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POVZETEK 

 

V svoji diplomski nalogi sem predstavila likovno področje grafike, natančneje tehniko 

kolagrafije, ki sem jo poskušala povezati z znanstveno metodo eksperimenta.  

V prvem delu diplomske naloge sem opredelila pojem eksperimenta ter relacijo med 

eksperimentom kot znanstveno metodo in eksperimentom kot umetniškim ustvarjanjem. 

Temu sledi splošna predstavitev grafike kot ene izmed likovnih področij z njenimi bistvenimi 

značilnostmi. V nadaljevanju sem se osredotočila na samo tehniko kolagrafije ter njen 

tehnični postopek izdelovanja matrice. 

V drugem delu svoje diplomske naloge sem vse pridobljeno teoretično znanje praktično 

preizkusila v stvaritvi lastnih grafičnih del v obravnavani tehniki globokega tiska. Pri 

ustvarjanju sem preizkusila različne materiale in načine izdelave matric. Grafike, ki sem jih 

ustvarila, so abstraktne. Vse so tudi predstavljene in opisane.  

V zadnjem, pedagoškem delu diplomske naloge pa sem se fokusirala predvsem na učni načrt 

likovne vzgoje v osnovni šoli. Zanimalo me je, ali ta dopušča in omogoča likovno 

eksperimentiranje pri grafiki ter kako lahko načrtujemo likovni eksperiment v različnih 

razredih osnovne šole. 
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ABSTRACT 

 

In my thesis I presented an area of art in graphics, more precisely the collagraph technique, 

which I tried to combine with the scientific method of an experiment. 

In the first part of the thesis I defined the notion of an experiment and the relation between the 

experiment as a scientific method and the experiment as an artistic creation. This is followed 

by a general presentation of the graphics as one of the art areas with its key characteristics and  

I continued with a more detailed explanation of the collagraph technique and its technical 

process of creating a matrix. 

In the second part of my thesis I tested all the acquired theoretical knowledge practically in 

making my own graphic pieces using the deep print technique, presented in the thesis. In the 

process of creating I experimented with different materials and ways of making a matrix. The 

graphics I created are abstract. Each of them is individually introduced and describedThe last, 

pedagogical part of my thesis focuses on the education syllabus for fine arts in primary 

schools. I examined whether it allows and enables artistic experimenting with graphics and 

how an art experiment could be planned in different grades of elementary school. 
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1 UVOD 

 

Kaj imata skupnega eksperiment in umetniška grafika? Zagotovo bi na prvo žogo marsikdo 

rekel, da ne veliko ali pa sploh nič. Z razlogom. Ker skoraj vedno, ko pomislimo na besedo 

eksperiment, nam najprej šine na misel nekaj v povezavi z naravoslovjem in ne umetnostjo. A 

lahko bi rekli, da temu ni tako. Tudi tiskanje grafike je vedno nekakšen eksperiment v smislu 

tega, da ne vemo, kakšen odtis točno bo nastal. 

Tako je tudi za umetnika npr. odnos do barve, likovne snovi, posebna izkušnja. Kot pravi 

slikar Francis Bacon: »In my case all painting... is an accident. I foresee it and yet I hardly 

ever carry it out as I foresee it. It transforms itself by the actual paint. I don't in fact know 

very often what the paint will do, and it does many things which are very much better than I 

could make it do.« (Gruen, 1991) …da pogosto ne more predvidevati, kako se bo barva 

obnašala, a da včasih sama od sebe naredi nekaj veliko boljšega in globljega od tega, kar bi 

lahko on zavestno naredil z njo. 

In grafika je točno takšna; zelo skrivnostna umetniška tehnika, ki nas vedno znova očara. 

Predvsem zato, ker nas do konca pusti v tisti prijetni neučakanosti, radovednosti, saj nikoli 

natančno ne vemo, kaj nas bo pričakalo na grafičnem listu. Ko se prvič srečamo z njo, smo 

vznemirjeni, ker ne vemo, kakšen bo končni izdelek. Ko se že n-ič, smo še vedno 

vznemirjeni, saj tudi takrat ne vemo natanko, kakšna bo končna grafika.  

Najbolj vznemirljiv del tiskanja je, preden dvignemo grafični list izpod stiskalnice. Vedno isti 

»prizor«. Zajamemo dih, ga zadržimo in – … v tem pa nam po glavi šviga nešteto vprašanj. 

Kaj je nastalo? Je sploh nastalo to, kar sem mislil?... Vedno. Znova in znova. Zgodba o 

eksperimentu v grafiki se nikoli ne konča. 

V svoji diplomski nalogi sem se posvetila eksperimentiranju v kolagrafiji. To je mlajša 

grafična tehnika visokega ali globokega tiska, zelo primerna tudi pri urah grafike v osnovni 

šoli.  

V teoretičnem delu naloge bom najprej opredelila pojem eksperiment ter ga poskušala združiti 

z grafiko. Sledi predstavitev grafike na splošno, opis njenih bistvenih značilnosti, nato pa se 

bom osredotočila na kolagrafijo. 

V praktičnem delu bom predstavila moja lastna dela, pri katerih sem z uporabo različnih 

pripomočkov in materialov izvajala kolagrafijo globokega tiska. 
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V pedagoškem delu diplomske naloge se bom osredotočila na učni načrt za likovno vzgojo v 

osnovni šoli ter ugotavljala, koliko nam ta dopušča oziroma omejuje eksperimentiranje v 

grafiki. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 EKSPERIMENT 

 

2.1.1 KAJ JE EKSPERIMENT 

 

V slovarju je eksperiment opredeljen kot poskus, tveganje ali raziskava, ki jo sproži določeno 

znanstveno vprašanje ali teoretična napoved. Je postopek, s katerim se v kontroliranih 

razmerah preučuje učinek kakega dejavnika in je usmerjen v določanje odvisnosti med dvema 

oziroma več spremenljivkami. Eksperiment predstavlja temeljni kamen za empirični pristop k 

znanju. (Pogačnik, 2006, 996) 

Ampak, ali ta definicija velja le za znanstveno področje? V kolikšni meri to velja tudi v 

umetnosti in grafiki? Je sploh eksperiment v grafiki lahko primerljiv z znanstvenim 

eksperimentom? Ali je to, kar počnemo, ko govorimo o grafičnem, likovnem eksperimentu, 

sploh eksperiment v zgoraj definiranem pomenu? Zagotovo so razlike pa tudi podobnosti.  

Kot prva in glavna razlika je, da v umetnosti na splošno, ko smo na začetku ustvarjalnega 

procesa, običajno nimamo namena dokazati oziroma ovreči kakršnekoli hipoteze v 

znanstvenem smislu. Naša naloga je predvsem ustvariti nekaj novega, rešiti nek likovni 

problem. Toda tudi eksperimentiranje pomeni iskati nekaj novega, še ne videnega in ravno v 

tem smislu moramo razumeti pomen besede eksperimentiranje v grafiki ali v umetnosti na 

splošno. (Mancini, 2005) 

 

2.1.2 PRISTOPI K EKSPERIMENTIRANJU 

 

Razlikujemo 3 vrste pristopov k ustvarjalnemu eksperimentiranju. Ločijo se po naši 

opredelitvi cilja. Ti so: 

 Raziskovanje brez jasnega cilja, 

 eksperimentiranje z jasnim ciljem in 

 eksperimentiranje kot preverjanje neke ideje, rešitve. 
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2.1.2.1 Raziskovanje brez jasnega cilja 

Likovni eksperiment je v tem primeru lahko rezultat neke igre, čečkanja. Ideja se velikokrat 

razvije ravno iz čečkanja, iz stanja, ko je um sproščen in fleksibilen, dan v nekem drugačnem 

(od običajnega) stanju. Rezultat tega stanja pa so nepričakovane asociacije in povezave. 

Semkaj uvrščamo »eksperimente« kot je polzavestno čečkanje ob (telefonskem) pogovoru, 

čečkanje oziroma kracanje ob določenem trenutnem duševnemu stanju (sproščanje jeze, 

žalosti,…) ipd. 

Gre torej za svobodno skiciranje, eksperiment zaradi eksperimenta, brez nekega dejanskega 

cilja ali vizije. Izhajamo sami iz sebe, običajno uživamo  (včasih pa tudi ne – ampak trpimo) v 

procesu, rezultat pa je za nas popolnoma nepomemben. Vendar skice, ki so nastale, ne smemo 

prehitro zavreči, saj je pomembna tudi pot, kako smo prišli do ideje. 

 

2.1.2.2 Eksperiment z jasnim ciljem 

To je, ko imamo jasen cilj, ko vemo, kaj je naša naloga, ampak ne vemo še, kako ga doseči. 

Do zadanega cilja pridemo s poskusi, testiranji in napakami, ki jih morda delamo, a vse to je 

del eksperimentiranja. Velikokrat se zgodi, da imamo jasen cilj ter omejena sredstva, kot je 

čas ali denar, naša naloga pa je priti do čim boljše rešitve v dani situaciji. Za to je potrebna 

inovativnost, znanje na likovnem področju in eksperimentiranje. Tudi tu je pot enako 

pomembna kot končni izdelek, saj si lahko s tem pridobimo nove rešitve za čisto drugačne 

probleme, ki jih bomo uporabili nekje drugje. 

 

2.1.2.3 Eksperiment kot preverjanje neke ideje, rešitve 

Pri takem eksperimentu preverjamo neko že rešeno idejo v realnem okolju, da testiramo, ali 

sploh deluje in opravlja svojo nalogo, kot smo si mi zamislili. Preverjamo lahko npr. barvo 

grafike, kvaliteto grafičnega papirja, ki je zelo pomembna pri tiskanju. 

Tu gre predvsem za eksperimentiranje v klasičnem pomenu besede (t.j. znanstvenem), kjer ne 

gre za ustvarjalni del iskanja, ustvarjanja nečesa novega, ampak gre za preverjanje nečesa že 

ustvarjenega. Hipotezo eksperiment potem, ko ga opravimo, potrdi ali ovrže. (Mancini, 2005) 
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2.2 LIKOVNO PODROČJE – GRAFIKA 

 

2.2.1 KAJ JE 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« (SSKJ) 

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

odtiskuje risba, izdelana na plošči.  

Z grafiko se srečujemo vsakodnevno pri branju knjig, časopisa, plakatov, revij, opazovanju 

sledi živali v snegu ali blatu, odtisov mokrih ali umazanih podplatov na suhih površinah, 

prstih odtisov na ogledalu, oknu,… (Tomšič-Čerkez, & Tacar, 2010) 

Pojem grafika izhaja iz grškega izraza graphein, kar pomeni pisati, vrezovati. Sprva je imela 

grafika lastnost risbe. Ustvarjena je bila z vrezanimi črtami v leseno ali bakreno ploščo, iz 

katere je bila odtisnjena. Šele iznajdba litografije in barvnega tiska je le-to ponesla v posebno 

grafično zvrst, ki ima poleg grafičnih še slikarske in plastične vrednosti. Njena 

najpomembnejša lastnost je odtiskovanje.  Po tem se tudi razlikuje od risbe. Pri grafiki na 

osnovi risbe izdelamo matrico ali tiskovno ploščo z uporabo različnih materialov (od 

navadnega kartona do kovinskih plošč). To obdelamo ročno, z mehaničnimi ali kemičnimi 

sredstvi, lahko pa jo oblikujemo tudi s sestavljanjem in dodajanjem različnih materialov, ki jih 

zalepimo na površino. Na izdelano (pripravljeno) matrico nanesemo tiskarsko bravo ter čez 

položimo papir, da se nanj pod pritiskom odtisne barva na matrici. S tem dobimo grafični list 

ali grafiko. Odtiskovanje iz iste matrice, razen monotipije, lahko večkrat ponovimo. Tako 

nastane več grafičnih listov, ki pa jih mora avtor podpisati, da dobi vsak izmed odtisov 

vrednost originalnega umetniškega dela. Odtis grafike je zrcalno obrnjena podoba iz matrice, 

zato moramo to dejstvo pri tiskanju upoštevati še posebej, če imamo na matrici kaj 

napisanega. (Jesih, 2000; Pibernik, 2006) 
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V smislu namena in uporabe poznamo dve vrsti grafike in sicer reproduktivno ali industrijsko 

ter umetniško ali originalno. Razlika med njima je v tisku. Industrijsko grafiko izdela več 

ljudi – od grafičnih oblikovalcev do tiskarjev. Tiska in razmnožuje se strojno v tiskarnah v 

visokih (tudi neomejenih) nakladah, odtisi pa so si med seboj zelo podobni. Umetniško ali 

originalno grafiko ročno ali s pomočjo ročnih naprav (npr. tiskarska preša) izdela en sam 

umetnik. Število odtisov je nižje (od enega pa do nekaj sto), ti pa se med seboj razlikujejo v 

kvaliteti barve. Umetniško grafiko pod odtisom označuje tudi lastnoročni podpis avtorja. 

(Jesih, 2000) 

 

2.2.2 VRSTE TISKA IN GRAFIČNE TEHNIKE 

 

V grafiki poznamo štiri vrste tiska, ki jih razlikujemo po načinu nanosa barve in načinu 

tiskanja. Te vrste so: 

 visoki tisk, 

 globoki tisk, 

 ploski tisk in 

 sitotisk. 

Vsaka vrsta tiska pa ima svoje načine tiskanja, ki se razlikujejo glede na uporabo materiala, 

priprave ter obdelave tiskovne plošče. Te načine imenujemo grafične tehnike. (Jesih, 2000) 

 

2.2.2.1 Visoki tisk 

Visoki tisk je način tiskanja, pri kateremu ima matrica izbočene in poglobljene dele. 

Visoki tisk obsega vse grafične tehnike, pri katerih ima matrica izbočene in poglobljene dele. 

Barvo nanašamo s pomočjo valčka, ki se oprime le dvignjenih, izbočenih delov. Za nanašanje 

barve pri tehnikah visokega tiska vedno uporabljamo valčke, da se barva ne nanese v 

vbokline. Tako se pri odtiskovanju barva odtisne le z dvignjenih delov površine, poglobljeni 

deli pa ostanejo beli oziroma brez barve. Visoki tisk predstavlja tudi največji del šolske 

grafike, saj je najpreprostejši za izdelovanje ter se lahko tiska tudi ročno. (Pibernik, 2006) 
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Slika 1: Visoki tisk 

 

Vir: Grafika: Visoki tisk, ploski tisk (2000) 

 

Tehnike visokega tiska: 

 lesorez: 

 obrezni lesorez (črtni, linearni) 

 tolčena (punktirana) tehnika 

 beli rez (lesorez belih linij) – inverzija belega reza 

 gravura v les 

 tonski lesorez 

 lesorez (splošni, univerzalni) 

 barvni lesorez:  

 ročno obarvani lesorez 

 montažni barvni lesorez 

 linorez: 

 obrezni linorez (črtni, linearni) 

 beli rez (linorez belih linij) – inverzija belega reza 

 gravura v linolej (linogravura) 

 tonski linorez 

 linorez (splošni, univerzalni) 

 barvni linorez: 

 linorez v prekrivanju barv 

 montažni linorez 
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 rezanje v mavec 

 tisk s pečatniki 

 tisk s šablonami: 

 tisk s premično šablono 

 tisk s pritrjeno šablono 

 kolažni tisk 

 kolagrafija 

 visoka jedkanica 

 visoki bakrorez 

 gravura v plošče PVC 

 tisk naravnih materialov 

(Jesih, 2000, str. 24, 25) 

 

2.2.2.2 Globoki tisk 

Globoki tisk je način tiskanja, kjer kovinsko ploščo udremo s pomočjo ostrih rezil ali z 

jedkanjem. Ti deli oziroma zareze so zelo tanke, zato tiskarsko barvo nanašamo z vtiranjem v 

vdolbine s posebnim tamponom iz tekstila. Ko barvo dobro utremo, ostalo površino matrice 

očistimo s krpo ali gobico. Paziti moramo, da z gobico ne pritiskamo premočno, saj lahko 

tako počistimo barvo iz zarez. Tako pripravljeno matrico odtisnemo s pomočjo tiskarske preše 

na navlaženi papir, da se barva iz zarez bolje prime nanj. Ker odtiskujemo s pomočjo 

elastičnega filca, se posledično papir oblikuje po površini matrice, saj so zareze in vdolbine 

vidno reliefno izbočene. (Jesih, 2000; Pibernik, 2006) 
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Slika 2: Globoki tisk 

 

Vir: Grafika: Visoki tisk, ploski tisk (2000) 

 

Pri tiskanju se na papir prenese barva iz zarez oziroma vdolbin na matrici. Zaradi nanašanja 

barve v vreznine, se ta način tiskanja imenuje globoki tisk. (Jesih, 2000) 

Tehnike globokega tiska: 

 mehanične tehnike 

 bakrorez 

 suha igla 

 mezzo tinto 

 punktirna tehnika 

 gravura v plastično maso 

 kemične tehnike 

 jedkanica 

 akvatinta 

 tehnika mehke prevleke (vernis mou) 

 izkrušenka (reservage) 

(Jesih, 2000, str. 25) 

 

2.2.2.3 Ploski tisk 

»Pri ploskem tisku je matrica ploska plošča in odtis ni odvisen od razlike višin na njej« 

(Tomšič Čerkez, 2010: 67) Ploski tisk deluje po načelu nezdružljivosti maščobe in vode, zato 

odtiskujemo z ravne, ploske matrice. Barvo nanašamo na navlaženo površino. Mastnih delov 

površine se barva oprime, vlažni deli pa barve ne sprejmejo, jo odbijajo. Ploski tisk se veliko 
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uporablja v grafični industriji pri izdelovanju revij, plakatov, letakov, ipd. Ploski tisk v šoli 

predstavlja monotipija. (Jesih, 2000; Pibernik, 2006) 

 

Slika 3: Ploski tisk 

 

Vir: Grafika: Visoki tisk, ploski tisk (2000) 

 

Tehnike ploskega tiska: 

 litografija 

 tehnika litografske krede 

 tehnika litografskega tuša 

 litobrušenka 

 tehnika laviranega tuša 

 tehnika pretiska 

 litogravura 

 litografska inverzija 

 fotolitografija 

(Jesih, 2000, str. 25) 

 

2.2.2.4 Sitotisk 

Pri sitotisku izkoriščamo propustne in nepropustne dele sita. Na grafični list vtiramo barvo 

skozi mrežico, ki jo napnemo na okvir. Na delih, kjer je mrežica zaprta, barva ne prodre na 

tiskanec, na delih, kjer je odprta pa prodre.  
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Slika 4: Sitotisk 

 

Vir: Grafika: Visoki tisk, ploski tisk (2000) 

 

Tehnike sitotiska: 

 sitotisk 

 tehnika zapiranja mreže s šablonami 

 tehnika zapiranja z emulzijo 

 tehnika fotopostopka 

(Jesih, 2000, str. 25) 

 

Tiskanje lahko delimo glede na to, kako tiskamo; na ročno ali strojno. Ročno tiskanje je 

primerno večinoma le v šoli, saj odtisi z ročnim tiskanjem niso tako kvalitetni kot tiskani s 

tiskarsko prešo. Ročno tiskanje se uporablja le za tehnike visokega tiska, saj je pri globokem 

tisku barva utrta v zareze, iz katerih je brez pomoči stroja ne moremo spraviti ven. Za ročno 

tiskanje se izdeluje preprostejše grafične tehnike visokega tiska, kot je tisk s šablono in 

kolažni tisk. Ročno tiskanje je v šoli vendarle primerno tudi zato, da se učenci podučijo z 

grafičnim delom in postopkom ter spoznajo, da izdelovanje grafike ni tako preprosto, kot se 

morda zdi na prvi pogled. Ampak je za dober odtis potrebnega precej truda, vloženega v 

izdelovanje le-tega. Je pa ročno tiskanje precej zamudno, saj porabimo veliko časa za 

izdelovanje odtisa in če želimo narediti več odtisov, se ta čas še poveča. (Pibernik, 2006; 

Tomšič Čerkez, 2010) 

Tiskanje s tiskarsko prešo je lažje, saj najbolj težavno delo, to je tiskanje, opravi stroj. 

Tiskanje s prešo poteka tudi hitreje, z manj napora. Odtisi so kvalitetnejši, a so na njih bolj 

opazne napake matrice kot pri ročnem tiskanju. S tiskarsko prešo lahko odtiskujemo matrice 

tehnik tako visokega kot tudi globokega tiska. Tiskarsko prešo moramo na tisk pravilno 

uravnati, da je pritisk valjev ravno pravšnji in enakomeren. 
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2.2.3 SIGNATURA GRAFIČNEGA LISTA 

 

Definicijo »umetniško grafično delo«, ki ji mora ustrezati originalna umetniška grafika in 

velja še danes, so dokončno sprejeli na tretjem mednarodnem kongresu umetnikov na Dunaju 

leta 1960. Ta določa: 

1. »Izključna pravica umetnika grafika je, da določi končno število odtisov vsakega 

svojega grafičnega dela, 

2. da bi odtis lahko obravnavali kot original, mora biti označen s podpisom umetnika in 

oznako skupnega števila odtisov naklade ter s tekočo številko vsakega posameznega 

lista, 

3. po dokončani nakladi je ploščo potrebno uničiti ali ploščo označiti z jasno vidno 

oznako.« (Jesih, 2000: str. 99-100) 

 

Signatura pa mora poleg navedenih pogojev zajemati še podatke o letnici nastanka grafičnega 

lista, tehniki ter naslovu dela.  

Nenapisano pravilo, ki določa, da je tiskana grafika original, dovoljuje naklado nekje do 50 

primerkov. Število naklade in številko odtisnjenega primerka zabeležijo na spodnji levi strani 

grafičnega lista takoj pod odtisom (na primer: 6/30 pomeni: šesti odtis od skupnih tridesetih), 

na desni strani pa je običajno avtorjev podpis. Naslov dela je podan v sredini. 

Pri grafičnih tehnikah, kot je npr. suha igla, mora biti  naklada nujno omejena, saj se med 

tiskanjem urezi na matrici spreminjajo. Nižja naklada običajno pomeni tudi boljšo kvaliteto 

tiskov, kar jim povečuje prodajno ceno.  

Odtise praviloma številčimo z rimskimi številkami ter z oznakami E.A. ali A.P., kar pomeni 

umetnikov odtis (Épreuve d` artiste) in oznako E.E. ali P.P., kar pomeni poskusni odtis 

(Épreuve d` essai). Originalne tiskane grafične liste podpisujemo z grafitnim svinčnikom. 

(Jesih, 2000; Pibernik, 2006) 
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2.3 KOLAGRAFIJA – TEHNIKA VISOKEGA IN GLOBOKEGA TISKA  

 

Kolagrafija je relativno mlada grafična tehnika, katero lahko prištevamo med tehnike 

visokega ali globokega tiska, saj poznamo obe: kolagrafijo visokega tiska in kolagrafijo 

globokega tiska. 

Kolagrafija izhaja iz besede »kolaž«, kateri je postal oblika umetnosti v začetku 20. stoletja, v 

času kubizmu, natančneje v obdobju sintetičnega kubizma. Njegova pionirja sta bila Španec 

Pablo Picasso (Slika 5) ter Francoz George Braque (Slika 6), ki sta lepila različne materiale na 

neko podlago. Skovala sta poseben izraz »collage«, ki izhaja iz francoske besede »colle«, kar 

pomeni lepilo. Torej so si grafiki prisvojili izraz za tehniko lepljenja in sestavljanja različnih 

materialov na neko podlago kot je les ali karton. Nastali odtis so tako poimenovali kolagrafija, 

kar pomeni risbo z lepilom (collagraphs – »colle«, »graph«). 

V šoli se učenci s to tehniko po učnem načrtu seznanijo v 5. razredu osnovne šole. 

Matrico za kolagrafijo izdelamo enostavno in hitro s polivanjem oziroma pisanjem lepila na 

karton. Risbe, to je nanašanje lepila na podlago, ne moremo prav natančno nadzorovati, zato 

smo z likovno idejo in konceptom podrejeni možnostim, ki nam jih ponuja ta tehnika. Tako so 

najprimernejše ter likovno najuspešnejše usmeritve v abstrakcijo, akcijo poteze. Dobre 

reference v umetnosti predstavljajo avtorji kot so: Paul Klee, Joan Miró, Jackson Pollock. Te 

tehnike v umetniški grafiki ni zaslediti veliko, saj z njo ne moremo doseči večjega števila 

enakih odtisov. Lahko pa dosežemo zanimive monotipistične odtise z eksperimentiranjem pri 

nanosu in brisanju barve ter jakostjo njenega nanosa. (Jesih, 2000; Ross, 2009) 
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Slika 5: Pablo Picasso, Kitara, 1913, oglje, svinčnik, črnilo in pastelni papir 

 

Slikovni vir pridobljen z http://www.abcgallery.com/P/picasso/picasso-3.html 

 

Slika 6: Georges Braque, Violina in pipa, 1913, oglje in prilepljen papir 

 

Slikovni vir pridobljen z http://www.abcgallery.com/B/braque/braque-3.html 

 

  

http://www.abcgallery.com/P/picasso/picasso-3.html
http://www.abcgallery.com/B/braque/braque-3.html
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2.3.1 TEHNIČNI POSTOPEK 

 

Lepilo (lepilo za les Mekol itn.) nanašamo na površino kartona kar direktno  z iztiskanjem iz 

tube ali posodice s koničastim nastavkom. Karton prej impregniramo, da ne vpije lepila. 

Lepila ne smemo nanesti preveč – v višino ne sme presegati 2 do 3 mm, saj bi se sicer papir 

pri tiskanju lahko trgal.  

Ko se lepilo posuši, celotno površino prevlečemo s smukcem. Tako pripravljeno matrico – 

brez filca, pokrito le s papirjem – lahko stlačimo pod valj stiskalnice, da poravnamo vrhove 

lepila. 

Pri visoki kolagrafiji barvo na matrico nanašamo z valčkom, medtem ko pri globoki 

kolagrfaiji za nanašanje barve uporabimo usnjen tampon. Barvo valjamo s skromnim 

nanosom barve na valjčku, saj nam v nasprotnem primeru lahko barva prehitro zapolni 

vmesne prostore. Pri visoki kolagrafiji se barva praviloma oprime le izbočenih delov, vmesni 

prostori pa v večini ostanejo nepobarvani. To je odvisno od intenzitete pritiska valja ob 

matrico; intenzivnejši je pritisk, več površine sprejme barvo. Vmesne prostore, ki jih valjček z 

barvo ne prime, lahko potem popravljamo z barvo z usnjenim tamponom. Pri globoki 

kolagrafiji pa barvo nanašamo z usnjenim tamponom, da se barva oprime celotne površine 

matrice. Nato pa s časopisnim papirjem na rahlo, s krožnimi gibi odstranjujemo barvo višjih 

delov matrice, tako da barva ostane le na poglobljenih delih. 

Pri visoki kolagrafiji si lahko z debelejšim pisalom predhodno narišemo skico motiva na 

matrico (z debelejšim pisalom zato, da se izognemo detajlom, ki jih z lepilom ne moremo 

narisati) ter jo nato prerišemo z lepilom iz tube. 
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Slika 7: Visoka kolagrafija 

 

Vir: Likovne kuharije: Uporabne likovne tehnike (2010) 

 

Pri globoki kolagrafiji na celotno površino matrice nanesemo debelejšo plast lepila, nato pa v 

polsuho lepilo z leseno palčko ali kovinsko iglo vrišemo motiv. 

Kolagrafijo tiskamo enako kot tehnike globokega tiska, to je s filcem preko tiskovnega papirja 

s tiskarsko prešo. (Jesih, 2000; Tomšič Čerkez, 2010) 

 

Slika 8: Globoka kolagrafija 

 

Vir: Likovne kuharije: Uporabne likovne tehnike (2010) 
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3 PRAKTIČNI DEL 

 

3.1 LASTNA LIKOVNA DELA 

 

3.1.1 NA SPLOŠNO O DELIH 

 

Grafike, ki sem jih ustvarila so moje avtorsko delo. Narejene so v tehniki kolagrafije v 

globokem tisku, natisnjene v črni barvi. Motivi vseh grafik so abstraktni, v katerih sta 

največkrat prisotna orisna likovna elementa točka in linija ter orisani likovni element ploskev. 

Kompozicija grafik je večinoma svobodna, skice grafik sem delala spontano, intuitivno. Svoje 

grafične liste lahko razdelim v dva dela. V prvem prevladujejo geometrijske oblike – krog in 

ravne linije, ki rišejo oglate oblike. Drugega, ki je nasprotje prvemu, pa zaznamujejo 

organske, nepravilne oblike. V nekaterih grafikah se pojavljajo tudi prazni prostori – čiste, 

bele ploskve, ki sem jih dosegla z izrezom matric. 

Pri izdelovanju matric sem izrabila tudi (ne)natančnost zaščitnega premazovanja matric z 

lepilom, saj lahko na nekaterih opazimo sledi čopiča, zračnih mehurčkov v lepilu ali 

naključnih praskic, ki dajejo grafikam poseben čar in domačnost. 

Vse grafike so globokega tiska, v velikosti 30x40 cm ter pokončnega formata in naslovljene. 

Za izdelovanje matric sem uporabila samo lepilo za les (lepilo Mekol), brusni papir ter 

mešanico mavčne mase in Mekol lepila. Mešanico sem naredila po občutku in sicer sem 

pripravila mavčno maso, precej redkejšo kot za pripravo mase za vlivanje mavca. Tej masi 

sem dodala lepilo za les za kompaktnost in lepljivost. To zmes sem na matrice nanašala s 

čopičem, tam, kjer sem uporabljala samo lepilo pa sem le-to nanašala kar direktno iz tube s 

koničastim nastavkom. 

Pri ustvarjanju grafik me je zanimalo predvsem eksperimentiranje z različnimi materiali, 

kateri dajejo specifičen videz odtisom. To je bila tudi rdeča nit mojih grafičnih del. 

 

3.1.2 REFERENCE 

Pri samem izdelovanju grafik sem se navezovala na naslednje avtorje: 
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3.1.2.1 Birsa Dare 

Slovenski grafik in slikar, rojen leta 1958 v Prekmurju. Leta 1987 je diplomiral na Akademiji 

za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je do leta 1989 nadaljeval specializacijo na oddelku za 

grafiko. V letih med 1999 in 2008 je predaval na Visoki šoli za risanje in slikanje v Ljubljani. 

Od leta 2010 predava na Naravoslovnotehniški in na Zdravstveni fakulteti Univerze v 

Ljubljani ter od leta 2012 predava tudi na Fakulteti za dizajn v Ljubljani. Sodeloval je na več 

kot 90 skupinskih razstavah ter ima za seboj več kot 30 samostojnih razstav. Njegove slike in 

grafike so v večih javnih in muzejskih zbirkah (Abanka, NLB Ljubljna, Galerija Murska 

Sobota, Albertina Dunaj, Museo della Xilografia Carpi,…) ter mnogih privatnih zbirkah. 

 

Slika 9: Dare Birsa, Sanjav, 1992, kolagrafija, 100x70 

 

Slikovni vir pridobljen z http://www2.arnes.si/~ljzdsl3/dare/Grafike/Grafike.htm 

 

 

3.1.2.2 Dubuc Suzane 

Francozinja, rojena leta 1954 v Trois-Rivières, v Kanadi. Leta 1976 je končala likovno 

umetnost na Univerzi v Quebecu v Montrealu. Od takrat naprej se redno predstavlja tako na 

samostojnih kot tudi skupinskih razstavah. Živi in ustvarja v Montrealu. 

 

http://www2.arnes.si/~ljzdsl3/dare/Grafike/Grafike.htm
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Slika 10: Suzane Dubuc, 2011, kolagrafija, 22x30 

 

 

Slika 11: Suzane Dubuc, 2011, kolagrafija, 18x17 

 

Slikovna vira pridobljena z http://www.suzannedubuc.ca/archives/2011-2/oeuvres-sur-papier-2 

 

 

  

http://www.suzannedubuc.ca/archives/2011-2/oeuvres-sur-papier-2
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3.1.2.3 Hartill Brenda  

Brenda Hartill je britanska slikarka in grafičarka. Njena dela raziskujejo teksturo, vzorec ter 

svetlobo pokrajine. Dela se gibljejo od finih, nežnih narisanih figurativnih del pa do močnih, 

krepkih, reliefno abstraktnih slik. Zadnjih 10 let jo najbolj zanima ustvarjanje abstraktnih 

podob iz pokrajine kot so posledica erozije tal, struktura krajine ter dinamika rasti rastlin. 

Zadnjih 25 let je njen glavni medij tisk, tako jedkanica kot kolagrafija. 

 

Slika 12: Brenda Hartill, Blue Grass I, kolagrafija, 40x50 

 

 

Slika 13: Brenda Hartill, Blue Grass II, kolagrafija, 40x50 

 

Slikovna vira pridobljena z 

http://www.brendahartill.com/Brenda_Hartill/Portfolio_Collections/Pages/Large_Abstract_Etchings_and_Collagraphs_-

_cool.html#grid 

 

 

http://www.brendahartill.com/Brenda_Hartill/Portfolio_Collections/Pages/Large_Abstract_Etchings_and_Collagraphs_-_cool.html#grid
http://www.brendahartill.com/Brenda_Hartill/Portfolio_Collections/Pages/Large_Abstract_Etchings_and_Collagraphs_-_cool.html#grid


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Špela Cigoj; diplomsko delo 

21 

 

3.1.2.4 Lowe Sue 

Britanska umetnica, grafičarka, dela predvsem s tehniko globokega tiska ter mešane tehnike. 

Za seboj ima veliko izkušenj s samostojnih in skupinskih razstav ter sodelovanj pri raznih 

umetniških projektih. 

 

Slika 14: Sue Lowe, Entangled, kolagrafija 
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Slika 15: Sue Lowe, Underearth II, kolagrafija, 2006 

 

Slikovna vira pridobljena z 

http://www.brendahartill.com/Brenda_Hartill/Portfolio_Collections/Pages/Large_Abstract_Etchings_and_Collagraphs_-

_cool.html#grid 

  

  

http://www.brendahartill.com/Brenda_Hartill/Portfolio_Collections/Pages/Large_Abstract_Etchings_and_Collagraphs_-_cool.html#grid
http://www.brendahartill.com/Brenda_Hartill/Portfolio_Collections/Pages/Large_Abstract_Etchings_and_Collagraphs_-_cool.html#grid
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3.1.3 AVTORSKO DELO – GRAFIČNI LISTI 

 

Slika 16: Špela Cigoj, Ekvilibrij, 2014, kolagrafija, 30x40 

 

Kolagrafija, globoki tisk. Pri tej grafiki sem za matrico uporabila različne materiale. Na 

podlago sem najprej prilepila brusni papir v obliki kroga, ki sem ga razrezala ter uporabila 

oba dela tako, da sta diagonalno skladna. Nato sem z Mekol lepilom direktno iz tube nanašala 

pike – točke. Kot lahko vidimo, se barva brusnega papirja dobro obdrži. 
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Slika 17: Špela Cigoj, Mikado, 2014, kolagrafija, 30x40 

 

Kolagrafija, globoki tisk. Za to matrico sem uporabila Mekol lepilo direktno iz tube. Nanašala 

sem ga s hitrimi, ravnimi potezami, da je nastala nekakšna mrežasta struktura. Le nekatere 

prostore sem premazala z mešanico redkejše mavčne mase, ki sem ji dodala nekaj Mekola. 

To matrico sem odtisnila v večjem številu grafik z namenom, da dokažem, da je tudi 

kolagrafija primerna reproduktivna tehnika.  

Obravnavana tehnika pa ni primerna za večjo naklado grafik kot nam to omogočajo nekatere 

druge tehnike (na primer litografija ali bakrorez), saj se matrica z vsakim odtisom rahlo 
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deformira in »utrudi«. To pomeni, da je odtis odvisen od kvalitete materiala iz katerega je 

izdelana matrica. Kolagrafija nam omogoča le do približno petdeset dobrih odtisov. 

 

Slika 18: Reprodukcija šestih odtisov grafike Mikado 
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Slika 19: Špela Cigoj, Lebdenje, 2014, kolagrafija, 30x40 

 

Kolagrafija, goboki tisk. Najprej sem na premazano – zaščiteno matrico na rahlo prilepila (da 

se matrica ne bi poškodovala) natrgane oblike iz papirja. Nato pa po celotni površini matrice 

risala krivulje z Mekol lepilom iz tube. Ko se je lepilo skoraj posušilo, sem papirnate oblike 

odstranila in pustila, da se matrica dokončno posuši. 
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Slika 20: Špela Cigoj, Neolitske kaplje, 2014, kolagrafija, 30x40 

 

Kolagrafija, globoki tisk. Poleg samega lepila ter mešanice mavčne mase in lepila, sem za 

matrico uporabila tudi dve manjši PVC vrečki, ki sem ju položila na matrico, ko je bil premaz 

iz lepila še svež. Nastal je zanimiv vzorec zaradi zračnih mehurčkov, ki so se ulovili med 

vrečko in podlago. Ko je bil premaz suh, sem PVC vrečki odstranila in na to s čopičem risala 

motiv (iz mešanice mavčne mase in Mekol lepila). Ko je bil matrica popolnoma suha sem z 

olfa nožem vrezovala tanke linije ter del matrice izrezala, da sem dobila popolnoma čiste, bele 

površine.  
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Slika 21: Špela Cigoj, Odhod, 2014, kolagrafija, 30x40 

 

Kolagrafija, globoki tisk. Na to matrico sem – enako kot na prejšnjo – risala z mešanico lepila 

in mavčne mase. Nato pa, ko masa še ni bila posušena, sem nekje narisala dodatno konturo še 

s samim lepilom, nanesenim direktno iz tube. To se vidi v belih lisah na temnem motivu. Ko 

je bila matrica posušena, sem tudi tukaj vrezovala linije z olfa nožem ter del matrice izrezala. 
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Slika 22: Špela Cigoj, Združevanje, 2014, kolagrafija, 30x40 

 

Kolagrafija, globoki tisk. Matrico sem izdelala tako, da sem najprej na podlago prilepila kose 

natrganega brusnega papirja. To so temne točke ter krivulja, ki jo vidimo na grafiki. Nato sem 

matrico nadgradila še z linijami, ki sem jih risala z lepilom, direktno iz tube. Na koncu sem ob 

desnem robu matrico na tanko premazala še z mešanico lepila in mavčne mase, da je nastala 

temnejša ploskev. Nanjo sem dodala še nekaj lepila iz tube, kar se (bežno) vidi v prepletenih, 

tankih linijah. 
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4 PEDAGOŠKI DEL 

 

V pedagoškem delu diplomske naloge se bom osredotočila na učni načrt likovne vzgoje v 

osnovni šoli; ali ta omogoča likovno eksperimentiranje na področju grafike in ali lahko 

načrtujemo likovni eksperiment. 

 

4.1 UČNI NAČRT – LIKOVNA VZGOJA 

 

4.1.1 OPREDELITEV PREDMETA 

V učnem načrtu za osnovno šolo piše: »Temeljna naloga likovne vzgoje je razvoj učenčeve 

likovne zmožnosti (kompetence), ki izhaja iz razumevanja vizualnega (naravnega, osebnega, 

družbenega in kulturnega) prostora in se izrazi v aktivnem preoblikovanju tega prostora v 

likovni prostor. Razvija zmožnost vrednotenja likovne in vizualne kulture. Predmet temelji na 

odkrivanju in spodbujanju učenčeve ustvarjalnosti, inovativnosti, likovne občutljivosti, 

sposobnosti opazovanja in presojanja. Goji nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega 

likovnega raziskovanja sveta, odkriva posebnosti likovnega izražanja ter njegovo 

spopolnjevanje in poglabljanje posluha tako za likovna dela umetnikov kakor tudi uporabnih 

predmetov in likovne problematike v okolju. 

Z likovnim izražanjem učenci razvijajo domišljijo in likovno mišljenje, sposobnost 

raziskovalnega dela, razvijajo razumevanje vizualnega okolja, izražajo občutja, stališča in 

vrednote.« (Učni načrt, za predmet likovna vzgoja 2011) 

 

4.2 LIKOVNI EKSPERIMENT 

 

4.2.1 PRVA TRIADA DEVETLETKE 

Grafika se v učnem načrtu pojavi že v prvem razredu devetletke, kjer učenci spoznavajo 

predvsem različne grafične materiale in pripomočke ter površine različnih materialov. Ker so 

pri grafiki pomembne odtisnjene površine, saj so le-te estetski in izrazni faktor in 

predstavljajo tesno zvezo med materialom in orodjem, lahko to predstavlja naše glavno vodilo 

pri eksperimentiranju. Osnovno obliko grafike v prvi triadi osnovne šole predstavlja tisk z 
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različnimi pečatniki, največkrat s krompirjevimi. Tiskamo lahko tudi s prerezanimi sadeži ali 

drugimi predmeti (pluta, stiropor, guma, radirka), pomembno je le, da je material dovolj 

mehak za oblikovanje. S tehniko frotaža  (frottage)  raziskujejo teksturo različnih predmetov 

in površin. Te oblike tiska lahko vključimo v otroških risbah ali slikah za upodobitev vzorca 

ali površine in tako združimo več likovnih področij skupaj. (Pibernik, 2006) 

 

4.2.2 DRUGA TRIADA DEVETLETKE 

V drugi triadi učenci spoznajo visoki tisk (kolagrafijo, kartonski tisk in linorez). Oblikujejo 

matrice iz trganke ali lepljenke iz različnih (pravih) površin, ki jih natisnejo skozi tiskarsko 

prešo. Tu učenci raziskujejo in preizkušajo različne teksture vsakdanjih materialov. 

Prilepljene površine lahko predstavljajo gaze, mrežice, trakovi, čipke, zmečkan in znova 

naravnan časopisni papir ali alu folija, lahko pa so to tudi drevesni listi ali druge rastline. Pri 

ustvarjanju grafičnega lista lahko učenci uporabljajo podlage različnih barv, velikosti, oblik in 

kakovosti., to so: stare otroške risbe ali slike, časopisni papir, valovita lepenka, stari plakati, 

ovojni papir ipd. Tudi pri tiskanju matric si lahko učenci pridobivajo nove izkušnje z 

mešanjem različnih barv. 

Linorez predstavlja primerno grafično tehniko za eksperimentiranje z linearnimi strukturami. 

Ko nimamo na voljo linoleja, lahko uporabimo in preizkusimo tehniko gipsoreza. »Gipsorez 

je rezanje in dolbenje v mavčno ploščo. Pripravimo jo na stekleni plošči. Na stekleno ploščo 

postavimo štirioglat okvir iz letvic, ki jih na notranji strani namažemo z oljem ali milom. V 

okvir ulijemo mavec v debelini 2 cm in ga po vrhu lepo poravnamo. Ko se mavec osuši, ga 

vzamemo iz okvirja. Z ostrimi predmeti dolbemo in izrezujemo na tisti strani plošče, ki je 

popolnoma gladka. Ker je gipsorez tehnika visokega tiska, bodo izdolbene in izrezane ploskve 

na odtisu bele. Ko je dolbenje končano, ploščo premažemo s šelakom
1
 in špiritom, da ne bo 

preveč vpijala tiskarske barve. Da se plošča popolnoma posuši, potrebuje pet do šest dni. 

Tiskamo ročno. Odtis ima značilnosti, ki so lastne samo tej tehniki.« (Pibernik 2006, 140) 

 

4.2.3 TRETJA TRIADA DEVETLETKE 

V zadnji triadi se učenci srečajo z visokim tiskom, globokim tiskom (kolagrafijo, suho iglo) in 

malo grafiko (ex librisom). V osmem razredu, ko spoznajo globoki tisk, lahko združimo 

tehniko kolagrafije in suhe igle v eno grafiko; tako ustvarijo grafiko v kombinirani tehniki. 

                                                      
1
 š lak  -a m (e   ) kem. smola nekaterih indijskih dreves, ki se uporablja zlasti za proizvodnjo lakov. (SSKJ) 
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Ker v šoli klasičnih tehnik globokega tiska z učenci ne delamo, saj pri slednjih tehnikah 

uporabljamo kisline in druge kemične snovi, ki niso za otroke, jih nadomestimo z bolj 

primernimi. Najpogosteje za globoki tisk oblikujemo matrico z risanjem z iglo na aluminijasto 

ploskev, na bakreno ploskev ali na celuloid. Celuloidne plošče so odpadni posnetki 

rentgenskega slikanja, ki se jih dobi v kakšnem zdravstvenem zavodu. (Pibernik, 2006) 

 

4.3 UGOTOVITVE IN SKLEPI 

Učni načrt predpisuje učne cilje, katere naj bi učenci dosegli, ne omejuje pa nas pri izbiri 

materiala in tehnike, zato nam omogoča, da lahko veliko eksperimentiramo z različnimi 

materiali in tehnikami. Tako lahko med drugim tudi kombiniramo ter združujemo različna 

likovna področja.  

Pri samem učnem udejstvovanju pa je najpomembnejši element učitelj sam. Ta mora s 

posluhom negovati individualno izražanje vsakega posameznega učenca ter spodbujati 

njegovo raziskovanje oziroma eksperimentiranje. Tako posredno krepi učenčevo lastno 

razmišljanje, kreativnost, samozavest in samostojnost.  

Učitelj mora temu primerno organizirati potek pouka. Učence mora vključevati v pogovor, 

razpravljanje o novi učni snovi, učno vsebino mora posredovati na jasen način ter likovne 

naloge oblikovati tako, da omogočajo spontano izražanje učencev. Pomembno je, da učitelj 

nazorno in igrivo predstavi likovno teoretični problem (likovne pojme) in tako omogoči 

njihovo razumevanje ter doživljanje. Učence mora dobro motivirati, jih spodbujati, da sami 

iščejo nove možne rešitve. Učilnico oziroma učno okolje mora primerno pripraviti za 

eksperimentiranje; to je postavitev miz, materialov, orodij in pripomočkov. Učitelj mora biti 

tudi časovno dobro organiziran in pripravljen, saj lahko čas hitro uide izpod nadzora, s tem pa 

tudi možnost posvečanja posameznemu učencu. Zato je pomembno, da se okvirno drži učne 

priprave, ki jo predhodno sestavi. 

Učenci naj bi eksperimentirali ter preizkušali nove stvari samostojno, učitelj naj bi jih le 

usmerjal na »pravo pot«. 

Ključnega pomena je tudi to, da učitelj predhodno sam preveri možnost realizacije likovne 

naloge z lastnim eksperimentiranjem. V nasprotnem primeru – da učencem ne pokažemo 

potencialno realiziranega izdelka, ne moremo pričakovati, da bodo sami navdušeno 

eksperimentirali in ustvarjali. Še posebej velja to za učence nižjih razredov, ko še nimajo 

popolnoma razvite sposobnosti predstavljanja. (Rožman, 2012) 
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5 ZAKLJUČEK 

 

V svojem diplomskem delu sem predstavila likovno področje grafike s poudarkom na mladi 

grafični tehniki – kolagrafiji. Ta nam ponuja neskončno možnosti eksperimentiranja in s tem 

neskončno čudovitih odtisov, polnih izraznosti. 

V diplomski nalogi sem predstavila tudi svojih šest grafik v obravnavani tehniki. S 

preizkušanjem različnih materialov pri izdelavi matric sem si pridobila nove izkušnje in 

dragoceno znanje, ki ga bom lahko v prihodnje uporabljala. Kljub temu, da sem obdelala 

matrico po predhodni skici, je bil končni rezultat – grafični list – še vedno veliko 

presenečenje. Prav to je bil tudi namen moje naloge – eksperimentiranje z materiali, kateri 

nam pri tiskanju podajo različne izrazne možnosti. Matrica v kolagrafiji tako predstavlja, ne 

glede na cilj našega eksperimentiranja, nekakšno skrivnostno skico, polno nepredvidljivosti 

od katerih je odvisen naš končni izdelek. 

Menim, da sem z diplomsko nalogo povzela bistvene lastnosti grafike ter ponudila jasnejše 

razumevanje umetniške grafike in kolagrafije tudi bralcu, ki se z obravnavano tematiko 

srečuje prvič.  
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