linorez ni pogost v grafičnih izvedbah, ne glede na to da ga sama rada 

izkoriščam ob izpolnjevanju svojega likovno ustvarjalnega potenciala. Pa vendar je zame, 

medtem tudi za učence in dijake, primeren način za raziskovanje in dopolnjevanje ter 

razvijanje likovnega jezika, občutljivosti za linearne likovne probleme nenazadnje 

oblikovanje in generiranje form na linearen način.  
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