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POVZETEK 

Grafika je ena od petih temeljnih področij oblikovanja v likovni umetnosti in 
predstavlja izredno zanimivo likovno področje. Osnova grafike je risba in motiv, ki ga 
ta predstavlja. Svetlo-temni kontrasti, ki pri tem nastanejo, še pripomorejo k likovni 
izraznosti nastalega dela. Za to področje je značilno, da risbo lahko odtiskujemo iz 
različnih matric. Za tehnike globokega tiska ter ostale grafične tehnike je potrebno 
kar precej časa, da delo izvedemo. V magistrski nalogi sem raziskovala in analizirala 
uporabo novih materialov in orodij pri izdelavi grafičnih tehnik globokega tiska. 
Naloga obsega tri dele, teoretični, praktični in pedagoški del. V teoretičnem poglavju 
magistrskega dela sem se osredotočila na likovno prvino svetlo-temno, ki je ključni 
element grafične tehnike globokega tiska in hkrati tudi moje magistrske naloge. To 
likovno prvino lahko ustvarimo z različnimi likovnimi elementi ter likovnimi 
spremenljivkami. Med njimi sem izbrala štiri temeljne likovne prvine, ki sem jih 
uporabila ter predstavila: oblika, svetlo-temno, linija in točka. Med likovnimi 
spremenljivkami sem uporabila in predstavila teksturo, število in gostoto. 
Spregovorila sem o modelaciji in njeni povezavi z likovno prvino svetlo-temno. 
Predstavila sem nekaj tujih in slovenskih znanih grafičnih umetnikov ter njihovih 
grafičnih del in ugotavljala, kakšne valerske ključe so uporabili na določenem 
likovnem delu. Izbrala sem naslednje grafične umetnike: Morandi, Picasso, Kovačič, 
Rembrandt, Borčič. V tem delu sem tudi razložila postopke grafičnih tehnik 
globokega tiska, s katerimi sem se ukvarjala tudi v drugem delu magistrskega dela. 
Avtorski del naloge je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu sem za izvedbo 
izbranih tehnik pri svojih delih uporabljala standardne materiale in orodja. Pri različnih 
tehnikah globokega tiska sem uporabljala izbrane likovne prvine in spremenljivke, ki 
omogočajo izvedbo prvine svetlo-temno. Svoja dela sem umestila med valerske 
ključe ter opisala njihovo izrazno vrednost. V drugem delu sem analizirala uporabo 
novih materialov in orodij, ki sem jih kasneje uporabila pri pedagoškem delu. 
V pedagoškem delu naloge sem neposredno pri izvedbi učnega procesa ugotavljala 
in raziskovala nestandardne materiale za izvedbo tehnik globokega tiska. Ta del 
naloge sem opravljala pri predmetu likovno snovanje III v Osnovni šoli Franceta 
Bevka Tolmin. Pri izvedbi tehnike v šoli je potrebna dobra organizacija učitelja, dobro 
izbrana likovna naloga in motiv, pravilen izbor materiala ter opremljenost likovne 
učilnice. Sama menim, da je najboljša organizacija pouka dobra uvodna motivacija, 
izvajanje novih tehnik, pozitivna energija učitelja ter medsebojna pomoč med učenci. 
Zaradi časovne stiske je pomembno tudi, da učitelj predhodno pripravi čimveč 
materiala ter pripomočkov. Grafične tehnike se v osnovnih šolah zelo malo izvajajo, 
ker so zahtevne in drage. V magistrskem delu je bil zato moj cilj raziskati in analizirati 
materiale, ki bi pripomogli k lažji in cenejši izvedbi tehnik globokega tiska. Pri tem 
sem se osredotočila predvsem na podlago, ki je predstavljala matrico ter orodje za 
izvedbo risbe. S to analizo bi rada pripomogla k temu, da bi se grafične tehnike v 
osnovni šoli pogosteje izvajale. Grafične tehnike učencem nudijo veliko tehničnih in 
ustvarjalnih spodbud. Večina šol grafični tehniki, na žalost, nameni malo materialnih 
sredstev; cinkove plošče in dodatni materiali za tehnike globokega tiska so namreč 
precej dragi. V raziskavi sem zato ugotavljala, kako bi lahko cinkovo ploščo 
nadomestili z različnimi drugimi materiali (pleksi-steklo, plastične folije, crilex, 
zgoščenke …), ki so lažje dostopni in cenovno ugodnejši. Igle, s katerimi ustvarjamo 
motiv, sem zamenjala z žeblji in orodjem za linorez, s katerim naj bi bila opremljena 
vsaka likovna učilnica ter risalno iglo. V raziskavi sem uporabila tako običajne, kot 
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nadomestne materiale in orodja. Končne izdelke iz različnih materialov pa sem nato 
med seboj primerjala ter analizirala. S pomočjo vprašalnikov sem analizirala izkušnje 
učencev, ki so jih imeli pri delu z določenim materialom in orodjem ter rezultate 
pridobila tudi na podlagi nastalih likovnih izdelkov. S pomočjo podatkov, ki sem jih v 
času pedagoškega dela pridobila, sem ugotavljala, kateri uporabljeni material in 
orodje je za dano grafično nalogo najprimernejši, najbolj zanimiv, katero orodje in 
material dela učencem najmanj problemov ter s katerim materialom in orodjem je 
najlažje ustvarjati. Rezultate sem najprej predstavila za vsako nastalo likovno delo in 
nato na podlagi skupne analize odgovorila na zastavljena vprašanja.  
 
KLJUČNE BESEDE:  
grafika, globoki tisk, likovne prvine, likovne spremenljivke, svetlo-temno, raziskava 
materialov, orodja za grafiko   
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ABSTRACT 

Printmaking one of the five basic area of  creation in visual art. It represents an 
extremely interesting art field. The very base of each printmaking is a drawing and a 
motive, which is represented by it. Light-dark contrasts which arise help to a greater  
visual art expression. It's known that the drawing can be printed from different 
matrixes.  It takes quite a lot of time for techniques of intaglio print and other graphic 
techniques to be carried out. In my master thesis I analysed the use of new materials 
and tools  making printmaking techniques of intaglio printing. My thesis consists of 
three parts- theoretical, practical and pedagogical part. In my theoretical part I 
focused on the elements of art light-dark, which is the basic element of printmaking 
technique and my master’s thesis, too. We can create it with different  elements of art 
and plastic variables, among which I chose four basic elements of art: shape, light-
dark, line and  pixel and  I used them, too.  
I decided for texture in plastic variables, together with number  and density. I also 
talked about the modelation and its connection with the elements of art- light-dark. I 
presented some of Slovenian  and foreign printmaking artists and their works and I 
found out what  brightness keys were used in separate work. I chose the following 
graphic artists: Morandi, Picasso, Kovačič, Rembrandt, Borčič. I also explained the 
process of printmaking techniques  of  intaglio printing  which I dealt with in my 
second part of my master's thesis. 
My author  part consists of two parts. In the first part I used standard materials and 
tools. With different techniques of intaglio printing  I used different elements of art 
and plastic variables which enable to carry out the element light- dark. I also placed 
my work in brightness key and described its expressive value. I analysed the use of 
new materials and tools which I later used in my pedagogical part, too in the second 
part of my thesis. In my pedagogical part I directly explored non-standard materials 
for intaglio printing  in learning process. I did it in the primary school Franceta Bevka 
in Tolmin in elective course art edducation.  
Carrying out this technique one of the very important things is good organization of 
the teacher, together with a well selected   task and motive, the correct material and 
the right equipment in the Art classroom. The best is introductory motivation, carrying 
out the techniques, teacher's positive energy and cooperation and help among 
students. Teachers don’t often practise printmaking techniques because they’re 
demanding and expensive. In my thesis I wanted to search for cheap materials which 
would make this technique more affordable, as far as the give many creative and 
technical encouragement.  
The majority of schools don’t give enough financial support to printmaking 
techniques. Zinc panels and additional material for gravure printing  are quite 
expensive. I wanted to find alternative for those materials perpsex, plastic foils, crilex, 
CDs..)  which are less expensive. The needles which I create the motive were 
replaced with nails, tools for linocut, which should be in every  classroomand 
engraving pens. I used ordinary and replacing elements and printmaking tools. 
In the beginning I put down some questions which I tried to answer. I analysed 
students' experience with questionnaires they had with a certain material and 
printmaking tool. I also got some results with their works. All the datas helped me to 
find out which material or tool is the most suitable for  the printmaking technique, 
which is the most interesting and which cause the least problems to students.The 
results were firstly shown for each work. 
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1. UVODNI DEL 

Grafika me je spremljala skozi vsa študijska leta in mi je kot umetniška zvrst najbolj 
prirasla k srcu. Postala je pomemben del mojega likovnega ustvarjanja. Ta tehnika 
namreč omogoča široko paleto kombiniranja različnih grafičnih tehnik in 
eksperimentiranje z novostmi. Vedno znova me preseneti končni izdelek. Zato je tudi 
postala predmet moje zaključne naloge z željo, da bi se pogosteje izvajala tudi v 
osnovnih šolah. Grafične tehnike se namreč v osnovnih šolah zelo malo izvajajo, ker 
so precej kompleksne, zahtevne in drage. Grafika je ena izmed vej v likovni 
umetnosti in je izredno zanimivo likovno področje. Osnova grafike je risba in motiv, ki 
ga ta risba predstavlja. Svetlo-temni kontrasti, ki pri tem nastanejo, poskrbijo za vso 
likovno izraznost nastalega dela. Moje magistrsko delo obravnava to pomembno 
področje likovne umetnosti.  
 
V teoretičnem delu magistrskega dela sem se osredotočila na raziskovanje likovne 
prvine svetlo-temno. Predvsem me je zanimalo, kako določene likovne prvine in 
spremenljivke vplivajo nanjo. Pri tem sem se dotaknila tudi njihovega medsebojnega 
vplivanja. Izpostavila sem tehnike globokega tiska ter opisala postopek izdelave. V 
tem delu sem predstavila tudi nekaj znanih svetovnih ter slovenskih grafičarjev, ki so 
se ukvarjali s tehniko globokega tiska. S svojim ustvarjanjem so pomembno vplivali 
na razumevanje te tehnike. Izbrala sem nekaj njihovih del, jih analizirala in umestila v 
določen valerski ključ. Opisala sem uporabo likovnih prvin in spremenljivk, ki 
pripomorejo k upodobitvi svetlo-temnega.  
 
Avtorski/ raziskovalni del je sestavljen iz dveh delov. V prvem sem predstavila svoja 
grafična dela v različnih tehnikah globokega tiska. Pri vseh delih pa glavno temo 
predstavlja likovna prvina svetlo-temno kot ena temeljnih likovnih orisanih elementov. 
Pri različnih tehnikah globokega tiska sem se izražala z izbranimi likovnimi prvinami 
in spremenljivkami, ki najbolje omogočajo izvedbo prvine svetlo-temno. Tako kot dela 
avtorjev sem tudi svoja dela umestila med valerske ključe ter opisala njihovo izrazno 
vrednost. V drugem delu sem najprej sama analizirala uporabo nadomestnih 
materialov in orodij, s katerimi bi lahko ustvarjali v tehniki suhe igle. Analizirala sem 
uporabo pleksi stekla, crilexa, zgoščenke in plastične folije tudi pri procesu tiskanja in 
končnega izdelka.  
 
V tretjem delu sem svoje teoretično in praktično znanje prenesla na pedagoško 
prakso. Pri predmetu likovno snovanje III sem se ukvarjala z raziskavo materialov in 
orodij, s katerimi lahko ustvarjamo tehnike globokega tiska. Omejila sem se na 
tehniko suhe igle. Izbrala sem materiale, za katere sem menila, da so bolj primerni in 
lažje dostopni od standardnih. Med izbranimi sem z opazovanjem, anketo in 
analiziranjem končnih izdelkov izbrala najboljši nadomestek za izvedbo tehnik 
globokega tiska. Pri tem sem se osredotočila predvsem na podlago, kjer nastaja 
matrica ter orodje za vrisovanje skice. Analizirala sem proces nastajanja grafičnih 
matric z uporabo različnih materialov in orodij, odgovore učencev na vprašanja ter 
končne izdelke učencev. Postopek in rezultate sem nato primerjala med seboj. 
Glavni cilj raziskave je bil dobiti najbolj primeren material za matrico in orodje za 
ustvarjanje skice, s katere nastanejo kvalitetni grafični listi. Ti so najboljši približek 
izdelka tehnike suhe igle, nastalega s standardnimi materiali in orodji. 
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2. TEORETIČNI DEL  

2.1 KAKO DO SVETLO-TEMNEGA 

Svetloba odkriva oblike in prostor. Zaznamo jo kot svetlo-temno in kot barve. Pri tem 
igrajo pomembno vlogo tudi točka, linija, prostor in ploskev. Naše oči lahko razlikujejo 
med področji različnih svetlosti. Bela svetloba ima različne stopnje intenzivnosti. 
Polno belo barvo zastopajo snovi, ki odbijajo vsa valovna področja vidne svetlobe in 
jih označujemo kot bele barve. Temo pa zastopajo snovi, ki vpijejo večino ali vso 
vidno svetlobo in jim pravimo črne barve. Če te barve mešamo med seboj, dobimo 
različno svetle in temne sive odtenke. To so nepestre ali akromatične barve. 
Pomembni področji likovne teorije so likovne prvine ter likovne spremenljivke. 
Likovne prvine delimo na orisne likovne prvine, kamor sodijo točka, črta (linija), 
svetlo-temno, barva ter orisane likovne prvine, kamor sodijo oblika, ploskev in 
prostor. Sama sem se osredotočila na točko, linijo, svetlo-temno in ploskev. Med 
likovne spremenljivke sodijo tekstura, število, gostota, smer, velikost, položaj in 
likovna  teža. Tu sem se osredotočila na teksturo, število in gostoto.  Svetlo-temni 
kontrast je še posebej pomemben v risbi in grafiki, zato je ta element ključni za 
nastajanje mojih grafičnih del. Temeljne likovne prvine so odvisne druga od druge. 
Vse orisane likovne prvine lahko orišemo s svetlostnimi in z barvnimi razlikami. 
Njihovo povezovanje dokazuje, da lahko nekatere lastnosti orisanih prvin orišemo 
tudi z orisnimi. Pri tem uporabljamo gostoto točk ali linij, s katerim lahko dosežemo 
bolj svetle ali bolj temne odtenke. (Butina, 2000). 

DO SVETLO-TEMNEGA Z LIKOVNIMI PRVINAMI 

 Svetlo-temno  
Svetloba je temeljni dejavnik v likovni umetnosti. 
Neosvetljenih predmetov ne vidimo. Zaradi svetlobe 
nastanejo svetlo-temni prehodi in zato vidimo oblike 
telesa in prostora. Ob močni svetlobi so barve bolj pestre 
in kontrasti močnejši. To posledično pomeni, da bolje 

opažamo osenčene in neosenčene dele predmeta. Medla 
svetloba te odnose pomiri in poveže. Predmet, ki je 
obarvan z enim odtenkom, ne prikazuje oblike predmeta, saj deluje kot ravna 
površina. Volumen telesa prikažemo tako, da telo oz. del telesa, ki je bližje svetlobi, 
obarvamo svetleje, telo oz. del telesa, ki je od svetlobe bolj oddaljen, pa obarvamo 
temneje. Pri izrazu svetlo-temno gre za razliko med svetlim in temnim. Različno 
svetle sive odtenke, pridobljene z mešanjem bele in črne, umestimo v lestvico, kjer 
barve prehajajo od najsvetlejše bele, preko sivih odtenkov do najtemnejše črne. To 
lestvico imenujemo svetlostna ali tonska lestvica. Na okroglih predmetih so prehodi 
med toni enakomerni, na oglatih pa ostrejši.  
Zato poznamo kontinuirano in diskontinuirano svetlostno lestvico. Pri kontinuirani 
svetlostni lestvici  odtenek enakomerno prehaja od bele preko svetlejše in temnejše 
sive pa do črne. Pri diskontinuirani svetlostni lestvici tone uredimo v stopničasto 
zaporedje različno svetlih in temnih  ploskev. Pri tem ima lahko lestvica več ali pa 
manj stopenj. (Šuštaršič, Butina, Zornik, de Gleria in Skubin, 2004).  

Slika 1: Predmet obarvan z enim 
in več odtenki 
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Slika 2: Kontinuirana svetlostna lestvica 

 

Slika 3: Diskontinuirana svetlostna lestvica 

   

Slika 4: Okrogel predmet z kontinuiranimi in oglat predmet z diskontinuiranimi prehodi  

Svetlostni ključ kompozicije 

Vsaka slika vsebuje svetlostni ključ kompozicije. Imenujemo ga tudi vrednost 
svetlosti ali svetlostni valer. Predstavlja količino in odnose med svetlobo in temo v 
določeni kompoziciji. Kompoziciji z mehkimi prehodi med toni pravimo, da je 
ustvarjena v mehkem oz. molovskem svetlostnem ključu. Pri tem slike delujejo 
otožno, odmaknjeno. Kompoziciji z izrazitejšimi oz. večjimi prehodi med toni pravimo, 
da je ustvarjena v trdem ali durovskem svetlostnem ključu. Ta deluje razgibano, 
vedro.  

Kombinacije svetlostnih ključev: 
Svetli in trdi svetlostni ključ - visoki dur 

Svetli in mehki svetlostni ključ - visoki mol 
Srednji in trdi svetlostni ključ - srednji dur 

Srednji in mehki svetlostni ključ - srednji mol 
Temni in trdi svetlostni ključ - nizki dur 

Temni in mehki svetlostni ključ - nizki mol 
 

 

Slika 5: Levo: visoki, srednji in nizki mol, desno: visoki, srednji in nizki dur 

Če je razpon tonskih vrednosti v kompoziciji velik, je delo bolj kontrastno, bolj 
dinamično in bolj vedro. Majhen razpon omogoča bolj mirno in manj dinamično 
kompozicijo. Večje število stopenj v okviru danega razpona omogoča mehkejši 
prehod, manjše število stopenj pa bolj kontrasten prehod.  Pomembno vlogo igra tudi 
svetlost ali višina posameznih razponov, pri čemer svetel razpon predstavlja svetli oz. 
visoki svetlostni ključ, srednje svetel razpon predstavlja srednji svetlostni ključ; temen 
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razpon pa temni oz. nizki svetlostni ključ. Na kompozicijo vpliva tudi prevlada 
določenega tona glede na velikost posameznih ploskev. Pri tem različno velike 
ploskve v posameznih tonih ustvarjajo proporcionalne razpone tonskih vrednostnih 
akordov. Če si ploskve v kompoziciji po svetlosti sledijo zaporedno, je svetlostni ključ 
kompozicije mehkejši. Če so si toni ploskev med seboj kontrastni in ne prehajajo 
postopoma iz svetlega k temnemu, je svetlostni ključ kompozicije trši. (Šuštaršič idr., 
2004). 
 

    

                   Slika 6: Velik razpon                         Slika 7: Majhen razpon in temen interval 

 
 

Slika 8: Majhen razpon in svetel interval 

V glasbi in likovni umetnosti sestavljamo skupine tonov, med katerimi sta mol in dur. 
S temi lahko pričaramo številne kombinacije svetlostnih tonov ene barve.  
 

MOLSKI SVETLOSTNI KLJUČ  svetli/ visoki, srednji in temni/ nizki 
 

 
 
 

Slika 9:Visoki, srednji in nizki mol 
 

Prva triada vsebuje tri izrazito svetle tone, pri čemer so svetlostne razlike zelo 
majhne. Na svetlem ozadju se pojavljata še dva druga svetla  tona. Takšna dela 
dajejo občutek mehkobe in nežnosti.  
Druga triada vsebuje tri srednje temne tone. Tudi med temi toni so majhne svetlostne 
razlike. Tu se na srednje temnem ozadju pojavita srednje temna svetlostna tona. 
Dela dajejo občutek umirjenosti.  
Tretja triada vsebuje tri izrazito temne tone, med katerimi je še vedno majhna 
svetlostna razlika. Tu se na temnem ozadju pojavita dva 
temna svetlostna tona. Likovna dela ustvarjena v tem svetlostnem ključu dajejo 
občutek mračnosti in obupa. (Tacol, Frelih, Muhovič, 2003)  
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DURSKI SVETLOSTNI KLJUČ : svetli/ visoki, srednji in temni/ nizki 
 

 
 

Slika 10: Visoki, srednji in nizki dur 

Prva triada vsebuje izrazito svetle in izrazito temne tone. Tu se na svetlem ozadju 
pojavljata črn in bel ton, pri čemer so svetlostne razlike velike. Takšna dela delujejo 
živahno in veselo.  
Druga triada vsebuje srednje temen ton v ozadju, ki je prevladujoč. Na tem tonu se 
pojavljata še bel in črn ton, zaradi katerih so svetlostne razlike velike. Takšna dela 
delujejo trdno in jasno.  
Tretja triada v ozadju vsebuje izrazito temen ton, ki prevladuje. Na njem se pojavljata 
še črn in bel ton. Tu so ponovno velike svetlostne razlike, kjer začutimo strogost in 
težo. (Tacol, Frelih, Muhovič, 2003) 

Svetlo-temno kot prostorski ključ v kompoziciji 

S pomočjo svetlo-temnega lahko na ploskvi upodobimo prostor. To naredimo s 
pomočjo iluzionističnih sredstev. Prikažemo jih z nasebno in vrženo senco ali zračno 
perspektivo. Svetli in temni deli na ploskvi dajo različne občutke bližine. Nekateri tako 
delujejo bližje kot drugi. Za prikazovanje plastike in prostora na sliki lahko uporabimo 
več načinov, in sicer: sfumato način, slikanje z mehkimi, zamegljenimi toni, z 
razblinjenimi obrisi, zračno perspektivo, ki je prostorski ključ kompozicije. Pri tem so 
oddaljeni predmeti naslikani bolj svetlo in bledo. Rezultat tega je, da se iluzija 
prostora poveča, kontrasti na sprednjih predmetih pa delujejo večje. S chiaroscuro, 
kjer igra pomembno vlogo igra svetlobe in teme, upodabljamo oblike v likovnem delu. 
Poudarjen je občutek globine prostora in dinamike. Ustvarjeni so močnejši kontrasti 
med prelivi svetlobe in sence. Upodabljajoči predmet je lahko osvetljen z naravno ali 
umetno svetlobo, ki lahko pada z različno oddaljenega vira. Zato je lahko svetloba 
direktno usmerjena nanj, razpršena ali odbita. Vpliv ima tudi bližina vira svetlobe. 
Predmeti, ki so bližje svetlobnemu viru, so bolj osvetljeni kot tisti, ki so bolj oddaljeni. 
Pri odbijanju svetlobe zaradi različne odbojne in odsevne lastnosti vpliva tudi 
površina, tekstura in barva predmeta. Na osvetljenih predmetih se pojavljajo nasebne 
in odsebne sence, ki določajo obliko 
in položaj predmeta. Nasebna senca 
na telesu daje informacijo o obliki 
telesa. Senca, ki pada z enega 
telesa na drugo ali na drugi del 
istega telesa, pa je odsebna ali 
vržena senca. Sence sporočajo, od 
kod prihaja svetloba ter nudijo 
podatke o okolici teles. (Šuštaršič 
idr., 2004).  
Globino prostora lahko prikažemo s 
pomočjo nizanja bolj ali manj gostih 
linij ali točk. Takšen način se 
imenuje grafična modelacija.  

Slika 11: Primer grafične modelacije: Tihožitje z velikimi 
znamenji. Giorgio Morandi, jedkanica, 1931 
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Globino predmeta s pomočjo linij in pik izpolnjujemo tako, da osvetljenih delov 
predmeta ne izpolnjujemo. Ti ostanejo popolnoma beli. Površine, ki so temnejše oz. 
manj osvetljene, upodobimo z vedno bolj gostim nizanjem linij in pik. Tonske 
vrednosti lahko postavljamo tudi ploskovno, eno poleg druge. Pri tem si svetlobe 
ploskev lahko sledijo v zaporedju ali pa so si med seboj zelo kontrastne. (Tacol, 
Frelih in Muhovič, 2006). 

Ekrani vrednosti svetlosti 

Ob opazovanju osvetljenega predmeta moramo upoštevati tudi ozadje, ki vpliva nanj. 
Na različno svetlih ozadjih se predmet drugače obnaša. Ta ozadja delujejo kot 
nekakšni ekrani. Omogočajo celotno zaznavo predmetov, kadar so le-ti delno 
nakazani. 
- Če je osvetljeni del telesa na temnem ozadju in če je osenčeni del telesa na 
svetlem ozadju, to predstavlja simultani svetlostni kontrast (optična iluzija).  
- Če sta dve različni vrednosti svetlosti ena poleg druge, to predstavlja sočasen 
medsebojni kontrast. Črna ploskev je ob beli ploskvi še bolj črna in bela ob črni še 
bolj bela. Pri prehodih, kjer sta tonski vrednosti sprednjega dela in ozadja enaki, 
nastane posebnost. Oko na mestih iste tonske vrednosti zazna prehod iz plana v 
plan in poveže slikovno polje v celoto. To pomeni, da mesta, kjer so večji kontrasti 
med sprednjim in zadnjim delom, prenesejo informacijo na mesta, kjer so obrisi 
izginili. (Šuštaršič idr., 2004). 

     

      Slika 12: Zaprti obrisi oblik (Butina, 2000)            Slika 13: Gramatika ekranov: na mestih, kjer so  
                                                                               vrednosti podobne, se obrisi odprejo (Butina, 2000)    
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Vpliv svetlobnih žarkov 

Na svetlo-temno vpliva smer padanja svetlobnih žarkov na telo. Izredno razpršena 
svetloba in svetloba, ki pada od spredaj, sploščita obliko teles. Močno usmerjena 
svetloba poudari telesnost ali pa z ostrim prehodom iz svetlega v temno prereže telo. 
Zmerno od strani osvetljeno telo dobi realističen in globinski videz. Telo, ki je 
osvetljeno od zgoraj, dobi svečan in mističen izgled. Od spodaj osvetljeno telo deluje 
nenaravno, nadrealistično, dramatično. Pri odzadnji osvetlitvi pa telo ne kaže veliko 
razlik med svetlimi in temnimi področji, deluje sploščeno in ima svetlo konturo. 
Nasebna senca nam pokaže plastično obliko telesa, njegova odsebna senca pa nam 
prikaže okoliški prostor predmeta. (Šuštaršič idr., 2004). 
 

 
 

Slika 14: Osvetlitev od spredaj, stranska osvetlitev, osvetlitev od zgoraj in osvetlitev od spodaj 

 Točka 

Naloga točke v likovni umetnosti je, da pritegne in zadrži pogled. Ne izraža gibanja, 
saj se ne more premikati v nobeno smer. Njena napetost je koncentrična, ker je 
obrnjena sama vase. V likovnem smislu ima točka lahko dve ali tri dimenzije; lahko je 
ploskovita ali pa prostorska. Nastane že s prvim dotikom izbranega sredstva s 
površino; pri grafiki globokega tiska igle s ploščo. Točke lahko uporabimo kot 
dekorativno sredstvo, saj tvorijo različne oblike. Naprimer zaporedje točk se spremeni 
v navidezno linijo. 
 

              

Slika 15: Točka                                   

 

Slika 16: Zaporedje točk ustvari linijo 

 

V primeru, da imamo svetlejšo in temnejšo točko, slednja na posameznika deluje 
močneje. 

 
 

Slika 17:Temna in svetla točka, pri čemer temnejša na nas deluje močneje 

S točkami lahko ustvarimo tudi ploskve, točkovni raster. To je mreža, ki nastane z 
enakomerno razporeditvijo točk.  
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Slika 18: S točkami ustvarjena ploskev, točkovni raster 

S točkami lahko izrazimo tudi teksturo. Zame je najpomembnejša lastnost točke, da s 
pomočjo nizanja večje ali manjše gostote točk na ploskvi ustvarimo svetle in temne 
površine. Tako lahko s prehodom od svetlega k temnemu ustvarjamo tonsko 
modelacijo. 

 
 
 
Poznamo različne oblike točk. Lahko so geometrijske, organske, pravilne ali 
nepravilne oblike,  zaprtega ali odprtega tipa. 
  

 
Slika 20: Oblike točk 

Točko zaznamo tudi ob križanju linij. V delih, kjer se križa več linij, ta dobi močnejšo 
izraznost. 
 

 
Slika 21: Različno število križanih linij vpliva na izraznost točke 

Točka je odvisna tudi od njene okolice. Že sama velikost formata vpliva na točko. V 
majhnem formatu bo točka delovala večja kot v večjem formatu. Navidezno se točka 
tu pomanjša. Nanjo vplivajo tudi okoliški elementi. V primeru, da je na manjšem 
formatu postavljena tanka črta, bo točka poleg nje delovala kot ploskev. Enako velika 
točka na večjem formatu in debelejši črti pa deluje kot majhna točka. (Šuštaršič idr., 
2004). 
 

Slika 19: Točka kot sredstvo za proizvajanje svetlobnih razlik  
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             Slika 22: Točka v majhnem in                        Slika 23: Točka v majhnem formatu poleg tanke linije ter        
               večjem formatu                                              točka v večjem formatu poleg debelejše linije                   

 

 
 

Slika 24: Gostejše nizanje točk ustvari temnejši ton 

 
 

Slika 25:Tonska lestvica s točkovnim rastrom 

 Črta / linija 

Črta prikazuje glavne lastnosti oblik in spada med najstarejše likovne pojme. Je 
orisna likovna prvina in omogoča izražanje na najrazličnejših področjih. Izraža 
gibanje. Določa jo že samo zaporedje točk. Ravna linija se giblje najhitreje, medtem 
ko sprememba smeri gibanje upočasni. Tudi v grafiki linija igra zelo pomembno 
vlogo, še posebej v tehnikah jedkanice in suhe igle. Omogoča ustvarjanje likovne 
prvine svetlo-temno, saj z nizanjem redkejših in gostejših linij ustvarjamo svetla in 
temna področja (npr. šrafure, rastri …).  
Črta, kot konstrukcijska prvina, veže in poveže likovne enote v celoto ali pa jih 
razčleni. Črta, kot plastična in prostorska prvina, deluje tudi v prostoru, ker tam tvori 
ploskve. Kot strukturalna prvina prikazuje strukturo materialne lastnosti objektov, kot 
so npr. les, voda, trava itd.  
Linija je lahko aktivna1- se giblje svobodno v vse smeri, medialna2 - omeji neko 
zaključeno površino/ploskev (obrisna konturna črta) ali pa pasivna linija3 - nastane 
kot posledica strukturnih linij, ki določajo lastnosti neke ploskve.  
 

                                            
1
 Aktivna linija: »Linija, ki nastane iz svojega lastnega gibanja, na primer gibanja risala.« (Butina, 2003, str. 44) 

2
 Medialna linija: »Z aktivno linijo lahko obkrožimo neko področje na površini in tako orišemo ploskev. Tako linijo 

imenujemo medialna linija.« (Butina, 2003, str. 50) 
3
 Pasivna linja:«Kot linijo občutimo vse robove, kjer se srečujejo področja različne svetlosti ali barve.«(Butina, 

2003, str. 44) 
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                 Slika 26: Aktivne linije                  Slika 27: Medialna  linija       Slika 28: Pasivna linija 

Ločimo formalno/neosebno črto, ki jo naredimo s pomočjo risarskega orodja (ravnilo, 
šestilo, krivuljnik …), neformalno/ osebno črto, ki jo ustvarimo s prosto roko. Ta 
izraža posameznikovo individualnost in je ni mogoče posnemati. Poznamo tudi 
kaligrafsko in lepopisno črto, pri kateri se lastnosti črt razlikujejo tudi po uporabi 
pisala (kreda, oglje, čopič, svinčnik …). 
Glede na tok ločimo neprekinjene, prekinjene, točkaste in črtkane črte. Glede na 
obliko ločimo ravne, lomljene, nazobčane, pravilne, nepravilne, svobodne krivulje, 
enodebelinske, večdebelinske, enakomerne ter neenakomerne. Te oblike čustveno 
vplivajo na človekovo dojemanje. Valovita črta na človeka vpliva zelo umirjeno, 
neenakomerna črta na nas vpliva zelo živahno. 
 

          

Slika 29: Neprekinjena, črtkana, točkasta, prekinjena črta      Slika 30:  Linije, ki se razlikujejo po obliki 

Črte se razlikujejo tudi po velikosti. Ločimo dolge, kratke, debele in tanke črte. Glede 
na smer poznamo vodoravne črte, navpične črte ter veliko poševnih črt. Vsaka izmed 
teh na nas deluje drugače. Vodoravna črta deluje mirno, spokojno, pasivno. 
Navpična pa je ravno nasprotna vodoravni, saj izraža aktivnost, trdnost, budnost, 
življenje in rast. Navpičnico zaznavamo bližje kot vodoravnico. Poševnica deluje 
dinamično, je prehodna in pomeni gibanje. (Šuštaršič idr., 2004). 
 

 
 

       
 

 
 

 

Slika 31: Svetlostne lestvice, ustvarjene z različno uporabo linij 
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 Ploskev 

Ploskev je orisana likovna prvina dvodimenzionalne oblike. Lahko jo orišemo z 
orisnimi likovnimi prvinami: točko, linijo, odnosi med svetlimi in temnimi površinami 
ter z barvo. Ploskve določajo druge likovne prvine in likovne spremenljivke. Te 
lastnosti so: oblika, svetlost, barva, tekstura in velikost… Omejimo jo lahko z 
medialno ali pasivno linijo. Ploskev je pri nastajanju odvisna od gibanja črte, gostenja 
točk ali črt (raster), od spreminjanja svetlosti površine ali do spreminjanja barvne 
površine.  

 

Slika 32: Oblike omejene z točkovnim rastrom, z medialno linijo, z barvo in lik s pasivnimi linijami 
 

Linije, ki omejijo neko ravno ploskev, ustvarijo ravninske like. Osnovne oblike so 
trikotnik, kvadrat in krog. Prostorsko pa te oblike zaradi perspektive zaznamo 
drugače, in sicer se krog iz drugega zornega kota spremeni v elipso, kvadrat pa v 
romboid ali trapez. Poznamo več oblik ploskev: ravne, ukrivljene, geometrijske, 
nepravilne, oglate, zaobljene in druge. Razlikujemo jih tudi po velikosti, teksturi, 
gostoti in prosojnosti. Ploskev je lahko tudi reliefna. To lastnost pa ji daje likovna 
prvina svetlo-temno. (Šuštaršič idr., 2004).  
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DO SVETLO-TEMNEGA Z LIKOVNIMI SPREMENLJIVKAMI 

Kot sem v uvodu omenila, bom v svoji nalogi predstavila tudi nekaj likovnih 
spremenljivk4, ki vplivajo na svetlo-temno, kar je vidno tudi v mojih likovnih delih. 
Sama se bom osredotočila na teksturo, število in gostoto. 

 Tekstura 

Tekstura je lastnost površine, ki je lahko vidna ali otipna. V umetniški grafiki se   
srečujemo z obema lastnostima, saj matrica vsebuje oboje, grafični odtis pa vidno 
lastnost. Površina je lahko gladka, hrapava, bleščeča in motna ali pa mokra, suha, 
mehka, trda, topla, hladna itd. 
 

 
Slika 33: Primeri tekstur  

Uporabimo lahko tudi kombinacijo vidnih in otipnih lastnosti. Navidezne teksture 
simuliramo z risbo ali sliko. Resnične pa so reliefne in jih doživimo z dotikom. Glede 
na nastanek ločimo več različnih površin. To so tekstura v ožjem pomenu besede, 
faktura, struktura, raster in patina. Med temi se bom osredotočila le na fakturo in 
raster, ki v mojih delih igrata pomembno vlogo. Fakturo najdemo tudi grafiki in sicer 
pri obdelavi različnih grafičnih matric. V tem primeru cinkove plošče, ki jo obdelujemo 
s suho iglo ali pa nanjo vpliva kislina, ki ploščo razjeda. To je površina obdelanega 
materiala, na kateri se odraža tehnika dela. Raster, ki ga uporabljam pri vrisovanju 
risbe v ploščo, je narejen s križanjem črt. Temu pravimo črtni raster. Raster lahko 
ustvarimo tudi s točkami, to pa je točkovni raster. (Šuštaršič idr., 2004). 

 Število 

Likovna spremenljivka število vpliva na veliko drugih likovnih izrazil, v mojem primeru 
na število vrednosti svetlosti. V formatu z eno likovno enoto nanjo deluje močna 
privlačna sila. Ta je odvisna od napetosti med likovno enoto in površino formata, 
njegovim centrom, simetralami, diagonalami in robovi. V formatu z dvema likovnima 
enotama med njima nastane neka napetost. Enoti ustvarita gibanje in ju povezujemo 
z navidezno črto. V primeru, da je ena enota večja, ustvari večjo pozornost. Na dovolj 
veliki razdalji pa se ti dve enoti začneta odbijati.  
Tri likovne enote v formatu ustvarijo vtis delovanja, scene. Majhne razdalje med 
enotami delujejo kot skupina. Če pa se v formatu število enot razmnoži, nastane 
površina, ki pričara vzorec. Ta ustvarja tudi enakomerno sivo površino. V primeru, 
kjer je število enot na ploskvi večje, ta deluje temneje kot ploskev, na kateri je manjše 
število enot. (Šuštaršič idr., 2004). 

 
Slika 34: Različno število enot v formatu 

                                            
4
 Likovne spremenljivke so: velikost, položaj, teža, smer, število, gostota in tekstura. (Butina, 2003, str. 64) 
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 Gostota 

V likovnosti ima gostota velik vpliv na svetlo-
temno. Pomembno vlogo igra, če se nanaša na 
gostoto likovnih enot v ploskvi ali prostoru. 
Linearna gostota likovnih enot predstavlja 
imaginarno črto.  
Učinek gostote je odvisen od različnih likovnih 
elementov, likovnih spremenljivk in načinov 
organizacije elementov v kompoziciji.  
Gostota je odvisna od števila likovnih enot, njihovih velikosti in debelin, medsebojnih 
razdalj ter od vrednosti svetlosti posameznih enot. Gostota vpliva na teksturo in na 
vrednost svetlosti površine. Pri tem z nizanjem bolj ali manj gostih točk ali linij s 
tonsko modelacijo ustvarimo v risbi iluzijo plastične oblike. Med predmeti, ki se 
oddaljujejo, manjšamo razdalje in z večjo gostoto v daljavi ustvarjamo občutek 
globine oz. prostora. Z različno debelimi in velikimi črtami ter točkami, z različnimi 
proporci ustvarjamo gostoto in s tem tudi različne tonske vrednosti. Z gostoto se 
lahko poigravamo tudi pri pisavi.  
Tu se lahko igramo s svetlostnimi vrednostmi tako, da uporabimo pisave, med 
katerimi je razmik med črkami velik in pisave, med katerimi je razmik med črkami 
majhen ali pa tudi odebeljene in neodebeljene pisave. Pri tem je pri večjem razmiku 
črk ploskev svetlejša, kot pri pisavi,  kjer je razmik med črkami manjši. (Šuštaršič idr., 
2004). 
   

 

Slika 36: Primerjava različnih pisav, ki se razlikujejo po zgoščeni obliki ter po debelini pisave 
  

Slika 35: Vrednost svetlosti 
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2.2 GRAFIČNE TEHNIKE GLOBOKEGA TISKA 

V slovarju slovenskega knjižnega jezika je gráfika likovna umetnost, pri kateri se na 
plošči izdelana risba odtiskuje. Beseda grafika je grškega izvora in izhaja iz besede 
graphiein, kar v našem jeziku pomeni pisati. Značilnost tehnik globokega tiska je, da 
se risba poglobi v ploščo. To naredimo z vrezovanjem s pomočjo rezil, dlet, igel …ali 
pa skico v ploščo poglobimo z jedkanjem. Tu uporabimo kislino. Pri globokem tisku 
barvo vtremo v globino vrezov ali mest, na katere je delovala kislina. Potem površino 
plošče gladko obrišemo z organtinom (mrežasta tkanina) ter časopisnim papirjem in 
dlanjo. (Šuštaršič idr., 2004). Pri tiskanju visok pritisk izsesa barvo iz vdolbin na 
plošči na vlažen papir, visoke površine plošče pa ostanejo bele, kar kaže spodnja 
slika. 

 
Slika 37: Primer  procesa tiskanja 

 
V nadaljevanju bom na kratko opisala grafične oblike: jedkanica, akvatinta, rezervaš-
reservage, vernis mou-mehko kritje, mezzotinta. 

 SUHA IGLA 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) pravi, da je 
suha igla grafična tehnika, pri kateri praskanje v bakreno 
ploščo omogoča neostro risbo. Zanjo je značilno, da se 
izvaja neposredno z vrisovanjem linije na cinkovo ali 
bakreno ploščo z ostro jekleno iglo. Igla je vsajena v lesen 
držaj in ima konico zbrušeno v več robo piramido. 
Menjavanje smeri črte je zato zelo svobodno. Pri suhi igli 
vrisujemo na prej zbrušeno in spolirano ploščo. Postopek 
je sicer enostaven, tehnika pa je zelo občutljiva in 
zahtevna. Pri vrisovanju skice v ploščo potrebujemo veliko 
moči, da je globina brazd zadostna.  
Naloga brazd je ta, da zadržujejo količino barve pri 
brisanju. Pri tej tehniki ne dobimo globokih jarkov kot pri 
jedkanici. Nastajajo nekakšni kovinski zavihki, ki imajo 
nalogo, da se ob vtiranju barve v ploščo tam nabira barva. To pa je značilnost suhe 
igle. Višji kot je zavihek, več barve zadrži pri čiščenju gladke kovinske plošče, pri 
odtisu pa je črta širša. Značilnost tehnike je, da odtisu da žameten pridih. Suho iglo 
tiskamo globinsko. Pri vrisovanju v ploščo lahko iglo držimo pod tremi možnimi koti, 

Slika 38: Primer vrisovanja pri 
tehniki suhe igle 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Karin Mugerli, magistrsko delo 

 
29 

 

in sicer 90°, 60° ali  30°. Vsak kot nudi 
drugačno karakteristiko brazde. Tehnika 
suhe igle ima tudi eno slabo lastnost, 
občutljivost matrice. Zavihki, ki nastanejo pri 
vrisovanju igle v ploščo, se pri večkratnem 
tiskanju stlačijo in tako kasnejši odtisi ne 
omogočajo več takšnega odtenka kot prve. 
Za tehniko suhe igle je značilno, da se pri njej 
izražamo s črto. Tehnika je višek dosegla v 
dobi ekspresionizma. (Paro, 1991; Apollonio, 
Šefran, Galič in Borčič, 1984). 

 JEDKANICA 

V slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) preberemo, da je jedkanica grafična 
tehnika, pri kateri jedkanje bakrene ali cinkove plošče omogoča črtno risbo.  
Ker postopek suhe igle zaradi močnega pritiskanja pri vrisovanju ni bil enostaven, je 
bila grafika v zgodovini deležna pomembnega odkritja. Delo pri ustvarjanju so si 
olajšali z odkritjem, da je kovine moč jedkati, se pravi, da ploščo lahko obdelujemo 
kemično. Pri tem ni bilo več potrebno močno pritiskati in vrezovati skice v ploščo, saj 
je to opravila kislina. Prvi, ki so svoja dela oblikovali s pomočjo postopka jedkanja, so 
bili zlatarji in orožarji. V grafičnem smislu pa je jedkanica doživela vrh v 15. stoletju.  
Postopek, ki ga uporabljamo pri izdelavi jedkanice 
poteka tako, da zbrušeno, spolirano in očiščeno 
cinkovo ploščo najprej premažemo z tankim, 
enakomernim slojem asfaltnega premaza.  
Asfaltni premaz je potreben za zaščito plošče, ker je 
odporen na kislino in ga ta ne razje. Zaščititi je 
potrebno zadnjo stran plošče ter robove. Paziti 
moramo, da ploščo v celoti dobro zaščitimo, sicer bo 
na delih, kjer je nanos asfaltnega premaza slab, 
kislina lahko razjedla ploščo, zato odtis ne bo tak, 
kot smo si želeli. Ko se zaščita posuši, lahko po njej 
rišemo z ostro iglo in s tem odstranjujemo asfaltni 
premaz. Tako omogočimo kislini prosto pot do 
plošče. Ker kislina premaza ne razjeda, razjeda 
samo na delih, ki niso pokriti z asfaltnim premaz-om. 
Ko smo želen motiv ustvarili, ploščo položimo v 
banjico z razredčeno dušikovo kislino (HNO3). 
Kislino redčimo z vodo in sicer tako, da v kad najprej 
zlijemo vodo, šele nato vanjo vlijemo kislino. Za 
jedkanico je značilno, da se pri njej izražamo z linijo 
in točko. Z goščenjem in redčenjem teh elementov 
ustvarjamo svetlo-temno površino. To pa lahko upodobimo tudi s stopenjsko 
jedkanico, saj skico na plošči lahko jedkamo tudi večkrat. Del skice, za katero želimo, 
da predstavlja svetlejše tone, jedkamo manj časa. Nato ploščo poberemo iz kisline. 
Ta del zaščitimo z asfaltnim premazom, ostale dele pa jedkamo dalje. Pri tem bodo 
nekateri deli risbe bolj in nekateri manj poglobljeni. Bolj poglobljeni deli risbe bodo 
zajeli več barve, zato bo risba tam temnejša. Dlje kot je plošča v kislini, globlje bodo 
brazde in temnejši bo odtis. Med jedkanjem na plošči nastajajo mehurčki. Te je 

Slika 39:Trije možni koti, ki jih lahko uporabljamo 
pri vrisovanju skice pri suhi igli (Paro, 1991) 

Slika 40: Postopek jedkanice v 
prerezu 
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potrebno s peresom neprestano odstranjevati, saj v nasprotnem primeru kislina 
želene površine ne jedka. Če nas zanima, kako globoko smo že jedkali površino, si 
lahko pomagamo z iglo, ki jo zapičimo v brazde. Ko so brazde dovolj globoke, ploščo 
vzamemo iz banjice in jo najprej pod vodo splaknemo. Z bencinom in krpico očistimo 
asfaltni premaz s plošče in nato s pilo zbrusimo robove. Matrica je tako pripravljena 
za tiskanje.  
Za tiskanje potrebujemo grafično barvo, lopatko, organtin, časopisni papir in grafični 
list. Pred tiskanjem pripravimo grafične liste tako, da jih nekaj minut namakamo v 
banjici z vodo, potem pa jih položimo med časopisni papir, da ta vpije odvečno vlago. 
Papir ne sme biti ne presuh ne premoker. Ploščo pripravimo tako, da z lopatico nanjo 
nanesemo barvo in jo vtiramo v zjedkane površine. Pri vtiranju barve v brazde si 
pomagamo tudi z organtinom. Nato pa odvečno barvo s plošče obrišemo. Pri tem si 
pomagamo s časopisnim papirjem in dlanjo. Brisati moramo z enakomernimi gibi. Ko 
je plošča očiščena, lahko tiskamo. Pri tiskanju pazimo na primeren pritisk grafične 
stiskalnice. Grafični papir, ki je ravno prav vlažen, ob primernem pritisku vsrka barvo 
iz globin ustvarjenih brazd. Končan grafični odtis je potrebno spraviti na primerno 
mesto, da se barva posuši. (Paro, 1991; Apollonio, Šefran, Galič in Borčič, 1984). 

 AKVATINTA 

Akvatinta je grafična tehnika, pri kateri jedkanje 
kovinske plošče omogoča odtenke od svetlega do 
temnega (SSKJ). 
Tehnika akvatinte je nastala zaradi želje po 
slikarskem izražanju in ne samo po črtnem 
izražanju pri grafiki. Pri akvatinti se izražamo 
ploskovno. Zbrušeno in spolirano ploščo ne 
premažemo z asfaltnim premazom, temveč jo 
naprašimo z asfaltnim prahom. Ker asfaltni prah 
ni najbolj zdrava izbira, ga lahko nadomestimo tudi s črnim akrilnim matiranim 
sprejem. Ploščo, ki smo jo posuli z asfaltnim prahom, je potrebno segreti, da se ti 
prašni delci stalijo in se trdno primejo 
na ploščo. Pri spreju pa je potrebno 
samo sušenje, najbolje na svežem 
zraku. Delci, ki so se usedli na ploščo, 
plošče ne prekrijejo popolnoma. Na 
delih, kjer se prah ni prijel plošče, ima 
kislina prosto pot, da ploščo razje. S 
tem načinom dobimo enoten ton po 
celotni površini. Če hočemo pri tem 
dobiti več različnih tonskih vrednosti, moramo dele plošče jedkati različno dolgo. 
Tam, kjer bomo ploščo jedkali največ časa, bo kislina razjedla najbolj globoko, zato 
bo tudi odtis na tem delu najbolj temen. Če pa del plošče držimo v kislini manj časa, 
je plošča tam manj zjedkana, zato je odtis tam svetlejši. Dele, ki naj bi bili svetlejši, iz 
kisline vzamemo prej in jih prekrijemo z asfaltnim premazom. Ko se ta posuši, lahko 
ostale dele jedkamo dalje. Postopek ponavljamo toliko časa, kolikor različnih tonskih 
vrednosti želimo imeti. To tehniko pogosto uporabljamo v kombinaciji z ostalimi 
tehnikami globokega tiska. Za jedkanje akvatinte ponavadi uporabimo kislino, ki 
deluje počasi in enakomerno. Ta tehnika spada med zahtevnejše procese jedkanja. 
(Paro, 1991; Apollonio, Šefran, Galič in Borčič, 1984). 

Slika 41: Skica postopka akvatinte v preseku (Paro,1991) 

Slika 42: Povečava plošče, posute z 
asfaltnim prahom (levo) in nanjo vplivajoče 

kisline (desno) 
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 REZERVAŠ, RESERVAGE 

Rezervaš je grafična tehnika globokega tiska, pri kateri na predhodno obrušeno, 
spolirano ter razmaščeno ploščo, rišemo s čopičem. Barva, ki jo pri tem uporabljamo, 
je lahko gosta tempera barva (najbolje Aero tempera) ali pa uporabimo tuš, v 
katerem smo raztopili sladkor. Risbo osušimo, 
nato pa celotno ploščo premažemo z asfaltnim 
premazom in počakamo, da se ta posuši. 
Ploščo nato potopimo v banjico z vodo. Deli 
slike, kjer je nanesena tempera ali tuš, pod vodo 
odstopijo od plošče, asfaltni premaz pa ostane 
na plošči, kjer ni bilo risbe. Risbo, ki je 
nepokrita, nato prekrijemo z asfaltnim prahom 
ali pa z nadomestnim matiranim akrilnim 
sprejem. Ko se posuši, je plošča pripravljena na 

jedkanje. Postopek jedkanja pri rezervašu je 
enak kot pri akvatinti. S tehniko rezervaša 
ustvarimo sproščene potegljaje s čopičem, s stopenjskim jedkanjem pa jim dodamo 
še ustrezne tonske vrednosti. To tehniko so uporabljali umetniki, ki so želeli prikazati 
v grafiki neposrednost, slikovitost in sproščenost potez. Med njimi izstopa umetnik 
Pablo Picasso, ki velja za mojstra v obvladovanju te grafične tehnike. Skozi ta medij 
je ustvaril nekaj svojih najlepših grafik. Veliko je eksperimentiral v čisti tehniki, z 
uporabo brusnega papirja, strugal, gladilk in tudi z uporabo suhe igle. (Apollonio, 
Šefran, Galič in Borčič, 1984). 

 VERNIS MOU, MEHKA PREVLEKA 

Podobno kot je nastala prejšnja 
tehnika, se je razvil tudi vernis mou ali 
mehka prevleka. Za razvoj te tehnike je 
še posebno zaslužen Felicien Rops. V 
svojih grafičnih satirah je posnemal 
risbe s svinčnikom ali s kredami. 
Jedkanica je s svojo hladno in ostro 
linijo z novo tehniko vernis mou dobila 

mehkejšo prevleko. Ta tehnika temelji 
na tem, da dodamo tekoči asfaltni 
prevleki loj, čebelji vosek ali vazelin, da ostane mehka in jo lažje odstranjujemo. 
Temu premazu pravimo grund. Premaz ostane mehak in občutljiv na dotik skozi ves 
proces nastajanja grafike. Maso nanesemo na segreto ploščo, običajno z valjarjem 
ali tamponom. Prek plošče nato položimo papir, pritiskamo z risalom in tam odpremo 
kislini prosto pot do plošče. Paziti je treba, da se na linijah odstrani zadostna količina 
grunda, da bo kislina lahko prišla do plošče in jo na želenem mestu zjetkala. Od 
zrnatosti papirja in od pritiska risala je odvisna tudi zrnatost črte. S to tehniko je 
mogoče posnemati vsako zvrst risbe, od grobega zrnatega zapisa s kredo, pa do 
mehkejše risbe s ogljem ali s pastelom.  
Mehkejšo linijo dosežemo z bolj hrapavim papirjem. Če pa želimo teksturno 
raznolikost, lahko papir tudi menjamo. Če rišemo na papir s kemičnim svinčnikom, bo 
linija ostrejša kot z navadnim svinčnikom. Mehkobo linije, ki jo kaže na odtisu, je 
skoraj nemogoče ustvariti z drugimi tehnikami globokega tiska. Ta mehka prevleka je 

Slika 43: Motiv narejen z mešanico tuša in 
sladkorja 

Slika 44: Postopek risanja risbe pri tehniki mehke 
prevleke 
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primerna za vtiskovanje in prenašanje na ploščo različne teksture in materiale: prstne 
odtise, zmečkan papir, čipke, drevesne liste, travo … Izbrani material položimo na 
ploščo in spustimo skozi prešo. Pritisk na stiskalnici je manjši kot pri jedkanju. Ploščo 
pokrijemo z neprepustnim materialom (npr. PVC folija ...). Teksture predmetov lahko 
vtisnemo tudi ročno. Med risanjem na papir moramo paziti, da se ga ne dotikamo z 
dlanjo, saj lahko nevede odstranimo več grunda, kot ga želimo. Če je pritisk pri 
risanju večji, bo linija svetlejša in bolj nežna. (Buckland-Wright, 1973). 

 MEZZOTINTA 

Pri tehniki mezzotinte gre za direktno nanašanje jedkanice s čopičem na ploščo brez 
varovalne prevleke. Ponuja izjemno mehke tone in razbija bleščečo belino. Pri tej 
tehniki ni prepletanja, ki je značilno pri uporabi smole. Še posebno uspešna je pri 
majhnih ploskvah. Pri večjih ploskvah pa je težko predvideti, kaj bo nastalo, saj je bolj 
intenzivna na robovih lise, kjer je deloval čopič.  
Na hrapavo površino, ki se odtisne črno, polagamo tonske vednosti od temnega k 
svetlemu. Hrapavost dosežemo s posebnim nihalom. Z njim se gibljemo po površini 
plošče. Če želimo enakomeren, žametno črn ton, potem moramo nihalo sistematično 
voditi po plošči. Smer nihanja je horizontalna, vertikalna ter diagonalna v obe smeri. 
Na tako pripravljeno površino začnemo vrisovati motiv. Pri tem uporabljamo strugala 
in gladilke. Navadno položimo najprej srednji ton. Po njem je ta tehnika dobila ime. 
Temu sledijo svetlejše nianse vse do popolne beline. Mezzotinta omogoča veliko 
število svetlo-temnih nians. (Buckland-Wright, 1973).  
 

    

           Slika 45: Priprava plošče za ustvarjanje motiva                         Slika 46: Ustvarjanje motiva 
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2.3 GRAFIKI IN ANALIZA NJIHOVIH DEL 

 JANEZ BERNIK 

Janez Bernik (6. 9. 1933) je akademski slikar, grafik, kipar, scenograf in pesnik. 
Študiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1955 diplomiral. 
Leta 1957 je zaključil specialko za slikarstvo pri prof. Maksimu Sedeju, leta 1958 pa 
specialko za grafiko pri prof. Božidarju Jakcu. Prejel je štipendijo francoske vlade, ki 
mu je omogočila izpopolnjevanje v grafičnem ateljeju J. Friedlanderja v Parizu. Od 
leta 1970 je svoje znanje delil tudi s študenti na Akademiji za likovno umetnost v 
Ljubljani. Tu je bil sprva docent, izredni profesor in nato tudi redni profesor za risanje 
in slikanje. V letu 1993 pa je postal tudi član Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti. Za svoja dela je prejel tudi nekaj nagrad. Z deli se je predstavil na 
številnih skupinskih in samostojnih razstavah doma in po svetu. Sprva v njegovih 
delih najdemo sledi informela, ki ga kasneje spodrinejo elementi figuralike. Njegove 
figure tega časa so otrple in razpotegnjene. Ti motivi kasneje izginjajo iz njegovih del, 
saj avtorja prevzamejo nove ideje. Površino grafike spremeni v zemeljske poljane 
posute z oblikami kamnolomov in geometrijsko urejenostjo poti in brazd. Nastanejo 
cikli magme, listnih površin, ometov in zidov. Magmo raziskuje kot neoblikovano snov 
planeta. Nad njo se ponavadi pojavi črta obzorja, ki ločuje svetlobo od teme.   
V nadaljevanju njegova dela krasijo kombinacije pisave s kasnejšim prehodom v 
sporočilo. Dela nas spominjajo na nekakšne starodavne dokumente. Grafični list 
spremeni v pisno podlago v obliki knjige ali dokumenta. Ta je pogosto sestavljen iz 
dveh polovic ali pa je v pregibu natrgan. Nekatere besede so osrednjega pomena. 
Velikokrat se pojavijo napisi kot: trave, muhe, angeli, harakriti in iluzija. 
Pozneje v dela vstopajo tudi predmetni motivi. Oblike geometrijsko poenostavi; te 
postanejo ukrivljene in zarezane v grafično ploščo. Oblike sestavlja v nejasne 
predmete, forme in kompozicije. Bogati jih s strukturami in kontrasti. Pomembno 
vlogo v teh delih imajo črte, lise, svetlostne razlike, sivine in beline, barve in kontrasti 
doseženi z akvatinto. Nato se začne njegova abstraktna stopnja, pri kateri z redukcijo 
oblik doseže abstraktne forme. V njih se pojavlja tudi figuralika. Posebej izstopajo 
grafike, kjer Bernik v osnovno risbo vnese abstraktno fantazijski lik ali obris, ki ga 
obogati z raznimi odtenki in prelivi ter z žametno zrnatim vzorcem, ki ga omogoča 
tehnika akvatinte.  
Velikokrat skupaj upodobi krog, trikotnik in kvadrat. Močno vlogo v njegovih delih 
predstavlja trikotnik, ki kasneje postane njegova samostojna vodilna forma. Trikotne 
oblike zaznamo že v delih, kjer pravokotne oblike stopničasto razporeja. Uporablja 
tudi abstraktne piramidaste oblike ter oblike kroga. Krog je tu predstavljen kot 
popolnost, kvadrat kot ostrina zemlje in trikotnik kot sinteza, usmerjena v božje oko. 
V osemdesetih letih njegove grafike ponovno obogati figuralika. Vse bolj se pojavlja 
človeška figura. Dotedanje diagonale nadomestijo drseča trupla. Figure predstavljajo 
na križ pribitega Jezusa Kristusa. Tudi ta dela so narejena v jedkanici dopolnjeni z 
akvatinto. Temeljni likovni elementi pri tem so črta in močni svetlo-temni kontrasti. 
Črta je s pomočjo tehnike akvatinte dobila bolj mehak pridih. Njegova dela so 
teksturno bogata. Pestra je tudi tonska izbira svetlobe in teme, žametne črnine in 
sijoče beline, odrgnin in raz, ki so včasih dopolnjene z besedami. (Komelj, 1993). 
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Slika 47: Janez Bernik, 1971/90, jedkanica in akvatinta,1971 

Na grafičnem delu 1971/90 je Bernik v tehniki jedkanice in akvatinte upodobil močne 
kontrastne prehode. Delo vsebuje ploskve različnih svetlostnih stopenj. Razdeljeno je 
na štiri ploskve različnih svetlosti, od najbolj svetle pa do najbolj temne. Svetlostni 
razpon je velik, a je malo stopenj. Delo izraža temni oz. nizki durski valerski ključ. 
Tonske vrednosti so postavljene ploskovno druga poleg druge, toni pa si ne sledijo v 
zaporedju od najtemnejše do najsvetlejše, zaradi česar grafični odtis deluje še bolj 
kontrastno in dinamično. Prevladujejo temni odtenki, saj zasedajo večino grafičnega 
odtisa. Upodobljene ploskve določajo druge prvine, in sicer barva oz. ton, saj vsako 
izmed njih pogojuje drug svetlostni odtenek. Te ploskve so pravokotniki, ki spadajo 
med osnovne ravninske like in so nepravilne oblike. Druga ploskev od zgoraj navzdol 
predstavlja srednji ton v grafičnem odtisu. Tu opazimo imitirano teksturo, ki je 
narejena z vodoravnimi in navpičnimi linijami ter točkami. Ozadje je obarvano v 
sivkaste tone, ki se enakomerno po ploskvi spreminjajo. Na sredini je ploskev v obliki 
oblaka, ki je omejena z temnejšim tonom. Spodnja ploskev predstavlja najsvetlejši 
del v grafičnem odtisu. Sestavljena je iz dveh prevladujočih tonov, pri katerem je 
sredinski del zelo svetel. Ta pa je obrobljen s temnejšo ploskvijo, ki je nastala s 
pomočjo tehnike akvatinte. Na spodnji ploskvi opazimo še dodatno trikotno ploskev, 
ki predstavlja ravnilo in je narejena z močno poudarjeno obrobo oz. konturo. Najvišje 
postavljena ploskev in osrednja ploskev predstavljata najtemnejši del na grafičnem 
odtisu. Tam je enotno po celotni površini razporejen zelo črn barvni ton.  
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Slika 48: Janez Bernik, 1970/79, jedkanica in akvatinta, 1959          

V Bernikovem grafičnem delu 1970/79 toni stopničasto prehajajo iz enega odtenka v 
drug odtenek. Zaradi tega odtis deluje razgibano, kontrastno in dinamično. Grafično 
delo ne vsebuje veliko svetlostnih stopenj, razpon vrednosti svetlosti v kompoziciji pa 
je velik. Sodi v srednji durski valerski ključ. Bogatijo ga različni likovni elementi: točka, 
linija in ploskev. Sestavljata ga dve večji ploskvi, spodnja pravokotna in zgornja 
ploskev, ki je nepravilne oblike. Zgornji del je razdeljen na tri ploskve, najtemnejši 
ploskvi na levi in desni ter najsvetlejšo na sredini. Sredinska ploskev vsebuje nekaj 
aktivnih ter medialnih linij, ki so zelo izrazite. Na sredini zgornje ploskve izstopa 
trikotna oblika, ki predstavlja najsvetlejši del v grafičnem odtisu. Ta  je  postavljena v 
temno nepravilno ploskev, kjer so robovi dodatno poudarjeni s temno konturo. 
Spodnji del je obogaten z večjim številom linij. Zaradi večje gostote ta posledično 
deluje temneje od zgornjega. Navpične, vodoravne ter poševne aktivne linije ustvarijo 
imitirano teksturo. Linije so debelejše, njihov ton pa je najtemnejši del na grafiki. 
Postavitev linij predstavlja obliko pravokotnika, omejenega z linijo.  
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Slika 49: Janez Bernik, Moja prijateljica zemlja, jedkanica in akvatinta, 1958 

Odtenki v grafiki z naslovom Moja prijateljica zemlja enakomerno prehajajo od zelo 
svetle do temnejše sive. Kompozicija je ustvarjena v mehkem oz. molovskem 
svetlostnem ključu, saj je prehod med toni mehak. Natančneje to delo umestimo v 
srednji molski valerski ključ. Grafični odtis predstavlja majhen svetlostni razpon. 
Tonske vrednosti so upodobljene z majhnimi točkami, ki jih omogoča tehnika 
akvatinte. Pri tem v sredinskem delu in spodnji ploskvi zaradi redkeje poseljenih točk 
dobimo svetle tone, v okolici pa zaradi gosteje poseljenih točk temnejše tone.  
V delu torej igra pomembno vlogo gostota. Avtor je na grafičnem odtisu uporabil tudi 
nekaj aktivnih vodoravnih in prekinjenih oz. točkastih linij, ki se nahajajo na zgornjem 
in spodnjem delu grafičnega odtisa.  
Te vodoravnice omogočijo, da izdelek deluje bolj mirno in pasivno. Linije so 
neformalne oz. osebne, saj jih je avtor ustvaril s prosto roko. Delo vsebuje tudi nekaj 
večjih, temnejših točk, ki so postavljene v osredje grafičnega odtisa. Te dodatno 
pritegnejo pogled gledalca. Na spodnjem delu grafika vsebuje svetlejšo ploskev, ki je 
omejena s svetlostnim tonom. Najsvetlejši del grafičnega lista je spodnja ploskev, 
najtemnejši del pa je leva stran formata.  
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 BOGDAN BORČIĆ 

Bogdan Borčić (1926-2014) je eden naših največjih mojstrov globokega tiska. Bil je 
slikar, grafik in pedagog, katerega opus je izjemno bogat z množico slik, grafik, skic 
in objektov. Slovenski prostor je najbolj odločno zaznamoval z grafičnimi deli. 
Obiskoval je Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je 1950 leta diplomiral. 
Že tu se je izkazal kot odličen grafik. Leta 1958 je že sodeloval na razstavi grafične 
sekcije Društva slovenskih likovnih umetnikov in pri razstavi jugoslovanske grafike v 
Zagrebu. Veliko znanja je osvojil na študijskih potovanjih po Evropi. Med leti 1958 in 
1959 se je v Parizu družil s Jonnyjem Friedlaenderjem, ki je obogatil njegovo grafično 
znanje. Po vrnitvi v Ljubljano je nadaljeval z raziskovanjem grafičnih tehnik. Leta 
1959 je svoje barvne akvatinte predstavil na III. Mednarodnem grafičnem bienalu v 
Ljubljani. V tujini se je prvič predstavil v letu 1960.  
Grafiki se je Borčić posvetil od 1970 do 1980 leta. Sprva je ustvarjal lesoreze, a je 
kmalu prešel na tehnike globokega tiska, ki jih je med 1958 in 1959 letom 
izpopolnjeval v Parizu. Njegova grafična dela globokega tiska zajemajo jedkanice, 
akvatinte in mezotinte. Za njegova dela je značilno, da poustvarja kontrastno igro 
svetlobe in senc, ki segajo čez celoten opus del. Te se po potrebi redčijo in gostijo do 
te mere, da nastane ploskev. Njegova prva grafična dela zajemajo njegovo podobo, 
čolne, vrata ter prepoznavne vsakdanje elemente. V petdesetih letih se usmeri na 
morje, kjer upodablja motive čolna, školjk, ki imajo močan simbolni pomen ter 
ikonografsko tradicijo. Čoln kasneje popolnoma izgine iz njegovih del. V šestdesetih 
letih so njegovi motivi najpogosteje povezani z morjem, to so čolni, ribiči in ribiške 
mreže. Kasneje je v njegovih delih čutiti vpliv pop-arta. Sedemdeseta leta v njegovih 
delih zaznamuje predvsem motiv školjke, ki se je lotil analitično in matematično. 
Uporablja geometrijske elemente. Školjko upodobi z vseh možnih strani, z mnogimi 
detajli lupine. Že v naslednji fazi školjka ni več najpomembnejši motiv, saj se 
spremeni v dekorativen element oz. v ozadje. Izvede serijo grafik, pri katerih pride do 
pomanjšanja, shematiziranja školjk, ki so postavljene v geometrijski red. Število 
školjk se poveča, postanejo manjše in zato v ospredje stopi mrežna ureditev in 
numeracija. Školjke zamenjajo točke, ki izginjajo in postanejo številka v strogi 
geometrijski mreži. Borčičeve grafike predstavljajo vpogled v proces nastajanja 
abstraktne slike, pri čemer se upodobljene školjke preko vmesnih stopenj spreminjajo 
v točko. Školjka se pomnoži na manjše školjke, majhne školjke prekrijejo vso 
površino slike, školjka se skrije za druge elemente. Transformacija pike se nadaljuje, 
dokler na sliki ne ostane le črta, črno in belo polje, dobimo abstraktno sliko. Iz točno 
določene školjke nastane več školjk in tako postane točka, iz točke nastane ploskev 
in ta zaživi v sožitju s svetlejšo ploskvijo.   
V osemdesetih Borčić vse pogosteje posega po recikliranju grafičnih plošč. Poudarek 
daje formatu in površinski strukturi slikovnega polja, ki je pogosto barvana. V grafiki 
nastane cikel črno-belo, kjer nastopa črno-beli kontrast. Tu ostane le velika praznina 
med posameznimi delci (točkami). Človeško oko ne loči več med neskončno majhnim 
oz. velikim. Temu pravimo singularnost. Ta je upodobljena na črnih slikah, ki so 
redko popolnoma črne. Navadno je črna vedno v aktivnem razmerju do bele ali 
svetlejše. Ploskve je nadzoroval s tonskimi intenzivnostmi. Ta faza traja vsa 
osemdeseta in se zajeda v devetdeseta leta. V tem času nastane tudi cikel grafik 
Vrez, pri katerih obdelano ploščo zareže z nožem. V simbolni govorici to pomeni 
nekakšen preboj. Za njegova dela po letu 1997 je značilno to, da je na njih izražena 
belina lista. Na veliko belo površino lista postavlja majhne predmete. Za ta dela je 
značilna reciklaža, saj plošče, ki jih je že uporabljal, razreže na različno velike kose in 
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različne oblike. Nekatere perforira in terazlično obrača in kombinira tako, da pride do 
zanimivih likovnih struktur.  S ciklom Atelje vstopi v 21. stoletje. Pri tem uporablja tri 
elemente: stol, slikarsko stojalo in miza. Te elemente v svojih delih nenehno 
ponavlja. (Borčič, 2011; Kožar, 1999; Milovanović, 2014) 
 
   

 

Slika 50: Bogdan Borčič, Kronika o nekem času I, jedkanica in barvna akvatinta, 1978 

V delu avtorja Bogdana Borčiča toni med seboj stopničasto prehajajo iz svetlih v 
temne. Ker  je svetlostni razpon velik in je zelo malo vmesnih tonov,grafično delo 
deluje zelo kontrastno in živahno. Spada v durovsko svetlostno lestvico, natančneje 
srednji dur. Grafični odtis je razdeljen na dva dela, pri čemer vsak del oblikuje 
kvadrat.  
Zgornji del pravzaprav vsebuje kar dva kvadrata oz. kvadratni ploskvi. Zgornja 
zunanja ploskev je omejena z debelejšo medialno linijo. Linija je ravna, narejena s 
pomočjo nekakšne šablone in je formalna. V notranjosti najdemo še eno, s točkovnim 
rastrom (oziroma številkami) zaključeno kvadratno ploskev. Gostota točk daje obliki 
nek določen svetlostni ton. Spodnja, prav tako s točkovnim rastrom omejena 
kvadratna ploskev, je večja od zgornje. Pri tem so tudi točke, ki omejujejo kvadratno 
ploskev, večje. V primerjavi z zgornjimi točkami bi te lahko predstavljale že manjše 
okrogle ploskve.  
Ob robovih ploskev posejanih s točkami, so nastale tudi pasivne linije.  Točke, ki so 
postavljene zaporedno v ravno vrsto, ustvarjajo linijo. Robovi grafičnega odtisa so  
temnejši. Tam vidimo rahel kontinuiran svetlostni prehod.  
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Slika 51: Bogdan Borčič, GM-97-4, jedkanica in akvatinta, 1997 

Avtor je delo ustvaril v diskontinuirani svetlostni lestvici. Odtis vsebuje ploskve 
različnih tonov, je tonsko razgiban in spada v srednji durski svetlostni ključ 
kompozicije. Ima velik svetlostni razpon, a le malo stopenj. V motivu se pojavljajo 
identične oblike. Motiv sestavljajo štiri ploskve, ki so omejene z barvo oz. svetlostnim 
tonom. Zunanji dve, višje postavljeni pravokotni ploskvi, sta najtemnejši del v 
grafičnem odtisu in objemata dve zelo svetli ploskvi, ki sta ločeni z aktivno formalno 
linijo. Med najtemnejšimi in najsvetlejšimi ploskvami nastane tudi pasivna linija. 
Ploskve so pravilnih geometrijskih oblik.  
V grafičnem delu prevladujejo vertikalne smeri. Kompozicija je simetrična in enotna. 
Na zgornjem delu grafičnega odtisa ležijo še tri vodoravne črtkane linije, ki glede na 
položaj delujejo zelo mirno. Zaradi velikega preskoka med toni je grafično delo zelo 
kontrastno in dinamično.  
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Slika 52: Bogdan Borčič, BI-NM-94-1, Barvna akvatinta in rezervaš, 1994 

Grafično delo vsebuje ploskve različnih tonskih vrednosti. Pri teh pa je vsak ton 
izražen na drugačen način. Je zelo kontrastno in spada v srednji durski svetlostni 
ključ kompozicije. Ima velik svetlostni razpon in malo stopenj. Sestavljeno je iz štirih 
ploskev, ki so omejene z barvo oz. svetlostnim tonom. Spodnja pravokotna ploskev 
je najtemnejši del v grafičnem odtisu. Tej ploskvi z močnim kontrastom nasprotuje 
zgornja ploskev, katere ton je zelo svetel. Med tema dvema ploskvama stojijo še tri 
manjše pravokotne ploskve. Tonska vrednost zgornje in spodnje sredinske ploskve je 
izražena s točkovnim rastrom. Avtor je ustvarjal s pomočjo zaporedja točk, ki 
ustvarjajo linijo. Te so postavljene navpično. Točkaste linije so si med seboj 
vzporedne. Ti dve ploskvi med seboj loči podolgovata, vzporedna in pravokotna 
oblika temnejše barve. Predstavlja debelejšo linijo. Delo je zaradi velikega preskoka 
med toni zelo kontrastno in dinamično. Pod zgornjo in nad spodnjo ploskvijo je rahla, 
mehko prehodna senca, ki daje občutek, kot da sta ti dve ploskvi dvignjeni.  
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 BOJAN KOVAČIČ  

Bojan Kovačič, akademski slikar in grafik specialist, je rojen leta 1949 v Sežani. 
Šolanje je začel na postojnski gimnaziji, a se kaj kmalu prepisal v drugi letnik Srednje 
šole za oblikovanje v Ljubljano. Tu se je pod vodstvom Bogdana Borčiča in Milana 
Butine začela njegova grafična pot. Po maturi opravljeni leta 1971, se je vpisal na 
slikarstvo na Accademia di Belle arti Brra v Milanu, kjer se je izpopolnjeval v grafičnih 
delavnicah Franca Sciarellija in Enrica Majolija. Tu je tiskal grafike za številne znane 
umetnike. Prvič je razstavljal leta 1973 v galeriji Splendor, v Milanu. Predstavil pa se 
je na številnih skupinskih in samostojnih razstavah. Leta 1977 je diplomiral in postal 
član društva slovenskih likovnih umetnikov. Leto za tem je postal profesor na Srednji 
šoli za oblikovanje in fotografijo. Leta 1982 je dobil naziv asistent za grafiko na 
Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Svojo pot je nadaljeval na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani. Tu je poučeval grafiko na oddelku za likovno pedagogiko. Njegov 
status na pedagoški fakulteti se je z leti spreminjal. Leta 1995 je bil izvoljen za 
izrednega profesorja na področju grafike, med leti 1996 in 1998 je bil predstojnik 
Oddelka za likovno pedagogiko in leta 2006 postal redni profesor za grafiko. 
Kovačič ustvarja v tehnikah globokega tiska in sicer jedkanici, suhi igli, akvatinti in 
mehki prevleki. Za njegove grafike je značilno, da vsebujejo gost preplet kratkih 
potez, ki s ploskovnimi tehnikami oblikovanja tekstur ustvarjajo tonske razpone med 
črnino in belino papirja. Odtisi so natančni, jasni, beline pa ostre in bleščeče. V 
kasnejšem obdobju so se avtorjevi listi spremenili, iz kvadratne oblike so prešli na  
pravokotno in potiskani so od roba do roba. Ti listi so manjšega formata, kot je sama 
plošča, neenakomerno obrezani in poudarjajo Kovačičev osebni dotik.  
Kompozicije, ki so diagonalno, desno usmerjene, so se v kasnejših delih začele 
vedno bolj osvobajati spodnjega roba. Tu nastaja dinamičen vzgon in napetost. Iz 
gostega rastra so se sledi, ki so nastale od orodja in postopkov izdelave, zgostile 
tako, da so nastale oblike doprsnega portreta ali samo glave. Redkeje je pri tem 
nastala tudi krajina. Za umetnika so značilne mehke strukture rezov in kemičnih 
efektov. Skrbna je tudi izbira barvnih poudarkov kontrastnih tonov. Različna stopnja 
črnine ob prisotni mehkobi dosega žametno občutje portretnih likov.  
Kovačič je ustvaril veliko ciklusov grafik, med katere sodijo Figura, Sonce, Zapis, 
Kompozicija, Sekira in cink, Sekira in srp, Sekira in cink 2, Akutni cink, Legende, 
Korekture srca, a?, Bili ste trije!, Tihi dom, Koprene, Napetosti, Človeška vrsta. 
Za cikel »Figure«, nastale v letu 1976, delujejo kot abstraktni portreti, je značilno 
bogastvo tekstur ter intenzivni barvni odtenki. Za cikel »Zapisi« in nekatere odtise 
cikla »Kompozicije« (1976), ki so narejeni v tehniki akvatinte, so značilne dvojne črte, 
ki jih je zmehčal z jedkanjem in uporabo litografske krede. Cikel »Sekira in cink« iz 
leta 1978 je tako imenovani črno-beli cikel. S to tehniko je dosegel neposreden, 
silovit rezultat, ki pa je zaradi učinka suhe igle ter dvignjenega roba brazde, kjer se 
ujema barva, vseeno mehak. V serijo »Akutni cink« (1983) se znova začnejo 
pojavljati amorfna bitja. Namesto živih barv nastajajo mračne oblike.  Naslednji ciklus 
z naslovom »Legende« je nastal leta 1991. Ti odtisi vsebujejo zaprte ter ploske črne 
oblike ter barve. Plošča je tu obrisana do beline. Avtor nadaljuje s cikli »Korekture 
srca, a?« in »Bili ste trije!«, kjer manjša črna ploskev že razpade na manjše sledi. 
Cikli »Tihi dom«, »Koprene«, »Napetosti« in »Človeška vrsta« prehajajo drug v 
drugega. Črni barvi, ki v delih prevladuje, je včasih dodana še druga barva, 
največkrat rumena in rdeča. Če natančneje pogledamo, vidimo v skrbno postavljenih 
elementih nekakšna abstraktna bitja, največkrat glave z manjšimi trupi. (Klemenčič, 
2011; Smrekar, 2009; Smrekar, 2011).  
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Slika 53: Bojan Kovačič, iz cikla 'Tihi dom' VII, Barvna jedkanica, suha igla in akvatinta, 2003 

Grafično delo iz cikla Tihi dom VII predstavlja zelo izrazit kontrast. Tu je prisoten velik 
svetlostni razpon z malo svetlostnimi stopnjami, zaradi česar so prehodi zelo 
kontrastni, grafično delo pa deluje razgibano.  
Ta kompozicija z izrazitejšimi prehodi predstavlja trdi durski svetlostni ključ. 
Natančneje spada v visoki durski valerski ključ. Osrednji del elementa ter ozadje 
predstavljata najsvetlejši del v grafiki. Avtor se tukaj izraža z likovnima prvinama 
točka in linija. Zelo pomembno vlogo pa ima tudi gostota. Ta je na večjem delu 
elementa tako močna, da je tam nastala velika črnina. Črnina z gostoto točk in črt 
objema nastalo svetlo ploskev v sredini. Ta je omejena z barvo oz. tonom. Nizanje 
točk in linij se proti zunanjemu delu elementa manjšata, zato je na zunanjem delu 
upodobljena oblika svetlejša. Aktivne linije, ki so pri tem upodobljene, potekajo v vse 
smeri, so vodoravne, navpične ter poševne.  
Nekatere linije so tanke in jih ne zaznamo takoj, druge pa so močno poudarjene, saj 
so debelejše in zato prej opazne. Linije so tudi neformalne, zaradi česar delo izraža 
avtorjevo individualnost.                      



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Karin Mugerli, magistrsko delo 

 
43 

 

 

Slika 54: Bojan Kovačič, Človeška vrsta X, barvna jedkanica, akvatinta in suha igla, 2010 

V grafiki z naslovom Človeška vrsta X tonski prehodi ne prehajajo enakomerno iz 
enega v drugega, ampak je med njimi večji svetlostni preskok. Grafika izraža srednji 
durski valerski ključ, ki poskrbi, da delo deluje razgibano in pestro. Vsebuje velik 
svetlostni razpon, z malo stopnjami, kar omogoča bolj kontrastno in dinamično 
kompozicijo. Natančneje grafika predstavlja srednji durski svetlostni ključ. Element v 
osrednjem delu predstavlja najtemnejši del na grafiki, spodnja trikotna ploskev pa je 
najsvetlejša. Figura v sredini je upodobljena z zelo gosto posejanimi ukrivljenimi in 
ravnimi aktivnimi linijami. Linije so različnih debelin, kar figuro še dodatno potemni. 
Ploskve v okolici figure so omejene s pomočjo različnih točk in črt. Tudi tukaj ima 
gostota pomembno vlogo, saj se zaradi nje svetlosti ploskev med seboj razlikujejo. 
Elementi so namreč posajeni z različno gostoto, kar tvori različne stopnje svetlosti. 
Zgornji levi del predstavlja neko srednjo svetlostno stopnjo v grafičnem delu. 
Najsvetlejša je spodnja ploskev, na kateri najdemo najmanj elementov. V delu 
najdemo veliko različnih točk in linij, ki se med seboj razlikujejo v debelini, velikosti, 
obliki …  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Karin Mugerli, magistrsko delo 

 
44 

 

 

Slika 55: Bojan Kovačič, iz cikla koprene XVI, barvna jedkanica, akvatinta in suha igla, 2007 

Na grafiki iz cikla Koprene XVI so toni urejeni v stopničasto zaporedje različno svetlih 
ploskev. Delo vsebuje velik tonski razpon, a ima zelo malo stopenj. 
Kompozicija je ustvarjena v srednjem durskem valerskem ključu in tvori tri ploskve, 
pri čemer sta zgornji dve najtemnejši del grafičnega odtisa. Ti dve ploskvi sta omejeni 
s točkovnim in linijskim rastrom. Na zgornji levi ploskvi so linije in točke najgosteje 
poseljene, zato je ta del najtemnejši v grafičnem odtisu. Pri ploskvi na desni pa so ti 
elementi redkeje nanizani, zato ta stran deluje svetleje. Na ploskvi je avtor dodal še 
nekaj manjših temnejših ploskev. Upodobljenih je veliko različnih linij, kar je najbolj 
razvidno pri linijah na najsvetlejši ploskvi. Avtor je ustvaril veliko diagonalnih aktivnih 
linij, ki so glede na tok točkaste, črtkane, prekinjene in neprekinjene. Glede na 
velikost so linije tanke, debele, krajše in daljše. Linije so neformalne, saj jih je avtor 
ustvaril s prosto roko. V delu najdemo eno večjo diagonalno linijo, ki poteka med 
najsvetlejšo ploskvijo in zgornjima najtemnejšima ploskvama. Ta linija ja pasivna 
linija, ker je nastala kot posledica strukture, ki določa lastnosti zgornjih dveh ploskev.  
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 GIORGIO MORANDI 

Giorgio Morandi (1890 - 1964) se je rodil v Bologni. Je eden največjih italijanskih 
umetnikov 20. stoletja, slikar, risar in grafik, specializiran za tihožitja, krajine ter 
portrete. Bil je študent na Akademiji za likovno umetnost v Bologni in nanj so močno 
vplivali francoski impresionisti in slikarji, kot so Paul Cezzanne, Georges Seurat, 
Henri Rousseau in Pierre-Auguste Renoir in italijanski umetniki: Giotto, Masaccio, 
Paolo Uccello in Pierro della Francesca. Kljub temu da ni veliko potoval, se je 
zavedal avantgardnih gibanj, kot so kubizem, futurizem in pittura metafisica. Leta 
1912 se je prvič srečal s futurizmom in sodeloval na prvi futuristični razstavi v Galleria 
Sprovieri v Rimu. Proučeval je tudi kubistični slog Georgesa Braquea in Pabla 
Picassa. Nekaj časa je ustvarjal v futurizmu ter metafizičnem slikarstvu. Kmalu pa je 
razvil svoj lasten, osebni slog. Temu slogu je ostal zvest in ga je uporabljal na svojih 
slikah na platno in na jedkanicah.  
Morandi je ustvarjal na dveh področjih. Upodabljal je pokrajine njegove okolice (svojo 
priljubljeno pokrajino Grizzana, Apenine okoli Bologne in Cortile di Via Fondazza) in 
tihožitja z vazami, steklenicami, školjkami in cvetjem. Oblikoval je tihožitja z majhnimi 
predmeti, kot so steklenice, vaze, vedra, skodelice, škatle, ki stojijo na prazni mizi, ki 
je pogosto oprta na steno. Predmeti so postavljeni tesno skupaj. Naredil je številne 
variacije na isto temo ter pri tem proučeval globino in razdaljo med predmeti. 
Navadno predmeti stojijo v dveh vrstah, neposredno eden za drugim, na praznem 
področju mizne plošče. Znova in znova je upodabljal enake predmete v podobnih 
okoljih, z minimalnimi razlikami v sestavi in barvi.   
Morandijevo delo obsega krajine, še zlasti pa tihožitja (z izjemo nekaj redkih 
figuralnih kompozicij) s steklenicami, vazami, kozarci in starimi predmeti. V postavitvi 
predmetov je iskal skladnost in kompozicijo. Večkrat se je izognil sencam, tako da 
bilo videti, kot bi predmeti lebdeli v prostoru. Ti predmeti so izdelani z izredno barvno 
senzibilnostjo. S svetlo temnimi kontrasti je dosegel plastičnost enostavnih 
geometrijskih oblik. Morandi je začel izdelovati jedkanice leta 1912 kot samouk in 
prav kmalu je mojstrsko obvladal tehniko. Njegove jedkanice razkrivajo veliko 
slogovno raznolikost.  Eksperimentiral je s tehniko jedkanice, pogosto je uporabljal 
starinske dokumente za teksturo. Delal je predvsem v črni in beli barvi, vendar je z 
uporabo šrafure ustvaril kolorizem, ki je njegove kompozicije omehčal. Za njegova 
tihožitja je značilna urejena postavitev steklenic, vaz, kozarcev, pomanjkanje 
perspektive, tonski razpon. Njegova natančnost in mojstrsko obvladovanje tehnike 
mu je omogočalo proučevanje različnih tonskih učinkov, od črne do bele z odtenki 
sive. Ustvaril je preko 130 jedkanic. 
Bil je mojster uporabe različnih tehnik. V svojem opusu je nenehno iskal čistost 
oblike. Njegova pozna dela so blizu abstrakcije. Kljub mednarodnemu uspehu je 
Morandi, eden najbolj prepoznavnih in hkrati skrivnosten umetnik 20. stoletja,  živel 
mirno življenje v Bologni s svojimi sestrami. (Cotter, 2008). 
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Slika 56: Giorgio Morandi, Tihožitje z petimi objekti, jedkanica, 1956 

Toni med seboj enakomerno prehajajo iz temnih v svetle. Jedkanica vsebuje velik 
svetlostni razpon z veliko svetlostnimi stopnjami. Umeščamo ga v srednji molski 
svetlostni ključ. Upodobljeno je s črtnim rastrom. Vidna je uporaba aktivnih linij, 
prevladujejo pa poševnice. Glede na izvedbo je uporabljena neformalna črta, 
ustvarjena s prosto roko, kar izraža avtorjevo individualnost. Med prehodi nekaterih 
tonov nastanejo tudi pasivne linije, najizrazitejša je na prehodih med srednjimi toni ter 
belino, ki prikazuje najsvetlejši del grafike.  
Avtor je globino prostora ustvaril s tonsko modelacijo. Uporaba linij je glede na 
tonaliteto ploskev uporabljena z različno gostoto. Ploskve, ki predstavljajo temnejše 
osenčene dele, so gosteje poseljene s črtami, pri tem pa se te tudi križajo. Tako 
nastane nekakšna mreža, raster. Svetlejša območja so redkeje poseljena s črtami. 
Pri teh avtor ne uporabi križanja linij. Na nekaterih najsvetlejših območjih ploskev 
ostane nedotaknjena. Delo vsebuje tako nasebne kot odsebne sence, pri čemer nam 
nasebne dajejo informacijo o obliki teles, odsebne pa izražajo okoliški prostor. Te 
sence nam dajo tudi informacijo, da na tem delu svetloba prihaja iz spodnjega 
desnega kota. S tonsko modelacijo, pri kateri so predmeti v ozadju gosteje poseljeni 
s črtami, je avtor v delu ustvaril vtis globine oz. prostora. Prevladuje temno siv 
odtenek. 
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Slika 57: Giorgio Morandi, Tihožitje z draperijo na levi, jedkanica, 1927 

Grafično delo predstavlja kontinuirano svetlostno lestvico, toni v delu si namreč 
enakomerno sledijo iz temnih v svetle. Delo ima velik svetlostni razpon in malo 
vmesnih stopenj, zato so prehodi med toni zelo kontrastni in močni. Delo je 
upodobljeno v trdem, durovskem svetlostnem ključu. Toni so pri tem ustvarjeni z 
nizanjem bolj ali manj gostih črt oz. črtnim rastrom. Z uporabo aktivnih linij na najbolj 
izrazitih prehodih med toni nastajajo tudi pasivne linije.  
Črte so neformalne oz. osebne. Pri tem delu je avtor v večini uporabljal kratke, ravne 
črtice, usmerjene v vse smeri. Upodobljeni predmeti so osvetljeni. Svetloba pada od 
spredaj. Na predmete vpliva tudi tonska vrednost ozadja, ki sodi med temnejše tone. 
Ta osvetljene predmete naredi še bolj svetle. Okolica upodobljenih predmetov je 
razdeljena na tri ploskve, ki so omejene z barvnim tonom. Največja ploskev je 
ozadje, najmanjša pa podlaga, kjer predmeti stojijo. To je najtemnejša ploskev, 
spodnja ploskev pa je najsvetlejša.  
Avtor se je v delu poigraval tudi s prostorskimi ključi, pri katerih je predmete v ozadju 
upodobil temneje, predmete v ospredju pa svetleje, kar je izzvalo občutek globine. 
Predmetom na grafičnem delu dajejo obliko nasebne sence. Vidimo tudi nekaj 
odsebnih senc, a jih je zelo malo. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Karin Mugerli, magistrsko delo 

 
48 

 

 

Slika 58: Giorgio Morandi, Tihožitje z košaro kruha, Jedkanica, 1921 

Na zgornji grafiki odtenki enakomerno prehajajo od svetlejšega do temnejšega. To je 
nizki molski valerski ključ. Vsebuje majhen svetlostni razpon, pri čemer prevladujejo 
temnejši toni. Delo je zato monotono in deluje otožno. V delu je zaradi temnih 
odtenkov prisotna močna gostota linij. Tudi to delo je upodobljeno s črtnim rastrom, 
pri katerem so temnejši deli gosteje poseljeni s črtami kot svetlejši deli. Linije so 
aktivne in se svobodno gibljejo v vse smeri. Uporabljene so tako dolge kot kratke 
linije, ustvarjene z avtorjevo prosto roko in so neformalne. Sence na delu nam 
sporočajo, da svetloba prihaja iz spodnjega desnega kota. Še posebej se to opazi na 
odsebnih sencah, ki ležijo na levi strani upodobljenih predmetov. Med večjimi 
tonskimi prehodi nastajajo pasivne linije, ki so še posebej vidne pri razliki med 
podlago in sencami ter na kvadratni škatli na sredini tihožitja.  
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 PABLO PICASSO 

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), rojen v Malagi, je eden izmed najpomembnejših 
umetnikov 20. stoletja. Bil je slikar, grafik, kipar, obvladal je številne kreativne obrti in 
bil odličen scenograf. Že v ranih letih ga je umetnosti učil oče, ki je bil slikar in učitelj. 
Študiral je v Corunni, Barceloni in Madridu. Leta 1898 se je odločil opustiti študij in 
stopiti na samostojno umetniško pot. Nekaj časa je živel in delal v Parizu. Po 2 
svetovni vojni se je preselil v Vallavis na Azurni obali. Picasso se je v svojem 
dolgoletnem ustvarjalnem opusu poigraval z različnimi tehnikami in slogi. Njegovo 
umetniško delo je prešlo več faz, ki jih poimenujemo »Realistično obdobje«, 
»Rožnato obdobje«, obdobje kubizma ter obdobje neoklasicizma z elementi 
nadrealizma. Po zaključku teh faz se je začel Picasso intenzivno ukvarjati z grafiko, 
kiparstvom in keramiko. Avtorjev umetniški opus zajema veliko del in sicer okrog 
1900 slik, 3200 keramik, 7000 risb, 1200 skulptur in 20.000 grafik.  
Grafiki se je Picasso posvečal med letoma 1904 in 1972. Motivi, ki jih je mojstrsko 
zarisoval v tiskarske plošče, so zelo raznovrstni: grška in rimska mitologija, 
bikoborbe, odnos med slikarjem in njegovim modelom, živali, tihožitja, portreti in 
izjemne ilustracije knjig.  
Njegovo grafično obdobje je izjemno bogato in zajema več grafičnih ciklov in sicer: 
 

- ilustracije za Balzacovo Neznano mojstrovino,  
- Vollardova suita, serija sto grafik, pri kateri je s pomočjo tiskarja vnesel nove 

tehnične postopke, npr. akvatinto in tehniko mehke prevleke, 
- Ovidove Metamorfoze,  
- Francove sanje in laži, narejene na dveh grafičnih ploščah, razdeljenih na devet 

enakih polj. Upodobil je groteskno figuro španskega diktatorja. Ciklus je nastal 
leto po začetku španske državljanske vojne. Picasso je v šestih poljih upodobil 
pošast, katere zločine končno ustavi bik.  

- Dvanajst pesmi španskega pesnika Luisa de Góngora y Argote, ki obsega 19 
grafičnih listov, na katerih je Picasso upodobil ženske pri ličenju, branju, pisanju.  

- Šest Toescovih fantastičnih pripovedk,  
- La Tauromaquia. Obsega 26 akvatint, ki jih je Picasso posvetil enemu največjih 

španskih matadorjev 18.st., Pepu Illu. Izbral je prefinjen postopek. S čopičem je 
slikal neposredno na bakreno ploščo. S tem je dosegel dinamično in lahkotno 
potezo. Prizori od vstopa v areno do konca bikoborbe, so upodobljeni z visoko 
stopnjo abstrakcije. To še stopnjujejo ostri kontrasti med belo površino in redkimi, 
širokimi potezami čopiča. 

- Carmen med vsemi Carmen,  
- Živi pesek Pierra Reverdyja,  
- Izgubljeno telo Aimeja Cesaireja,  
- Čudoviti rogonosec Crommelyncka, 
- upodobitve bikoborb. 
       

Med največje Picassove grafične umetnine pa stroka uvršča ciklus 97 grafičnih listov 
Minotaver. Najbolj poznani motivi tega ciklusa so Minotaver, Rembrandt, Kiparjev 
atelje, Posilstvo in Slepi Minotaver. (Kač, 2010). 
Najprej je Picasso izdeloval jedkanice, po letu 1945 pa se je intenzivneje začel 
ukvarjati z litografijo. Preskušal pa se je tudi z drugimi grafičnimi tehnikami, npr. 
akvatinto, suho iglo in linorezom. V tehniki rezervaš je ustvaril nekaj svojih najlepših 
grafičnih del. Ukvarjal se je s številnimi litografskimi različicami na isto temo.  Ena 
najbolj znanih litografij je Ženska v naslonjaču, ki je nastala v 30 različicah.  
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Konec petdesetih let je začel ustvarjati v linorezu. Iz tega obdobja je znan barvni 
linorez Tihožitje pod svetilko, 1962. V letu 1968 se je Picasso ukvarjal s serijo grafik z 
naslovom Suita 347. Nastalo je 347 grafičnih plošč, ki so vsebovale izrazito erotično 
vsebino in voajerizem. Čeprav je bila erotika v umetnikovem delu prikrito prisotna ves 
čas, pa je v tej seriji postala osrednja tema njegovega ustvarjanja. Picassov grafični 
opus je izjemno bogat in je eden največjih opusov modernizma. Njegov doprinos k 
razvoju grafičnega medija je izjemno pomemben zaradi njegovega raziskovalnega 
razvoja in vnašanja številnih inovacij v grafični proces. Eksperimentiral je v čisti 
tehniki, z uporabo brusnega papirja, strugal, gladilk pa tudi s kombinacijo suhe igle. 
Picasso je bil mojster dinamične, skoraj dramske kompozicije, ki je njegove črno-bele 
slike naredila žive in živahne. (Škrjanec, 2015; Hans Ludwig C, 1982). 
 

 

Slika 59: Pablo Picasso, Štiri gole ženske in izklesana glava (skulptura glave), jedkanica, 1934 

V Picassovi grafiki z naslovom Štiri gole ženske in izklesana glava toni enakomerno 
prehajajo od svetlih do temnejših. Zaradi mehkih prehodov delo tako uvrstimo v 
srednji molski valerski ključ. Predstavlja velik razpon tonskih vrednosti, saj vsebuje 
veliko stopenj. Najsvetlejši del se pojavi v sredinskem delu formata, najtemnejši del 
pa je na levi strani formata. Picasso svetlostne odtenke upodobi s pomočjo linijskega 
rastra. Na predelih, kjer je delo temnejše, so uporabljene zelo gosto oblikovane linije, 
ki imajo navpično, vodoravno in poševno smer.  
Na predelih, kjer je grafika svetlejša, so linije redkejše. Okno v zgornjem desnem 
kotu je osenčeno le z vodoravnicami in navpičnicami, zato ta del deluje svetleje kot 
temnejša leva stran. Najsvetlejši del na tej grafiki je roka ženske. Na njej skoraj ni 
nobenega elementa. Linije v grafičnem delu so aktivne linije. Močne konture na 
figurah predstavljajo medialno linijo, pri strukturi pa so nastale tudi pasivne linije.  
Avtor se je izražal z neformalno osebno črto, to pomeni da je motiv ustvarjal s prosto 
roko. V ozadju je upodobil tudi ploskve različnih svetlosti, kar še dodatno popestri 
grafično delo. 
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Slika 60: Pablo Picasso, Par, ki se ljubi, suha igla, jedkanica in akvatinta, 1933 

V tem grafičnem delu se toni med seboj ločijo ploskovno. Delo je narejeno v 
srednjem durskem valerskem ključu. Ima velik razpon in malo stopenj, vendar 
količinsko prevladujeta bela in svetlo siva barva. Najsvetlejši del na grafiki je del, 
osvetljen z naravno svetlobo, ki pada skozi odprtino na levi strani. Ta svetloba se čez 
grafiko razprostira diagonalno. Ta diagonala, ki je nastala kot posledica dveh tonov 
različnega odtenka, razdeli grafiko na dva dela. Kompozicija nad diagonalo je 
temnejših tonov, spodnji del pa je svetlejši. Tu nastane izrazit svetlo-temni kontrast. 
Tonske vrednosti so postavljene ploskovno ena poleg druge. Ploskve so omejene z 
različno svetlimi toni. Med njimi nastajajo številne pasivne linije. Najbolj izrazita 
pasivna linija je diagonalna linija med osvetljenim spodnjim delom in zgornjim delom. 
Ta linija ustvari delo bolj dinamično. Ploskve je avtor upodobil s pomočjo tehnike 
akvatinte. V grafičnem delu je uporabil tudi različne linije, ki so nastale kot produkt 
tehnike suhe igle in jedkanice. Linije je uporabil za obrise figur. To so aktivne linije, ki 
jih je avtor upodobil s prosto roko in so različnih dolžin in oblik. Največ je ukrivljenih 
linij. Linije je upodobil tudi na levem delu grafičnega lista ter na obrazu Minotavra. 
Uporaba linij se razlikuje po gostoti, obliki, velikosti, pri čemer nastajajo različne 
tonske vrednosti. Minotavrova glava in rastline na levi vsebujejo najgostejšo uporabo 
linij, zaradi česar tam dobimo najtemnejše tone.  
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Slika 61: Pablo Picasso, Jokajoča ženska I, jedkanica, 1937 

Toni na figuri enakomerno prehajajo iz svetlih preko vmesnih tonov do temnejših. 
Prisoten je velik svetlostni razpon z veliko stopnjami. To grafično delo spada v srednji 
molski valerski ključ. Figura ženske je sestavljena iz več oblik ploskev, ki se med 
sabo razlikujejo po obliki tonu ter teksturi oz. rastru. Oblike ploskev so večje in 
manjše in so nepravilnih oblik. Omejene so z linijskim rastrom in z medialno linijo. 
Toni ploskev so upodobljeni z grafično modelacijo oz. z rastrom. Tu avtor uporabi 
linije različnih dolžin in debelin, segajočih v več smeri. Kjer je gostota linij močnejša, 
dobi delo temne tone, kjer je gostota linij manjša, pa je tisti del grafike svetlejši. Lasje 
portretirane ženske so najtemnejši del na grafičnem odtisu. Tvorijo vzporedne 
ukrivljene linije, ki so ponekod gostejše, drugje redkejše in tako ustvarjajo mehak, 
temnejši svetlostni prehod. Ostale ploskve so upodobljene s križanjem ravnih aktivnih 
linij z različno gostoto in s črtnim rastrom. Vse linije v kompoziciji so neformalne, saj 
jih je avtor ustvaril s prosto roko. Na nekaterih delih ima grafika poudarjeno konturo. 
V večini so linije ravne, med katerimi je poševnic. Glede na obliko grafika vsebuje 
tudi lomljene, ukrivljene linije ter več debelinske linije. 
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 REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN 

Rembrandt, s polnim imenom Rembrandt Harmenszoon van Rijn, je bil rojen 15. julija 
1606 v Leidnu na Nizozemskem. Najprej je obiskoval latinsko šolo, nato pa univerzo 
v Leidnu, a je izobraževanje kmalu opustil in stopil na samostojno umetniško pot. 
Njegova umetniška pot se je začela z učenjem pri lokalnem mojstru Jacobu van 
Swanerburchu, kasneje pa v Amsterdamu pri Pietru Lastmanu. Ko je po šestih 
mesecih osvojil potrebno znanje,  se je vrnil v domač kraj, kjer je kmalu postal zelo 
cenjen. Leta 1631 se je preselil v Amsterdam in se poročil s Saskio van Uylerburgh. 
Umrl je 4. oktobra leta 1669 v Amsterdamu. (Lazar, 2013) 
Rembranta uvrščamo med največje svetovne umetnike. V zgodovino likovne 
umetnosti se je zapisal kot tehnično briljanten slikar in velik raziskovalec svetlobe in 
njenih učinkov. Zaslovel je kot mojster svetlobe in sence, obvladoval je chiaroscuro.5 
V slikarska in grafična dela je mojstrsko ujel igro svetlobe. Za njegova dela so 
značilna dramatična nasprotja med svetlobo in temo in prepričljivo podana 
upodobljenčeva psihološka dimenzija. (Mennering, 1995) 
Bil je slaven baročni slikar, ki je poleg slikanja veliko časa posvetil tudi grafikam. 
Njegov opus je zelo obsežen. Ohranilo se je okrog 400 njegovih slik, okoli tristo grafik 
in več kot tisoč petsto risb, med katerimi so biblijski motivi, avtoportreti in krajine. Bil 
je velik posebnež. Ustvaril je številne avtoportrete iz vseh obdobij njegovega 
ustvarjanja. Poleg lastnih podob je oblikoval še portrete drugih ljudi, še posebej mu je 
bila ljuba podobe njegove matere, katero je oblikoval z izjemno spoštljivostjo. Med 
ostalimi portreti nastopajo portreti raznih velikašev, obrtnikov ali družinskih članov. Za 
njegove portrete je bilo značilno, da so bila natančna odslikava upodobljene osebe in 
hkrati odslikava upodobljenčeve psihe. Velik del grafik predstavlja svetopisemska 
tematika, prizori iz stare zaveze, prizori, ki predstavljajo vsakdanje življenje in ljudi pri 
delu, upodobitve beračev in razni prizori iz židovskega življenja. Njegova dela 
vsebujejo izjemno kvaliteto. Natančno se je posvečal detajlom. Grafično tehniko je 
nenehno izpopolnjeval. Največ se je ukvarjal z jedkanico. (Premrov,  2013). Tej je dal 
popolnost, s katero se je približala današnjemu času. Zelo dobro je razvil tudi 
stopenjsko jedkanico, pri kateri je lahko odtisnil tudi najbolj tanke, komaj vidne črte 
pa vse do močno jedkane, globoke in široke črte. Jedkanici je dodajal tudi poteze s 
suho iglo. (Apollonio, Šefran, Galič in Borčič, 1984). Tako je dosegel izjemne učinke 
neenakomerne linije, kar je njegovim grafikam vdihnilo živahnost, kvaliteto ter izrazno 
moč ter žametnost linij. (Premrov, 2013). Značilna je uporaba gostega šrafiranja, 
linije so tekoče, kar omogoča njegovemu delu izjemno črnino. Njegova grafična dela 
so nastajala med leti 1626 in 1660. V večini so služila kot študije njegovih slikarskih 
del, nekaj od teh pa je postalo izredno pomembnih. (Pufek, 2013). 
 
 

 

 

 

                                            
5 Chiaro-scuro (it. svetlo-temno) je v slikarstvu, risbi in grafiki uporaba igre svetlobe in sence, ki omogoča 

upodabljanje navidezne globine  prostora ter plastičnih oblik in povzroča dinamične učinke v kompoziciji. 
(Šuštaršič idr.,2004, str. XIV). 
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Slika 62: Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Oznanjenje pastirjem, jedkanica, bakrorez in suha igla, 1634 

Grafično delo Oznanjenje pastirjem predstavlja kontinuirano svetlostno lestvico, saj 
odtenek prek grafičnega odtisa enakomerno prehaja iz temnih do svetlejših tonov. 
Delo bogati velik svetlostni razpon, saj vsebuje zelo temne in zelo svetle odtenke. 
Med njimi pa se prepleta več sivih odtenkov. Najbolj prevladujejo temni toni. 
Najsvetlejši del grafičnega lista je zgornji levi del, kjer svetla površina najbolj izstopa.  
Zaradi enakomernega prehajanja med svetlimi in temnimi toni ter velikega tonskega 
razpona grafično delo deluje mirno. Sodi v nizki molski svetlostni ključ oziroma temni 
in mehki svetlostni ključ. V Rembrandtovih grafikah igra likovna prvina linija zelo 
pomembno vlogo pri doseganju svetlostnih razlik. Avtor se je izražal z aktivnimi 
linijami, ki se gibljejo svobodno v vse smeri. Zaradi križanja črt nastane tudi pasivna 
linija, ki jo najbolje opazimo med večjimi prehodi odtenkov. Glede na izvedbo je avtor 
svojo individualnost izrazil z neformalno črto. V grafičnem odtisu najdemo največ 
poševnih linij, ki delo naredijo še bolj dinamično. Pomembno vlogo pri doseganju 
tonov je dosegel s pomočjo rastra, križanja črt in nanj vplivajoče gostote. Na 
zgornjem levem delu, kjer je področje najbolj svetlo, vidimo, da je uporaba linij zelo 
redka ali pa linij sploh ni. Najtemnejši del predstavlja diagonala od spodnjega levega 
kota do zgornjega desnega, ki jo je avtor ustvaril z nizanjem zelo gostih linij; od 
ostalih dveh delov se loči z pasivno linijo. Avtor je s pomočjo grafične modelacije 
ustvaril tudi globino oz. prostor. 
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Slika 63: Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Tri drevesa, jedkanica, 1643 

Na grafičnem delu Tri drevesa je Rembrandt v tehniki jedkanice upodobil kontrast 
svetlobe in sence. Toni na grafičnem odtisu na nekaterih delih prehajajo enakomerno 
iz temnih v svetle. Delo vsebuje tudi neenakomerne prehode med toni. Značilen je 
velik svetlostni razpon, z zelo svetlimi in zelo temnimi toni, med katerimi je razmerje 
enakomerno. Jedkanico umestimo v srednji durski svetlostni ključ. Rembrandt je 
motiv upodobil s pomočjo likovne prvine linije. Ta s pomočjo rastra in spremenljivk 
omogoča doseganje svetlih in temnih tonov. Izražal se je z aktivno linijo, ki se giblje 
svobodno in v vse smeri. Prevladujejo poševne linije. Opazimo pa tudi nekaj 
vodoravnic. Nizki, sivi oblaki v ozadju nakazujejo nevihto. Delujejo kot zastor, pred 
katerim je upodobil ravne linije. Grafika vsebuje tudi formalne črte in sicer v zgornjem 
levem kotu, kjer so vzporednice narejene s pomočjo ravnila, ostale linije pa so 
neformalne, saj so narejene prostoročno. Formalne diagonalne linije v zgornjem 
levem kotu delo dodatno popestrijo in ga naredijo še bolj dinamičnega. Jedkanica 
vsebuje aktivne in pasivne linije. Svetle in temne tone je avtor upodobil s pomočjo 
rastra in gostote. Najbolj svetel del je ozadje, na katerem linij sploh ni ali pa so 
upodobljene zelo redko. Za doseganje temnega spodnjega dela ter oblakov, ki 
nakazujejo nevihto, je uporabil raster, ki vsebuje večjo gostoto črt kot svetlejše 
površine. 
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Slika 64: Rembrandt  H.van Rijn, Grafika za sto guldnov, jedkanica, suha  igla in bakrorez, 1649 

V grafiki z naslovom Grafika za sto guldnov toni enakomerno prehajajo iz temnih v 
svetle. Ti v velikem svetlostnem razponu prehajajo iz svetlega levega dela v temen 
desni del, med katerimi so sivi toni, ki pa jih ni veliko. Leva in desna stran grafičnega 
dela ustvarjata velik svetlo-temni kontrast. Grafično delo predstavlja srednji molski 
svetlostni ključ. Motiv je upodobljen s pomočjo likovne prvine linije. Rambrandt je v 
tem delu poleg aktivne in pasivne linije uporabil tudi medialno linijo. Medialne linije so 
dobro prikazane na levi polovici dela. Tam, kjer so figure upodobljene le z obrisno 
konturno črto, nastane ploskev. Druge figure je z aktivnimi linijami osenčil in tem 
ploskvam dal določen ton in obliko. Črte so ravne in ukrivljene. Svetle in temne tone 
upodablja s pomočjo rastra in gostote, pri čemer je leva stran redkeje poseljena s 
črtami, desna pa vsebuje tolikšno gostoto črt, da je odtis tam popolnoma črn.  
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3. LASTNO RAZISKOVALNO DELO 

Grafika me je prevzela že v osnovni šoli, kjer sem se prvič srečevala z tehnikami 
linoreza, kolažnega tiska ter tiska s pečatniki. Konkretnejše ukvarjanje z grafiko pa 
me je pričakalo prav na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, pri prof. Črtomirju Frelihu in 
prof. Bojanu Kovačiču. Med tehnikami, s katerimi smo se srečali na fakulteti, so me 
nabolj prevzele tehnike globokega tiska in kolagrafija. Moja grafična dela so nastajala 
doma ter v grafični učilnici Pedagoške fakultete v Ljubljani. Za pestro predstavitev del 
sem uporabila različno velike cinkove plošče, tako da so nastali grafični izdelki 
različnih velikosti.  
 
Avtorsko raziskovalni del naloge je razdeljen na dva dela. V tem delu predstavljam 
svoja grafična dela v različnih tehnikah globokega tiska. Glavna tema grafičnih del pa 
je seveda likovna prvina svetlo-temno. Poigravala sem se z različnimi tehnikami 
globokega tiska in se izražala z likovnimi prvinami in spremenljivkami, ki najbolje 
omogočajo izvedbo prvine svetlo-temno. Med temi se najpogosteje pojavljata linija, 
črtni raster, s katerima dosegam zanimive svetlo-temne rešitve. Dela sem umestila 
med valerske ključe ter opisala njihovo izrazno vrednost. Za izvedbo izbranih tehnik 
sem uporabljala standardne materiale in orodja. Nato sem dela še analizirala.  
 
V drugem delu sem analizirala uporabo novih materialov in orodij, ki sem jih kasneje 
uporabila pri pedagoškem delu. Raziskovala sem nove materiale in orodja, s katerimi 
bi lahko v šolah izvajala tehnike globokega tiska. Izbrala sem tiste, za katere sem 
menila, da so bolj primerni in lažje dostopni od standardnih materialov. Pri tem sem 
se predvsem osredotočila na podlago ter orodje za vrisovanje v matrico. Postopek in 
rezultate sem nato primerjala med seboj.   
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• Nevihta 

 
Tehnika: Suha igla 
 
Prvo grafično delo, ki ga v 
svojem magistrskem delu 
predstavljam, je narejeno v 
tehniki suhe igle. 
Ustvarjeno je brez kemične 
obdelave, saj nisem 
uporabila kisline, ampak le 
jekleno iglo, s katero sem 
vrisovala motiv.  
Delo bogatijo strukture 
močno vijugastih krožnih 
linij, ki spominjajo na igro 
med seboj prepletajočih se 
spiral. Igra oblik izraža 
igrivost, utripanje, nemir, 
akcijo …  
Oblike se preko dela 
ponavljajo z isto smerjo  
gibanja, pri tem pa se 
spreminja njihova gostota. 
Delo tako izraža pestro 
tonsko lestvico. 
Različne tonske vrednosti 
sem pridobila tudi zaradi 
različnega pritiska pri 
vrisovanju brazd. Tako tudi 

globina brazd igra pomembno vlogo pri svetlosti tona. V grafičnem delu prevladuje 
likovni element linija. Delo vsebuje veliko krožnih vijugastih aktivnih linij, ki se z 
različno gostoto prepletajo preko grafičnega odtisa. Med seboj se razlikujejo po 
debelini, dolžini, svetlosti … Za linije, ki so debelejše in temnejše, velja, da so bile v 
matrico vrisane z močnejšim pritiskom, torej je bila brazda, ki je zajemala barvo 
globlja in zajela več barve. Valovite oz. vijugaste linije nam dajejo občutek 
umirjenosti. Gmota elementov, ki poteka iz sredine levega dela grafičnega odtisa 
proti zgornjemu desnemu kotu, predstavlja najtemnejši del. Tu je gostota elementov 
največja in so linije zaradi bolj globokih brazd v matrici temnejše in debelejše. Ta 
gmota se v isti smeri gibanja pred zgornjim desnim kotom izrazito spremeni v skoraj 
najsvetlejši del grafičnega odtisa. Tam je gostota elementov zelo majhna. Na 
grafičnem odtisu najdemo še eno obliko linije. To je rahlo valovita linija, ki poteka iz 
spodnjega dela grafičnega odtisa proti vrhu in na polovici izgine. Linija, ki predstavlja 
najsvetlejši del, je nastala kot posledica strukturnih linij v okolici in je omejena s 
črtnim rastrom. Delo vsebuje velik svetlostni razpon in veliko stopenj. Prehodi med 
toni so mehkejši in ustvarjeni v kontinuirani svetlostni lestvici. Delo sodi v srednji 
molski valerski ključ, ki ga povezujemo z občutki umirjenosti, otožnosti, … 

  

Slika 65: Karin Mugerli, Nevihta, suha igla, 2012, velikost: 15x20 cm 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Karin Mugerli, magistrsko delo 

 
59 

 

• Mehurčki 

 
Tehnika: jedkanica 
 
Grafično delo je narejeno v tehniki jedkanice, katere 
matrico sem kemično obdelala s kislino. Tu se 
prepletajo linije različnih oblik. Najbolj izrazita je 
igra krožnih oblik, ki se preko dela ponavljajo in 
tvorijo navpično, simetrično kompozicijo. Tu prihaja 
tudi do prekrivanja krogov, kjer nastajajo tonske 
spremembe. Poleg krožnih linij v delu najdemo tudi 
ravne močno poudarjene linije ter več tanjših, na 
vse smeri begajočih linij, ki delu dodajo pestrost, 
aktivnost, veselje, nasprotno pa ozadje nudi 
stabilnost, mirnost, trdnost… Grafično delo sem 
popestrila tudi s točkami različnih oblik. Toni se 
med seboj prepletajo kontrastno in dinamično. Na 
krožne oblike oz. ploskve deluje iluzija gibanja. Ob 
prvem pogledu se kompozicija zdi stabilna, če pa 
podrobneje pogledamo gibanje krožnih oblik, se 
nam zdi, kot da se kompozicija giblje in da se bo 
zrušila. Občutek imamo, kot da jo pokonci drži le 
ožina formata ter mreža navpičnih in vodoravnih črt 
v ozadju, ki na nas deluje umirjeno. Za doseganje 
različnih tonskih vrednosti sem uporabila različne 
likovne prvine in spremenljivke. Pet okroglih 
ploskev postavljenih v navpično kompozicijo, nam 
nudi pestro tonsko izbiro. Krožne oblike so 
obrobljene z močno medialno linijo in so razdeljene 
na različno velike ploskve nepravilnih oblik. Tudi te 
ploskve so med seboj ločene z močno ravno linijo, 
ki prestavlja najtemnejši ton na grafičnem odtisu.  
Različne tonske vrednosti ploskev so upodobljene z 
različnimi teksturami oz rastri. Največ je črtnega 
rastra, križanja ravnih črt. Črte so upodobljene z 
različno gostoto in v različnih smereh: navpične, 
vodoravne ter poševne linije. Največ je poševnih 

linij. Večja kot je gostota linij in več kot je smeri črt, temnejša je ploskev. Manjša kot 
je gostota in manj kot je smeri linij, svetlejša je ploskev.  
Točkovni raster na grafičnem delu je redkeje uporabljen, a je raznolik, saj točke 
nudijo pestro izbiro oblik. Vsaka od oblik z različno gostoto tvori drugačen ton 
ploskve. Pri prekrivanjih zgornjih treh krogov, dobimo  najtemnejše ploskve v motivu, 
saj je tam gostota linij najmočnejša. V nasprotju s pestro razgibano aktivno 
kompozicijo pa je ozadje, ki deluje mirno, statično ter delu daje trdnost. Ozadje 
vsebuje mrežo ravnih, tanjših navpičnih in vodoravnih linij. Linije so tu upodobljene 
redko, zato je ta del grafike svetlejši. Grafično delo predstavlja velik svetlostni razpon 
in več stopenj. Toni ploskev si ne sledijo zaporedno iz svetlega v temno, zato je 
svetlostni ključ kompozicije trši. Zaradi pestrosti pa je zelo razgibano in sodi durski 
svetlostni ključ.  

Slika 66: Karin Mugerli, Mehurčki, 
jedkanica, 2014, velikost: 15x5 cm 
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• Igra  

 
Tehnika: jedkanica 
 
Grafično delo z naslovom Igra je narejeno v tehniki 
jedkanice. Tu prevladujejo nenavadne oblike, ki jih 
zajema ozadje različnih tonskih vrednosti.  
Preplet oblik nas ponese na samo morsko dno, kjer se 
je ravnokar pričela igra hobotnic. Lovke hobotnic 
različnih oblik in velikosti se borijo za morski cvetlici, ki 
lebdita nad njimi. Grafično delo je razgibano in na nas 
deluje zelo pozitivno. Prevladujoča je harmonija 
sorodnih oblik, ki se prepletajo med seboj.  
V delu prevladujeta likovni prvini točka in linija, s  
katerima sem ustvarjala svetle in temne tonske 
vrednosti.  
Ozadje s pomočjo črtnega rastra zajema velik razpon 
tonskih vrednosti, pri katerem prevladujejo predvsem 
temnejši toni. Uporabljala sem različno dolge, 
prostoročne črte, ki potujejo v več smeri. Na nekaterih 
delih so te črte gostejše, zato je tam ozadje temnejše. 
Kjer so črte redkejše, ozadje deluje svetlejše. 
Tonaliteta ozadja se tako čez celoten grafični odtis 
postopoma spreminja. Lovke hobotnic predstavljajo 
igro ukrivljenih, nepravilnih ploskev, omejenih z 
medialno linijo. Ploskve so različnih velikosti, od 
manjših do večjih. V teh ploskvah se nahaja več 
različnih točk in črt, ki se med seboj razlikujejo po 
velikosti, obliki, debelini in ukrivljenosti. Njihova 
različnost pa pripomore k različnim tonskim 
vrednostim. 
V zgornjem delu prevladujejo manjše, okrogle, 
prostoročno ustvarjene ploskvice ali točke, ki so 
upodobljene na dveh delih. Te ploskvice se proti 
zunanjosti skupine redčijo, zato ustvarjajo svetlostni 
prehod. V srednjem delu teh dveh skupin ploskev se 
nahajajo tudi manjše točke, ki se proti zunanjosti 
redčijo. Ustvarijo dodatni svetlostni prehod iz temnega 
v svetlo, tako imenovani točkovni raster. Delo je 
teksturno zelo bogato in razgibano. Prikazana je 
pestra izbira likovnih izraznih sredstev. Grafično delo 
sodi v srednji molski valerski ključ, saj so prehodi med 
toni mehki. Tonski razpon je velik in ima več stopenj 
svetlosti.  
 
 

 
 
 

Slika 67: Karin Mugerli, Igra, 
jedkanica, 2014, velikost: 19x4 cm 
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• V oblakih 

 
Tehnika: jedkanica  
 
Oblaki na nebu nas opominjajo na prihajajočo 
nevihto. Svetli, s soncem obsijani oblaki na 
sredini, se proti dnu spreminjajo v pravo grozovito 
temo. Tema stiska svetle, puhaste oblake tudi z 
vrha grafike. Toni tako prehajajo iz temnih delov 
globin proti sredini, kjer se svetlijo, na vrhu pa 
nato spet preidejo v temnejše tone.  
Prepletanje oblakov je ustvarjeno z likovno prvino 
linijo, ki je tu glavna za doseganje svetlih in 
temnih površin. Najpomembnejšo vlogo v delu 
ima črtni raster, ki je najbolj izrazit na zgornjem in 
spodnjem delu grafičnega odtisa. Te temne tone 
sem dosegla z zelo gostim črtnim rastrom, ki se  
proti sredini odtisa umirja in ustvarja prehod iz 
teme v svetlobo. Na temnejših področjih je 
uporabljena močna gostota ravnih različno dolgih 
tankih in neprekinjenih linij, ki bežijo v več smeri. 
Te so navpične, vodoravne ter poševne.  
Takih linij je na svetlejših področjih manj in tam 
postopoma izginjajo. Ustvarjen je enakomeren 
svetlostni prehod med temnimi in svetlimi 
področji. Sredinski del pa je  kontrastno nekoliko 
bolj razgiban. 
Oblake med seboj ločijo valovite aktivne linije, ki 
na nas delujejo umirjeno. Med večjimi prehodi 
svetlostnih tonov nastajajo pasivne linije. Te linije 
so na nekaterih delih močno poudarjene in barvni 
nanos reliefno izstopa iz grafičnega papirja. 
Sence, ki nastajajo pri zakrivanju oblakov, nam 
dajejo občutek globine. Delo sodi v srednji molski 
valerski ključ. Tu je svetlostni razpon velik in 
vsebuje veliko stopenj. Zato se prehodi med 
seboj postopoma spreminjajo iz svetlega v 
temno.  
 

 
 
 

 

 

 

  

Slika 68: Karin Mugerli, V oblakih,  
jedkanica, 2014, velikost:15x5cm 
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• Mrk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tehnika: jedkanica  
 
Sonce se nahaja tik pred popolnim mrkom. Neznani planet bo kmalu zakril sonce, ki 
se s svojimi zadnjimi močmi trudi posijati na zemljo. Zaradi takšne moči nastaja obroč 
žarkov, ki sijejo izza neznanega planeta. Element je umeščen v svetlo ozadje, ki 
sestavlja mirno mrežo navpičnih in vodoravnih tankih linij, ki so pri sečiščih 
poudarjene s majhnim krogom. Krožna oblika, ki predstavlja zadnje žarke sonca, je 
umeščena v sredino formata.  
Grafika je ustvarjena z aktivnimi, kratkimi, na vse strani segajočimi linijami. Te linije, 
ki so ustvarjene s črtnim rastrom, kažejo moč žarkov, akcijo, življenje in celo agresijo. 
Oblika ni zaključena forma, saj se v zgornjem desnem delu formata konca ne stikata. 
Linije pa segajo tako blizu, da imamo občutek, kot da se bo krog v naslednjem 
trenutku sklenil. Kjer je linij več, je krog debelejši in temnejši, kjer jih je manj, pa je 
tanjši in nekoliko svetlejši. Pri tem se ustvari tudi pasivna linija. Ta nastane kot 
posledica strukturnih linij, ki določajo lastnosti neke ploskve. Pri tem delu je to krog. 
Delo z naslovom Mrk sodi v svetli oz. visoki durski svetlostni ključ. V grafiki se 
pojavlja zelo malo tonov. Svetlostni razpon je velik, vsebuje tako temnejše kot 
svetlejše stopnje tonov.  
  

Slika 69: Karin Mugerli, Mrk, jedkanica, 2014, velikost: 10x10 cm 
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• Kopija Morandija 

 

 
 

Slika 70: Karin Mugerli, Kopija Morandija, jedkanica, 2014, velikost: 30x20 cm. 

Tehnika: jedkanica 
 
Delo Kopija Morandija je posnetek grafičnega dela jedkanice znanega slikarja in 
grafika Giorgia Morandija, ki ga omenjam tudi v teoretičnem delu magistrske naloge. 
Ko sem raziskovala njegova dela, sem se odločila, da naredim kopijo enega izmed 
njegovih del kot poizkus, da vidim, kako je avtor ustvarjal svoje grafike. Grafično delo 
je narejeno v tehniki jedkanice, kjer je motiv upodobljen zgolj z aktivnimi linijami. Te 
igrajo zelo pomembno vlogo pri oblikovanju predmetov, senc in prostora. Linije so 
neformalne, tanke, narejene s prosto roko. Med seboj se razlikujejo po dolžini in 
smeri. Med njimi prevladujejo poševnice. V delu najdemo tudi nekaj pasivnih linij, ki 
nastanejo na prehodih med toni. Za upodobitev temnih in svetlih delov in senc je 
tukaj uporabljen črtni raster. Največja gostota in največ križanja črt je prav tam, kjer 
so površine najtemnejše, npr. delno vidna vaza v ozadju.   
S temnejšimi figurami v ozadju je prikazana tudi globina prostora. Temu pravimo 
grafična modelacija. Globino pri tem delu zaznamo tudi zaradi nasebnih in odsebnih 
senc, ki jih delo vsebuje. Pri svetlejših površinah oz. pri osvetljenih površinah se 
gostota črt zmanjša ali skoraj izniči. Tak primer je upodobljen na ročaju vrča na desni 
strani in delu vrča na levi, kjer črt ni. Ploskve postopoma prehajajo iz temnega v 
svetel ton, zato rečemo, da je prehod med toni mehak. V grafičnem delu je prisoten 
velik svetlostni razpon, ki ima veliko stopenj. Sodi v srednji molski svetlostni ključ. 
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• Jutro 

Tehnika:  
stopenjska jedkanica 
 
V tem grafičnem delu 
jutranje vzhajajoče sonce 
izžareva svojo moč, ki 
prihaja izza gore, pa tudi 
milino, nežnost, saj proti 
vrhu žarki izgubljajo svojo 
moč.  
Grafično delo je ustvarjeno 
v tehniki jedkanice. 
Nadgradila sem jo z 
različno dolžino jedkanja 
določenih območij in s tem 
ustvarila stopenjsko obliko 
jedkanice.  
V tem delu sem se izražala 
z likovnima prvinama linija 
in točka, pri čemer igra 
pomembno vlogo tekstura 
(črtni raster) in gostota. 
Linije so polkrožne oblike 
in se vertikalno nizajo 
druga nad drugo. 
Uporabljala sem formalne 
aktivne linije in pri tem 
uporabila ravnilo  in šestilo.  

Na spodnjem delu sem v 
obliki polkroga nizala 
polkrožne oz. ukrivljene 

linije. To nizanje linij pa se proti vrhu grafike manjša. Iz tega polkroga sem vlekla še 
ravne poševnice in vodoravnice. Te so različnih dolžin, pri čemer več krajših skupaj z 
dolgimi ustvari temnejši spodnji del. Daljše linije ustvarijo določen ton tudi na zgornji 
strani. To ustvari mehak svetlostni prehod. Linije so različnih dolžin. Uporabljala pa 
sem tako ravne kot ukrivljene linije. Na spodnjem delu sem upodobila manjše točke 
in s tem ustvarila točkovni raster, ki tvori dodaten ton površine. V tem delu sem 
svetlo-temno upodobila tudi s postopkom stopenjske jedkanice, pri čemer sem 
srednji del v kislini namakala več časa kot stranska dela, zato je ta del temnejši od 
zunanjih dveh. Kompozicija je centralna, simetrična, saj je leva stran formata skoraj 
enaka desni strani. Grafično delo sodi v kontinuirano svetlostno lestvico. Prisoten je 
velik svetlostni razpon, z veliko stopnjami. To pa pogojuje enakomeren prehod iz 
temnega v svetlo. Delo lahko umestimo v srednji molski svetlostni ključ kompozicije. 
 

 

Slika 71: Karin Mugerli,  Jutro, jedkanica, 2014, 
velikost: 20x15 cm. 
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• Na travniku 

 
Tehnika: jedkanica 
 
Poletje je že pokazalo svojo 
moč, kmetje spravljajo svoje 
seno v kope in jih postavljajo 
na travniku. Senena kopa na 
grafičnem odtisu predstavlja 
trdnost, moč, stabilnost … 
Ima tudi čudežno moč.  
Popoldanski dež, ki pada na 
zemljo, tik pred kopo 
spremeni svojo smer, kar 
ustvari občutek, kot da 
senena kopa odbija dežne 
kaplje proč od sebe.  
Pomembna likovna elementa 
v grafičnem odtisu sta linija in 
gostota. Izražala sem se s 
črtnim rastrom, s katerim sem 
želela upodobiti svetlo-temne 
površine. Ozadje na delu je 
upodobljeno z vzporednimi 
prekinjenimi linijami, ki se 
raztezajo od vrha do dna 
grafičnega odtisa.  
Na zgornji polovici so linije 
ravne, formalne, med levo in 
desno polovico pa jih loči 
ravna neprekinjena linija, ki je 

nekoliko bolj poudarjena in debelejša kot ostale. V spodnjem delu linije spremenijo 
smer. Tukaj so ukrivljene in neformalne. Tu stoji tudi ploskev, ki je omejena z črtnim 
rastrom. Uporabljala sem kratke linije in jih upodobila v različnih smereh. Na 
zunanjem delu ploskve so linije zelo goste, tam je ton temnejši. Proti notranjosti se 
gostota linij redči in ustvarja svetlostni prehod iz temnega v svetlo. V sami ploskvi se 
ton enakomerno spreminja iz temnega v svetlejši, prehod je mehak. Celotno delo 
sodi v diskontinuirano lestvico. Grafika na nas deluje umirjeno in ponosno. Odraža pa 
tudi stabilnost in trdnost. 

  

Slika 72: Karin Mugerli, Na travniku, jedkanica, 2014,  
velikost: 20x15 cm. 
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• Ples 

 

Tehnika: jedkanica 

Plesalka na odru je ravnokar 
odplesala svoj zadnji ples. Pri 
tem pa je na odru zaradi 
sunkovitega gibanja pustila sledi 
plesa. Čeprav je delo manjših 
dimenzij, vsebuje pestro uporabo 
različnih likovnih elementov.  
Ozadje na manjše ploskve 
razdeljuje mreža navpičnih in 
vodoravnih linij. Gostota teh linij 
se proti vrhu veča, zato se 
kvadratne ploskve počasi 
spremenijo v podolgovate 
pravokotne oblike.  
Že ta pojav delu  prinaša rahel 
svetlostni prehod. V zgornjem 
desnem kotu se pojavi vrtinec, 
ustvarjen z dolgo, ukrivljeno ter 
neprekinjeno tanko linijo.  Ta 
sega vse do sredine formata. 
Linija je tanka, a predstavlja 
pomemben element v grafičnem 
odtisu. Močna gostota točk, ki se 
vije od sredine vrtinca, nam 
pove, da se je plesalka tam 

največkrat dotaknila plesnega odra. Zaradi gostote majhnih točk in črtic je tam odtis 
najtemnejši. V sredini spirale je teh elementov manj, zato je ta del svetlejši. Zaradi 
elementov oz. točkastega rastra, ki objemajo sredino, posledično nastane ploskev. 
Lahko rečemo, da je ploskev omejena s točkovnim rastrom. Od začetka pojava 
točkovnega rastra se elementi proti zunanjosti začnejo redčiti in ustvarjati 
enakomeren kontinuiran svetlostni prehod. Nekaj kvadratnih oblik, ki so nastale 
zaradi mreže, je zapolnjenih s črtnimi rastri, ki se med seboj razlikujejo. Pri nekaterih 
je mreža linij oblikovana zelo na gosto, zato je ta del zelo temen, pri drugih pa so 
linije podane redkeje, zato je tam ploskev svetlejša. Grafično delo bi umestila v 
srednji molski valerski ključ, saj so prehodi med toni enakomerni. Tu je velik 
svetlostni razpon in veliko vmesnih stopenj, zato je odtis razgiban, aktiven in na nas 
deluje pozitivno in veselo.  

  

Slika 73: Karin Mugerli, Ples, jedkanica, 2014, velikost: 7x5 cm. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Karin Mugerli, magistrsko delo 

 
67 

 

• V neznano 

 
Tehnika: jedkanica 

To je pot v neznano. Pot, ki je na začetku jasna in 
svetla, se proti koncu spreminja v vedno bolj temno, 
nejasno zgodbo. Le kam nas pelje? Se na koncu ustavi, 
ali nas pripelje na nov začetek, k novi zgodbi?  
Pot na grafičnem odtisu je omejena. Omejujejo jo 
pasivna linija, ki nastane kot posledica strukturnih linij v 
notranjosti trapezaste oblike oziroma ploskve. Tako kot 
linija tudi sama ploskev spreminja svojo tonaliteto. V 
spodnjem delu je ploskev svetlejša, saj je gostota linij 
tam redka. Ker se ta proti vrhu ploskve veča, se 
posledično tudi ton spreminja v trdo temo. Tam postane 
temačen in strašljiv. Svetlostni prehod, ki je tu 
upodobljen, predstavlja enakomeren prehod iz svetlih v 
temnejše tone. Linije, ki so upodobljene v ploskvi, so 
svobodne aktivne krivulje različnih dolžin. So tanke, a s 
svojim silovitim gibanjem kažejo svojo moč.  
Kompozicija je podolgovata in sledi formatu. Oblika 
trapeza, ki se začne v spodnjem delu, ima širino 
matrice. Ta se proti vrhu zožuje in ustvarja globino 
prostora. Globino prostora pa prav tako poudari 
svetlobni prehod. Delo vsebuje velik kontrast med 
ozadjem in motivom. Ploskev predstavlja kontinuirano 
svetlostno lestvico. Odtis bi umestila v srednji molski 
valerski ključ, v katerem najdemo velik tonski razpon in 
veliko stopenj. 

  

Slika 74: Karin Mugerli, V neznano, 
jedkanica, 2015, velikost: 15x3 cm. 
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• Vrtinec skrivnosti 

 
Tehnika: jedkanica 

V vrtincu skrivnosti je polno neznanega, 
mističnega. To so lepe skrivnosti, ki nam dajejo 
pozitivno moč in energijo do življenja. Ta vrtinec 
se ne sme prenehati vrteti, saj bi tako zmanjkalo 
skrivnosti ter pozitivne moči in energije. 
Ta tonsko bogat vrtinec je ustvarjen z likovno 
prvino linijo oziroma črtnim rastrom. S tem sem 
ustvarila svetlo-temne površine.  
V sredini zgornjega dela grafičnega odtisa se 
začne proti zunanjosti v obliki spirale širiti dolga, 
močna vijugasta linija, ki na koncu uide iz 
formata. Ta valovita linija na nas deluje zelo 
umirjeno. Je prostoročno ustvarjena linija. Na eni 
strani sem tik ob tej liniji upodobila kratke in 
ravne črtice, ki bežijo v vse smeri. Te črtice pa 
delu dajo aktivnost, moč in energijo. Tik ob 
glavni vijugasti liniji je gostota črtic zelo močna, 
zato je tu nastal zelo temen ton. Bolj kot se 
črtice oddaljujejo od omenjene linije, manj jih je, 
gostota ni več tako močna, posledično pa je ton 
tam svetlejši. Tu se ustvari svetlostni prehod iz 
temnega v svetlo.  
Glavna linija, ki se iz sredinskega dela proti 
zunanjosti razprostira v obliki spirale, je močno 
poudarjena. V notranjosti so linije spirale 

ustvarjene bližje ena drugi in proti zunanjosti se širijo, tako da je med notranjo in 
zunanjo linijo vedno več prostora. Zaradi tega je delo svetlejše. Ker je v sredini 
jedkanice elementov več, je ta del najtemnejši, proti zunanjosti se pa elementi 
redčijo, zato tam deluje svetlejše. Grafično delo predstavlja velik svetlostni razpon in 
ima veliko vmesnih stopenj. Toni enakomerno prehajajo iz temnega v svetlo. 
Kompozicija je zato mirna. Grafično delo sodi v srednji molski valerski ključ.  

  

Slika 75: Karin Mugerli, Vrtinec skrivnosti, 
jedkanica, 2015, velikost: 10x5 cm. 
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• Narobe svet 

 
Tehnika: jedkanica 

V narobe svetu je vse obrnjeno na glavo. 
Kaplje padajo navzgor, pa tudi spirale se 
zvijajo navzgor. Kot da bi v nekakšnem 
breztežnem prostoru vse izgubilo svojo težo. 
Ti navzgor usmerjeni elementi nam dajejo 
občutek moči. Izražajo aktivnost, rast, 
trdnost in budnost.  
V tehniki jedkanice ustvarjenem grafičnem 
delu sem uporabila likovni element linijo, s 
katero sem dosegla svetlo-temne površine. 
Delo vsebuje več različnih vrst linij, zato 
deluje zanimivo in razgibano. Razdeljeno je 
na spodnji in zgornji del. Spodnji del je 
manjši. Ta vsebuje mrežo ravnih vzporednic 
in navpičnic, ki na določenih mestih 
izginjajo. Prisotnih je tudi nekaj zavitih linij, ki 
so najgostejše tik pod debelejšo, temno 
ploskvijo, ki motiv razdeljuje na zgornji in 
spodnji del.  
Zgornji del v ozadju krasijo dolge vijugaste 
linije. Te se od temne ploskve, kjer so 
gostejše, proti vrhu redčijo in tako ustvarjajo 
svetlostni prehod. Linije so upodobljene s 
svobodno linijo, s prosto roko. Spodnji in 
zgornji del grafičnega odtisa deli podolgovata 

tanka ploskev, ki je omejena s črtnim rastrom. V njej se prepleta veliko navpičnih, 
vodoravnih in poševnih linij. Zaradi gostote črt ta del učinkuje zelo temno. Obroba je 
nekoliko bolj poudarjena. Iz te ploskve proti vrhu segajo elementi, ki predstavljajo 
navzgor padajoče kaplje in zvijajočo spiralo. Trije manjši elementi so ustvarjeni s 
črtnim rastrom, v katerem je križanih veliko vodoravnih, navpičnih in poševnih linij. Na 
desni strani grafičnega lista se iz vodoravne ploskve vije večja spirala. Glavna linija je 
upodobljena z večkratnim potegom vijugaste, dolge in neprekinjene linije. Ustvarjena 
je z odebeljeno zvito linijo. Iz te linije se razteza več različnih linij: ravnih, ukrivljenih, 
manjših in večjih. Tik ob glavni liniji je teh linij največ, zato je tam področje temnejših 
tonov. Ta gostota se navzven manjša. Tam je oblikovan svetlostni prehod.  Igrivo 
grafično delo umeščam v srednji molski valerski ključ. Jedkanica vsebuje veliko 
tonskih vrednosti in velik tonski razpon.  

  

Slika 76: Karin Mugerli,  Narobe svet, jedkanica, 
2015, velikost: 9x5 cm. 
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• Osamelec 

 
Tehnika: jedkanica 
 
Po hudem neurju se sprehodim po 
travniku. Rahel vetrič še vedno raznaša 
manjše delce po zraku. Neurje je 
izbrisalo vse …, razen enega samega 
drevesa, ki stoji sredi travnika. To drevo 
se je uprlo nevihti. Ostalo je močno 
zakoreninjeno v zemljo. Dokazuje nam, 
da je z močjo močne volje premagalo 
nevihto.  
Dokazuje, da lahko tudi mi s pomočjo 
močne volje premagamo negativne sile, 
ki v okolici prežijo na nas.  
Grafično delo, ki predstavlja trdnost in 
moč, je ustvarjeno v tehniki jedkanice. 
Delo vsebuje večji svetlostni prehod. 
Toni med seboj prehajajo postopoma. 
Delo je razdeljeno na dva dela: spodnji in 
zgornji. Oba dela med seboj deli 
pomembna ravna, horizontalna linija, ki 

je močno poudarjena.  
Spodnji del je najtemnejši del na 

grafičnem odtisu. Ta  je ustvarjen z mrežo dolgih vijugastih tankih linij, ki se od 
glavne vodoravne linije, kjer so linije posejane najgosteje, proti spodnjemu delu 
redčijo. Ustvarjajo enakomeren kontinuiran svetlostni prehod iz temnih v svetlejše 
tone. Ozadje zgornjega dela, ki je svetlejše, sestavljajo kratke, lomljene, ravne linije 
ter točke. Linije se na nekaterih delih križajo, tako da ustvarjajo mrežo. V ospredju je 
motiv drevesa. Njegova krošnja vsebuje velik razpon tonskih vrednosti. Ob straneh 
so linije upodobljene gosteje. Tam je tonska vrednost temna, proti notranjosti pa se 
linije redčijo, tako da dobimo zelo svetel ton. Prehod iz temnega v svetlo je na tem 
območju zelo hiter. Linije, ki so upodobljene v krošnji drevesa, so ravne, ukrivljene, 
kratke in daljše ter segajo v več smeri. Tako ustvarjajo črtni raster. Linije v krošnji 
drevesa oblikujejo pasivno linijo, ki nastane med prehodom iz glavnega motiva v 
ozadje. 

  

Slika 77: Karin Mugerli, Osamelec, jedkanica, 2015, 
velikost: 7x5 cm. 
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• Zadnji udarec 

 
Tehnika: jedkanica 

Moč narave je zemlji zadala zadnji 
udarec. Strela, ki izhaja iz majhne 
točke, se je proti zemlji postopoma 
razširila in razbohotila nad pokrajino. 
Okrog nje mrgoli iskric kot dokaz, 
kakšno moč ima strela. Navpična 
kompozicija v delu izraža aktivnost, 
trdnost, budnost ter moč.  
Grafično delo tehnike jedkanice je 
ustvarjeno z likovnim elementom 
črta. Je kontrastno in dinamično, sodi 
pa v visoki durski valerski ključ. 
Razpon med toni je zelo majhen. 
Prevladujejo temnejši toni. Likovni 
element, ki ga delo  predstavlja, se 
razprostira iz celotnega spodnjega 
dela proti vrhu, kjer ta počasi izginja 
v ravno navpično tanko linijo oziroma 
točko. Ta daje vtis trdnosti, budnosti 
in aktivnosti. Kompozicija vsebuje 
črtni raster, ki se razprostira v 
spodnjem delu in prehaja od levega 
do desnega roba. Tu vidimo najbolj 
izrazit svetlostni prehod. Širina 
elementa se proti vrhu oži, s tem pa 
se zmanjšuje tudi svetlostni razpon. 
Rob elementa predstavlja pasivna 
linija, ki je nastala kot posledica 
strukturnih elementov.  
Gostota linij je na notranji strani 
kompozicije najmočnejša, zato je tam 
tudi tonska vrednost najtemnejša. 
Linije so različnih dolžin in smeri. Na 
svetlem ozadju grafičnega dela se 

nahaja več različnih linij in točk, ki grafično delo dodatno popestrijo. Linije so različnih 
dolžin, oblik in potujejo v različne smeri. Med njimi pa najdemo tudi nekaj majhnih 
točk.  
  

  

Slika 78: Karin Mugerli, Zadnji udarec, jedkanica, 2015, 
velikost: 20x9 cm 
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 Hvalnica sanjam 

Tehnika: jedkanica 

Sanje, sanje … so mogočne. Ko 
sanjamo, sanjamo tako močno, 
da se napihnejo kot balon, ki nas 
ponese v nebo. V delu nam sanje 
dajejo občutek lahkotnosti. Pri 
figuri imamo občutek, da se bo 
zdaj zdaj začela dvigovati v nebo 
in uresničevati svoje sanje. Ko 
bodo vse sanje uresničene, se bo 
lahko vrnila nazaj na trdna tla.  
Grafično delo Hvalnica sanjam je 
oblikovano na temo poezije 
poljske nobelovke Wisławe 
Szymborske.  
Oblikovano je v tehniki jedkanice. 
Vsebuje večje število stopenj v 
okviru danega razpona, zato je 
prehod med toni mehkejši. Tonski 
razpon pri tem je manjši. 
Svetlostni prehod sem tu 
upodobila z črtnim rastrom, ki pa 
se pri prehajanju iz enega dela v 
drugi razlikuje po gostoti in 
velikosti črt.  
Na spodnjem delu, kjer je figura 
in v spodnjem delu oblačka, je 

največja gostota manjših črt, ki se 
med seboj razlikujejo po velikosti 
in smeri. Proti zgornjemu delu se 

te črte vedno bolj večajo in hkrati redčijo. Tako se tam oblikuje svetlejši ton.  
Tako poteka iz spodnjega dela elementa v zgornji zelo mehak svetlostni prehod, ki 
prehaja iz temnih v svetle tone ter postaja vedno bolj lahkoten. Pri upodabljanju 
črtnih rastrov so nastale ploskve, ki se med seboj ločijo s pasivno linijo. Pasivna linija 
zaradi črtnega rastra nastane tudi na robu med elementom in ozadjem. Ta je na 
spodnjem delu temnejša, na zgornjem pa svetlejša. Ploskve, ki jih omejuje pasivna 
linija, so različnih oblik in velikosti. Tudi te se proti vrhu večajo. Senca, ki je 
oblikovana na levi strani figure, delno nakazuje prostor. Ker sanje niso vidne, ima ob 
sebi senco le figura, sanje pa za ostale ostajajo nevidne.   

  

Slika 79:Karin Mugerli,  Hvalnica sanjam, jedkanica, 2015, 
velikost: 30x20 cm. 
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• Maček v praznem stanovanju 

 
Tehnika: jedkanica 

»Da umreš – tega ne narediš mačku. 
Kaj pa naj počne maček 
v praznem stanovanju. 
Naj pleza po stenah. 

Se mota med pohištvom. 
Kot da ni tu nič spremenjeno, 

pa vendar vse zamenjano. 
Kot da ni nič premaknjeno,  
pa vendar je razmaknjeno.  

In ob večerih luč ne gori več.« 
(odlomek: W. Szymborska) 

 

Grafično delo z naslovom Maček v 
praznem stanovanju je ustvarjeno v 
tehniki jedkanice. Sodi v nizki durski 
valerski ključ. Delo vsebuje velik 
tonski razpon, z malo stopnjami in 
deluje zelo kontrastno. Tu se na 
temnem ozadju pojavita svetel in 
temen ton. V odtisu zaznamo 
tesnobo in samoto, ki jo doživlja 
maček. Edina pozitivna točka je 
kanček svetlobe, ki prihaja z ulice v 
stanovanje. Vse ostalo je prazno in 
strašljivo. Grafično delo je ustvarjeno 
s pomočjo črtnega rastra. Ozadje je 
enotno, prekrito s črtnim rastrom, ki 

sem ga ustvarila z več ploskvami različno usmerjenih linij.  Linije so ravne, ustvarjene 
s prosto roko, so  daljše ali krajše. To ozadje predstavlja praznino, ki je ostala v 
stanovanju po smrtni lastnika mačka. V osrednjem delu grafičnega odtisa nastane 
najsvetlejši del v kompoziciji. To je ploskev, ki jo omejuje črtni raster oziroma pasivna 
linija. Na tej ploskvi se pojavi še en temen element, figura mačka. Tudi ta je ustvarjen 
s pomočjo črtnega rastra, le da so tu linije krajše in se gibljejo v več smeri. V temu 
elementu vidimo kontinuiran svetlostni prehod, ki poteka iz leve strani mačka, ki je 
temnejše, v nekoliko svetlejšo desno stran. Na robovih oblike mačka nastane  
pasivna linija, kot posledica strukturnih linij v elementu. Izraz na mačku nam kaže 
prestrašenost, zbeganost, strah pred praznino, zato trdno stoji na kančku svetlobe, ki 
prihaja skozi okno. Jedkanica je bila ustvarjena na podlagi besedila pesmi pesnice 
Wisławe Szymborske, ki nosi naslov Maček v praznem stanovanju.  

  

Slika 80: Karin Mugerli, Maček v praznem stanovanju, 
jedkanica, 2015, velikost: 30x20 cm. 
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• Vzpon 

Tehnika: jedkanica, akvatinta, suha igla 
 
V življenju se neprestano vzpenjamo po 
stopnicah, ki nas vodijo k vrhu. Te so zelo 
različne. Nekatere so lahko prehodne, druge pa 
zahtevajo več truda. Na vsaki stopnici nas 
čakajo nove dogodivščine, trdo delo, 
presenečenja, zabava, sreča in smeh, žalost in 
solze, dobre in slabe stvari …Takšno je življenje. 
Stopnice na grafiki prikazujejo veselje, igrivost, 
razgibanost, bolečino, napor, srečo, delo, 
učenje… Delo, ki je prikazano na sliki, 
predstavlja tri tehnike globokega tiska in sicer 
jedkanico, akvatinto in suho iglo. V odtisu sem 
uporabila različne možnosti, s katerimi se lahko 
prikaže svetlo-temne rešitve. Uporabila sem več 
vrst grafičnih tehnik ter več likovnih prvin in 
spremenljivk. Na štiri različno velika polja 
razdeljeno delo vsebuje pestro uporabo črt in 
ploskev. Spodnja, največja ploskev, vsebuje 
veliko število kratkih črtic, ki se iz zunanjega 
dela, kjer so zelo gosto posejane, proti 
notranjemu delu ploskve redčijo. Tako ustvarjajo 
svetlostni prehod iz zelo temnega v svetlejši ton. 
Prehod med toni je mehak. Ta del je narejen v 
tehniki jedkanice. Manjša ploskev nad njo je 
upodobljena v tehniki akvatinte. Ta  vsebuje dva 
različna svetlostna prehoda. Ploskev je 
razdeljena na manjše kvadratke, ki predstavljajo 
šahovnico in vsebujejo močan kontrast med 
svetlim in temnim tonom. Pri tem delu igra 

glavno vlogo točka, saj je s pomočjo manjše in večje gostote točk, ki jih omogoča 
tehnika, moč pridobiti takšne tonske rezultate. V tem delu vidimo tudi mehkejši 
svetlostni prehod, ki potuje iz spodnjega desnega svetlejšega kota k temnejši okolici. 
Vse to je moč doseči z različno gostoto točk. Ploskev je obrobljena s temnejšo, 
žametno medialno linijo, ki jo omogoča tehnika suhe igle. Linija je neformalna, saj je 
ustvarjena s prosto roko. Ploskev nad njo je občutno svetlejša od spodnjih dveh. Ta 
del vsebuje mrežo ravnih vodoravnih in navpičnih, prostoročno ustvarjenih 
neprekinjenih linij, narejenih v tehniki jedkanice. Ploskev vsebuje tudi poljubno 
upodobljene kratke linije ter točke, ki ustvarjajo svetlejši ton, ki pa ni enakomeren, 
ampak se svetlost ploskve spreminja. Tudi ta ploskev je obrobljena z medialno linijo v 
tehniki suhe igle. Ploskev, ki je na vrhu, je nekoliko temnejša od ploskve pod njo. Tu 
so čez celoto enakomerno razporejene kratke, lomljene tanke linije v tehniki 
jedkanice. Večje število teh linij je ustvarilo sivkast ton ploskve. Ploskev, ki poteka od 
zunanjega roba, vsebuje gosteje upodobljene točke, ki ta rob potemnijo in ustvarijo 
večji svetlostni prehod v svetlo notranjost. Ta ploskev je obrobljena s temnejšo linijo v 
tehniki suhe igle. Grafično delo kot celota sodi v srednji durski ključ in predstavlja 
velik razpon tonskih vrednosti, zato deluje kontrastno in dinamično.     

Slika 81: Karin Mugerli, Vzpon, jedkanica, 
akvatinta, suha igla,  2014,  

velikost: 26x11 cm. 
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• Noč v dežju 

 
Tehnika: jedkanica,  rezervaš 
 
V grafičnem odtisu se prepletajo linije in 
nenavadne raznolike oblike. Tu ne prihaja do 
prekrivanj, ker linije vidno stojijo v ozadju in dajejo 
rahel občutek globine. 
Skrivnostna kompozicija nam prikazuje osvetljene 
kaplje dežja, ki v temni noči počasi padajo na 
zemljo. Sprva so kaplje težke, velike in prosojne. 
Bolj kot se bližajo zemlji, manjše in lahkotnejše so. 
Občutek imamo, kot da se je jesenski dež 
ravnokar vlol iz neba, saj se kapljice še niso 
dotaknile tal. 
Odtis, je narejen v tehniki rezervaša in jedkanice. 
Motiv je ustvarjen z odtiskovanjem izbranih 
materialov in kapljanjem barve na cinkovo ploščo. 
Temu sledi standarden postopek jedkanice. Odtis 
zajema več različno velikih točk ali nepravilno 
oblikovanih ploskev, ki so omejene z barvo oz. 
določenim tonom. Uporabljene formalne črte so 
različno dolge in debele. Različno velike točke so 
obrobljene z medialno linijo. V tem delu igra 
pomembno vlogo gostota. Ta se iz zgornjega dela 
grafičnega odtisa, kjer je elementov veliko, proti 
spodnjemu delu zmanjšuje, zato ustvarja 
svetlostni prehod. Zgornji del predstavlja temnejši 
del odtisa, spodnji pa svetlejši del, saj se tukaj 
gostota elementov skoraj izniči. Tehnika rezervaša 
v tem nudi še dodaten svetlostni efekt, saj vsaka 
ploskev vsebuje več svetlostnih tonov. Ploskve se 
iz zunanjega temnejšega dela proti notranjosti 
postopoma svetlijo in tako ustvarijo svetlostni 
prehod.Linije v zgornjem desnem delu grafike so     
odtisnjene s pomočjo valovite lepenke na matrico.   
Ker so linije narejene s  pomočjo določenega 
orodja, pravimo, da so formalne oziroma 
neosebne. Grafično delo vsebuje velik svetlostni 
razpon, ki pa ima malo stopenj. Zaradi tega deluje 

zelo kontrastno in razgibano. Prevladuje temnejši ton. Največ ga je v zgornjem delu 
odtisa. Grafični odtis sodi v srednji durski svetlostni ključ. Na nas deluje zelo 
lahkotno, veselo in razigrano.  

 
 
 
 

  

Slika 82: Karin Mugerli, Noč v dežju, 
jedkanica, rezervaš,  2014,  

velikost: 17x5 cm. 
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• Gora  

Tehnika: jedkanica, rezervaš, akvatinta 
 
V temni noči mogočno stoji gora, obsijana z luno. 
Njeno pobočje žari v soju luninih žarkov. Svetla 
gora in temno ozadje za njo nam dajeta občutek 
globine. Gora izstopa iz podlage. Obdana je s 
sencami, ki nastanejo, ko goro obsije luna. Gora 
kontrastno nasprotuje dolini, kjer ni ničesar, saj je 
luna ne doseže s svojo svetlobo.  
Grafični odtis je nastal z uporabo treh tehnik 
globokega tiska in sicer jedkanice, rezervaša in 
akvatinte. V delu nastopajo velika nasprotja in 
sicer velik kontrast med temnim zgornjim delom 
in svetlim spodnjim delom. Grafični odtis je v 
večini narejen v tehniki rezervaša in akvatinte. Za 
pridobitev takšnih elementov sem pri izdelavi 
matrice uporabila različne materiale, s katerih 
sem lahko nanjo odtisnila tempera barvo. Pred 
jedkanjem sem površino prekrila še s sprejem 
(služi kot nadomestilo asfaltnega prahu pri tehniki 
akvatinte), zaradi katerega sem pri tiskanju 
dobila enoten temen ton.  
Ker sem pri tem želela dobiti zelo temen ton, sem 
ploščo v kislini namakala več časa. Na vseh 
elementih sem hotela dobiti enoten ton, zato 
nisem uporabljala stopenjske jedkanice, ampak 
sem vse jedkala enako dolgo.  
Na zgornjem delu grafičnega odtisa je 
najtemnejši del, podolgovata ploskev nepravilne 
oblike. Njen ton je enoten po vsej površini. Pod 
tem delom grafiko bogatijo različni elementi, 
manjše, različno oblikovane ploskvice, ki so 
omejene s temnim tonom. Na levem srednjem 
delu vidimo formalne vzporedne, različno dolge 
linije, odtisnjene s pomočjo valovite lepenke.  
Nekaj linij je tudi prekinjenih. Na desni strani 
odtisa vidimo tehniko jedkanice. V tem delu so 
upodobljene ukrivljene, polkrožne, vzporedne in 
poševne linije. Linije so zaradi lastnosti tehnike 
jedkanice tanjše od ostalih. Grafično delo poleg 
svetlo- temnega kontrasta med zgornjim in 
spodnjim delom vsebuje tudi kontrast gostote 
elementov oz. različno število elementov med 

zgornjim in spodnjim  delom. V zgornjem delu so elementi razporejeni s približno 
enako gostoto, zato v tem delu ni postopnih svetlostnih prehodov. Spodnji del odtisa 
pa je prazen. Grafično delo vsebuje velik svetlostni razpon in zelo malo stopenj. 
Zaradi tega deluje zelo dinamično, aktivno. Sodi v svetli oz. visoki durski svetlostni 
ključ. 

Slika 83: Karin Mugerli, Gora, jedkanica, 
rezervaš, akvatinta, 2014,  

velikost: 35x10 cm. 
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• Zvezdni prah 

 
Tehnika: rezervaš 

Čarobnost, magičnost, lahkotnost, 
veselje, iskrivost … 
Vse to občutimo ob pogledu na ta 
grafični odtis. Občutimo moč 
žarenja iskric, tako manjših kot 
večjih. Njihova velikost se 
neprestano izmenjuje.  
Rahlo diagonalna kompozicija 
prikazuje padanje zvezdnega 
prahu iz vesolja. Delo, naslovljeno 
Zvezdni prah, je ustvarjeno v 
tehniki rezervaša in sodi v visoki 
durski svetlostni ključ.  
Odtis je kontrasten in dinamičen. 
Likovni elementi, ki jih delo 
vsebuje, so točka, linija in ploskev. 
Tu je velik svetlostni razpon z 
malo stopnjami. 
Najpogostejša je uporaba 
likovnega elementa točka, 
upodobljena v različnih oblikah. 
Med seboj se razlikujejo v 
velikosti, obliki in tonski vrednosti. 
Na sredinskem delu kompozicije 
najdemo točke, ki so v tem delu 
največje. Te so na površino 
postavljene gosto.  
Ta del je najtemnejši. Točke 
odražajo lastnost rezervaša, saj so 
prav tako na robovih temnejše, 
proti notranjosti pa se svetlijo. Med 

temi točkami najdemo več manjših točk, ki površino dodatno potemnijo. Poti 
zgornjemu in spodnjemu delu kompozicije najdemo vse več manjših točkic, zato se 
kompozicija tam posledično osvetli. Med točkami najdemo še nekaj zvezdastih točk, 
ki delo dodatno popestrijo. Grafično delo vsebuje tri različno velike ploskve, ki so 
nepravilnih oblik in so  omejene z medialno linijo. Te medialne linije so različnih 
debelin. Zaradi lastnosti tehnike rezervaša pa vsebujejo različne tonske vrednosti. Iz 
zunanjih robov, ki so temnejši, se proti notranjosti svetlijo in ustvarjajo mehak 
svetlostni prehod.  

  

Slika 84: Karin Mugerli, Zvezdni prah, rezervaš, 2015, velikost: 
24x14 cm. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Karin Mugerli, magistrsko delo 

 
78 

 

• Nebo     

Tehnika: jedkanica, rezervaš, akvatinta 
 
Grafično delo Nebo predstavlja 
mogočnost neba, ki nam sledi 
vsepovsod, a ga ne moremo doseči. Tudi 
to grafično delo je ustvarjeno na podlagi 
besedila pesmi z naslovom Nebo, 
pesnice Wisławe Szymborske.  
Grafični odtis je narejen v več tehnikah 
globokega tiska in sicer jedkanici, 
rezervašu in akvatinti. Spodnji del grafike 
predstavlja tehniko akvatinte. Figura 
ženske je ustvarjena v tehniki jedkanice. 
Zgornji del, ki predstavlja nebo, pa je 
ustvarjen v tehniki akvatinte. Delo sodi v 
srednji durski valerski ključ. Kompozicija 
je kontrastna in dinamična. Spodnji del je 
ustvarjen v tehniki akvatinte z dodatkom 
jedkanice. Del plošče, ki sem ga tu 
predhodno premazala s tempera barvo, 
sem kasneje poškropila s sprejem kot 
nadomestilom za asfaltni prah. Na tem 
območju sem dodala še nekaj linij 
oziroma črtnega rastra. Tu se linije 
križajo in segajo v vse smeri. Ker ni bilo 
enakomernega nanosa, sem po jedkanju 
dobila različne tonske vrednosti. Ženska 
figura je ustvarjena v tehniki jedkanice.  
Pri tem sem uporabila veliko različnih linij 
in sicer: ravne, ukrivljene, dolge, kratke, 
vijugaste linije  ter linije, ki segajo v več 
smeri in se pri tem sekajo, da nastaja 
črtni raster. Zaradi tega na figuri nastane 
nekaj temnejših delov, ki predstavljajo 
senco. Prevladuje zgornji del grafičnega 

odtisa. Ta je v večini ustvarjen v tehniki rezervaša. Na ploščo sem s tempera barvo 
odtiskovala različne oblike ter barvo tudi škropila. Ko sem po premazu asfalta 
tempera barvo sprala s plošče, sem temu delu dodala še nekaj linij oz. črtnega 
rastra, ki sem ga upodobila v nekaterih že prej oblikovanih krogcih. Nekatere krogce 
sem s tem dodatno potemnila in pri tem uporabila tehniko jedkanice. Število 
elementov v sredinskem delu neba je največje, zato je ta del najtemnejši. Gostota teh 
elementov se proti zunanjosti manjša, zato je tu ustvarjen enakomeren svetlostni 
prehod iz temnega v svetlo.  Elementi v zgornjem delu grafičnega odtisa so različnih 
oblik in velikosti zato je kompozicija še bolj dinamična in razgibana.   
 

  

Slika 85: Karin Mugerli, Nebo, jedkanica, rezervaš, 
akvatinta, 2015, velikost: 40x18 cm. 
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• Mehurčki 

 
Tehnika: vernis mou, mehka 
prevleka 
 
Grafično delo obliva prijetna 
mehkoba mehurčkov, ki so  
upodobljeni v diagonalni 
kompoziciji. 
Ti različno veliki mehurčki 
delujejo kot puh, ki je dodatno 
zaščiten z nežno sapico, ki 
pihlja mimo njih. Grafično delo 
Mehurčki je izdelek tehnike 
mehke prevleke. 
Sestavlja jo diagonalna kom-
pozicija, ki prihaja iz zgornjega 
levega kota v spodnji desni kot. 
Kompozicija vsebuje več  
ploskev, ki so nepravilnih oblik.  
Te oblike se razlikujejo po 
velikosti in tonaliteti. Nekatere 
ploskve vsebujejo svetlejše 
svetlostne prehode, druge pa 
temnejše svetlostne prehode. 
Ploskve s svetlejšimi prehodi na 
nas delujejo še bolj nežno in 
mehko. Vsaka ploskev vsebuje 
mehak kontinuiran svetlostni 
prehod, ki prehaja iz svetlih 
tonov v temne.  
Obrobe ploskev so poudarjene 

s temnejšim tonom oziroma obrisom. Tej liniji pravimo medialna linija. Prostori, ki 
nastanejo med ploskvami, so prav tako obarvani s temnejšim tonom. Zaradi 
temnejših tonov na robovih in med ploskvami ploskve izstopajo iz podlage. Še 
posebej izstopajo svetlejše obarvane ploskve. Kompozicija je na vsaki strani 
dopolnjena z lisami in linijami in tako omejuje kompozicijo. Te lise se proti zunanjosti 
izničijo, tako da na tem delu grafičnega odtisa ostane svetlejša površina. Ta vsebuje 
tudi nekaj navpičnih tankih kratkih linij. Grafično delo sodi v srednji molski valerski 
ključ.  
  

Slika 86: Karin Mugerli, Mehurčki, mehka prevleka, 2012, 
velikost:20x15 cm. 
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4. RAZISKOVALNI DEL 

V osnovnih šolah je za pouk likovne vzgoje namenjenega zelo malo časa. V zadnjem 
triletju je likovni vzgoji namenjena tedensko le ena šolska ura pouka. Učitelji se 
zaradi tega vse manj poslužujejo likovnih nalog, ki zahtevajo veliko časa za pripravo 
in izvedbo. Največkrat se ukvarjajo z nalogami, ki so hitre izvedbe in preproste za 
pripravo. Najpogosteje uporabljajo materiale in orodja, ki jih imajo učenci vedno pri 
sebi, na primer barvice, flomastri, kemični svinčniki in svinčniki ter tempera barve. 
Zaradi takšnega načina lahko postane pouk likovne vzgoje monoton in dolgočasen. 
To pa vodi k nemotiviranosti učencev. Moramo pa se zavedati, da je likovni pouk 
prav tako pomemben predmet kot ostali. Učenec pri likovnem pouku razvija 
domišljijo, vztrajnost, ustvarjalnost, motorične spretnosti, pozornost, zmožnost 
opazovanja, zaznavanja, in še kaj več. Pri likovni vzgoji učitelji ne samo vzgajamo, 
temveč tudi izobražujemo. Učenci tu spoznajo različne likovne pojme vseh zvrsti 
likovnega izražanja. Učijo se različnih spretnosti, ki jih lahko koristijo pri drugih 
predmetih ali v vsakdanjem življenju, zato je nesmiselno, da bi ta predmet imeli za 
manjvrednega. 
Z mojo raziskavo v magistrski nalogi sem želela olajšati pripravo in izvedbo ure 
likovnega pouka ter jo popestriti. Moj cilj raziskave je torej raziskava uporabe in 
analiziranje materialov in orodij, ki naj bi pripomogli k lažji, cenejši in hitrejši izvedbi te 
tehnike ter omogočili, da bi se grafika v osnovnih šolah pogosteje izvajala. 
Osredotočila sem se na eno izmed grafičnih tehnik, saj se grafične tehnike v 
osnovnih šolah malo izvajajo. Vzrok za to so dragi materiali in orodja, zahtevnost 
priprave ter velika časovna stiska. Ker se v magistrski nalogi osredotočam na tehnike 
globokega tiska, sem seveda to področje raziskala tudi za namen uporabe v osnovni 
šoli.  
V pedagoškem delu sem se omejila na tehniko suhe igle. Ta je med tehnikami 
globokega tiska najprimernejša za osnovno šolo, saj tu ne uporabljamo nevarnih 
sredstev, kot je kislina. Uporaba razredčila ali bencina pa je tu manjša in sicer le za 
čiščenje plošče po tiskanju, za kar lahko poskrbi tudi učitelj. Standardni materiali in 
orodja za tehniko suhe igle so dragi in težje dostopni. Veliko šol, pa na žalost, 
likovnemu pouku nameni malo materialnih sredstev. Tudi priprava materialov je kar 
zahtevna, saj za to potrebujemo veliko časa, potrpljenja in moči. Poudarek sem dala 
materialu za matrico ter orodju za izvedbo risbe. Za izvedbo standardne grafične 
tehnike suhe igle potrebujemo: cinkovo ploščo, brusni papir, vato, polirno pasto, pilo, 
bencin, krpo, nož za rezanje cinkove plošče, iglo za upodabljanje risbe.  
Cinkove plošče, namenjene za tehnike globokega tiska, so na voljo le v nekaterih 
umetniških trgovinah v Sloveniji. Plošče so drage, na voljo pa so le v večjih formatih. 
Veliko truda, časa in moči moramo vložiti, če želimo plošče razrezati na manjše kose 
in jih pripraviti za delo. Razrezani robovi so ostri in nevarni, na koncu pa jih je 
potrebno tudi zbrusiti s pilo. Vsako površino plošče je potrebno s finim brusnim 
papirjem zbrusiti in nato z vato in polirno pasto spolirati. Proces priprave je 
dolgotrajen in zahteva veliko pripomočkov. Ker je plošče potrebno pripraviti za vse 
učence, je ta proces predolg in prezahteven. Skico v ploščo običajno vrisujemo z 
jekleno iglo. Ker je cinkova plošča trši material, je potrebna kar precejšnja moč, da je 
globina brazd zadostna. Za učence v osnovni šoli je tak način dela precej naporen. 
Končni izdelki pa so lahko slabše kakovosti, saj so brazde, ki jih učenci izrisujejo v 
ploščo, navadno preplitke. 
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Tudi ostra jeklena igla je za osnovnošolce nevarna. Otroci se trudijo, da bi bile 
brazde dovolj globoke, zato poizkušajo čim močneje pritiskati v ploščo. Igla jim zato 
lahko zdrsne, pri čemer se lahko ranijo ali pa ranijo sošolca. Poleg tega pa so tudi 
ostala orodja, ki jih potrebujemo za izvedbo, dodatno finančno breme. 
Če želimo, da ura likovnega pouka poteka tekoče, motivirano in da je nalogo v tehniki 
suhe igle moč izvesti, je pri izvedbi potrebna dobra organizacija učitelja, dobro 
izbrana likovna naloga, pravilen izbor materiala ter opremljenost učilnice.  
Pri raziskavi materialov sem poleg cinkove plošče, vključila naslednje nadomestne 
materiale: pleksi-steklo, plastično folijo, crilex plastiko in zgoščenko. Poleg jeklene 
igle, s katero običajno ustvarjamo motiv, sem vključila še druga nadomestna orodja 
in sicer: žebelj z zbrušeno konico, nožek za linorez ter risalno iglo. Omenjeni 
materiali in orodja so lažje dostopni in cenovno ugodnejši, pa tudi manj nevarni.  
Raziskavo sem opravljala v grafični učilnici pedagoške fakultete, kjer sem predhodno 
materiale najprej preizkusila sama potem pa na osnovni šoli z učenci. V nadaljevanju 
naloge sem opisala vsak material in orodje posebej. Predstavila sem svojo lastno 
analizo. Nato pa sem predstavila še potek in rezultate raziskave, ki je bila opravljena 
v šoli.  
V raziskavo sem vključila tako običajne materiale in orodja kot nadomestne in jih 
primerjala med seboj. Na koncu sem s pomočjo vprašalnika in nastalih končnih 
izdelkov analizirala uporabljene materiale in orodja ter rezultate predstavila. 
Predstavila sem tudi kratko analizo končnih izdelkov učencev, ki so bili odtisnjeni z 
uporabo različnih materialov. Na koncu pa sem predstavila material in orodje, ki sta 
se izkazala kot najboljši nadomestek standardnega materiala in orodja in sta po 
mojem mnenju najbolj primerna za uporabo v osnovni šoli. Ta material naj bi bil 
najprimernejši, najenostavnejši za pripravo in izvedbo ter najbolj zanimiv za 
ustvarjanje in omogoča najbolj kvaliteten odtis. Orodje pa naj bi bilo najbolj varno ter 
prijetno in primerno za uporabo. V zaključku sem odgovorila tudi na raziskovalna 
vprašanja. Pri iskanju tehničnih rešitev za uvajanje grafičnih tehnik globokega tiska 
pri pouku so nekateri avtorji prispevali inovativne likovne tehnike. Frelih na primer je 
dal  kolagrafijo.  
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Kolagrafija je grafična tehnika, ki 
jo umeščamo lahko med tehnike 
globokega tiska ali pa tehnike 
visokega tiska. Poznamo namreč 
kolagrafijo globokega in visokega 
tiska. Omogočata veliko različnih 
rešitev. Pri odtisu pa se opazi 
tudi tekstura matrice, saj so 
nekateri deli globlji od drugih. 
(Henigsman, Karim in Kern, 
2015).  
»Kolagrafija omogoča mnogo 
različnih postopkov in pristopov, 
ki niso zgolj tehnične variante, 
marveč lahko nastopajo kot čiste, 
samostojne tehnike za izvedbe 
zelo različnih likovnih nalog. 
Skupen jim je le osnovni material 
za obdelavo  matrice - lepilo« 
(Frelih, 1997, str. 16). 
 
 
 
 
 
 

 
Da pripravimo matrico za tehniko globokega tiska potrebujemo: debelejšo lepenko, 
belo mizarsko lepilo (Mekol), čopič, PVC folijo, tiskarski valj, pesek ali šamotno moko 
ter brusni papir. Za matrico uporabimo lepenko. Najbolje je, da je debelina lepenk pri 
delu v razredu pri vseh enaka. Lepenko premažemo z lepilom po celotni površini na 
obeh straneh, nato pa nanjo položimo PVC folijo.  
Zračne mehurčke, ki nastanejo pod folijo je potrebno odstraniti, da bi pridobili gladko 
površino. To storimo z tiskarskim valjem, saj z njim izrinemo zračne mehurčke na rob 
lepenke. Podlago pustimo sušiti približno štiri dni, pri tem je zaželena tudi obtežitev, 
da se karton ne zvije.  
Ko se lepilo posuši, lahko PVC folijo snamemo. Nastala površina omogoča čiščenje 
barve pri tiskanju. Pred tiskanjem moramo obrezati robove in sicer pod kotom 45° in 
jih premazati z lepilom, da tudi ti postanejo gladki. Po takem postopku dobimo 
osnovno pripravljeno gladko ploščo, ki nam pri globokem tisku da najsvetlejši ton. 
 

Slika 87: Črtomir Frelih, Borderline 4, kolagrafija, 1996 
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Risanje s čopičem na osnovno pripravljeno ploščo  
Za pripravo motiva potrebujemo lepilo za les, fin pesek ter čopič. Lepilo nekoliko 
zredčimo z vodo, v mešanico pa dodamo pesek. Mešanico s čopičem enakomerno 
nanašamo na pripravljeno podlago. Najbolje je, da uporabimo širši čopič, tako se 
namreč izognemo risanju detajlov. Ko je motiv končan, ga pustimo, da se posuši, 
nato pa lahko pričnemo s tiskanjem.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Svetlenje iz temne osnove 
Na lepenko lahko z močnejšim lepilom (Neostik) lepimo brusni papir. Tudi pri tem 
delo svetlostno popestrimo z različno grobimi brusnimi papirji. Motiv lahko popestrimo 
s prekrivanjem delov matric, pri čemer uporabljamo različno gostoto lepila oz. lepilo 
nanašamo v več plasti. Na delih, kjer je več lepila, bo odtis svetlejši, saj je tam 
površina bolj gladka. Na površinah, kjer bo lepilo redkejše oz. bo manj plasti, pa bo 
odtis temnejši, saj je tam površina bolj hrapava in zato zajame več barve. Takšen 
postopek lahko uporabimo tudi na površini, ki smo jo premazali z mešanico lepila in 
peska, ko se je ta posušila. Pri nanašanju in čiščenju barve je postopek enak kot pri 
tehnikah globokega tiska.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Slika 88: Karin Mugerli, kolagrafija, risanje s čopičem na 
osnovno pripravljeno ploščo. 

Slika 89: Karin Mugerli, kolagrafija, svetlenje iz temne osnove. 
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Reservaš 
Tehnika omogoča različne zanimive rešitve. Preden lepenko premažemo z mešanico 
peska, šamotne moke ali drugih teksturnih mas, jo lahko na nekaterih delih zaščitimo 
tako, da se tam premaz ne prime. Ko se ta posuši, zaščito odstranimo. S takšnim 
načinom lahko dobimo izjemne, zanimive rešitve. Na teh delih se namreč grafična 
barva ne bo prijela, zato tam nastanejo svetlejši toni. Ploščo lahko zaščitimo z 
lepilnim trakom, samolepljivo folijo itd.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kolažiranje 
Pri zaščiti matrice lahko mehurčke, ki so nastali pod folijo, namenoma pustimo, ti pa 
pri tiskanju na grafičnem odtisu pustijo zanimivo sled. Na matrico lahko dodamo 
različne druge materiale z zanimivimi površinami, ki odtisu dodajo kolažni učinek. 
(Frelih, 1997) 

 
 

 

  

Slika 91: Karin Mugerli, kolagrafija, kombinirana tehnika (v ozadju 
zračni mehurčki). 

Slika 90: Karin Mugerli, kolagrafija, kombinirana tehnika. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Karin Mugerli, magistrsko delo 

 
85 

 

4.1 ANALIZA MATERIALOV IN ORODIJ  

Material so snovi, ki jih uporabljamo pri likovnem oblikovanju: papir, svinčnik, tuš, 
barva, linolej, glina, žica, mavec in drugo. Orodje so pripomočki, s katerimi 
oblikujemo: svinčnik, pero, čopič, dleto, modelirka, kladivo. Orodje in material lahko 
uporabljamo na več različnih načinov. Že material sam nas lahko spodbudi k 
likovnemu ustvarjanju. »Samo odkrivanje lastnosti materiala in preizkušanje izraznih 
možnosti orodja je lahko oblikovanje.« (Gerlovič, 1968, str. 48 in Frelih, 1997, str. 
18). V tem poglavju sem opisala lastnosti vsakega materiala in orodja posebej, nato 
pa sem podala analizo izdelave matrice in odtisa, ki sem jo najprej pripravila sama za 
vsak material in orodje posebej. Zapisala sem tudi, kje material dobimo in v kakšen 
cenovni razred spada. Zapisane so tako dobre kot slabe lastnosti.  
 

4.1.1 MATERIALI ZA MATRICO 

 Cinkova plošča  

Lastnosti. Sprva so grafični mojstri za tehnike globokega 
tiska uporabljali bakrene plošče. Danes pa se raje uporablja 
medeninaste, jeklene in cinkove plošče, v katere se da tolči 
in rezati precizne črte.(Apollonio, Šefran, Galič in Borčič, 
1984). Cink je kemični element. Njegovo kovino uporabljajo 
pri procesu galvanizacije jekla. Je umirjeno reaktiven, spaja 
se s kisikom in drugimi nekovinami. Reagira na kisline in je 
četrta najbolj uporabljena kovina na svetu. (Wikipedia, 2015)   
 

Dostopnost. Cinkove plošče, ki so namenjene za tehnike 
globokega tiska, so na voljo le v nekaterih umetniških 
trgovinah v Sloveniji. Plošče so drage, na voljo pa so le v 
večjih formatih. 
 

Analiza. Veliko truda, časa in moči moramo vložiti, če želimo plošče razrezati na 
manjše kose in jih pripraviti za delo. Razrezani robovi so ostri in nevarni, na koncu pa 
jih je potrebno tudi zbrusiti s pilo. Vsako površino plošče je potrebno s finim brusnim 
papirjem zbrusiti in nato z vato in polirno pasto spolirati. Proces priprave je 
dolgotrajen in zahteva veliko pripomočkov. Ker je plošče potrebno pripraviti za vse 
učence, je ta proces predolg in prezahteven. Skico v ploščo običajno vrisujemo z 
jekleno iglo. Ker je cinkova plošča trši material, je potrebna kar precejšnja moč, da je 
globina brazd zadostna. Za učence v osnovni šoli je tak način dela precej naporen, 
končni izdelki pa so lahko slabše kakovosti, saj so brazde, ki jih učenci izrisujejo v 
ploščo, navadno preplitke. 

 Pleksi steklo 

Lastnosti. Pleksi steklo je moč uporabiti na najrazličnejše načine. Je popolnoma brez 
barve ter odporno na udarce. Je preprosto za obdelavo, zlasti ob toplotnem 
obdelovanju. Uporabljajo ga kot nadomestek stekla. Plošče so obojestransko 
zaščitene  s papirjem in so različnih debelin. Pleksi steklo je uporabno za rezanje, 
žaganje, vrtanje, izrezovanje, spajanje, lepljenje, brušenje, rezkanje, graviranje in 
kaširanje svetlobnih grafik.  
Pleksi steklo uporabljajo v vseh steklarskih servisih. Po naročilu jih pripravljajo v 
najrazličnejših merah. (Sign&supply, 2015) 

Slika 92: Cinkova plošča 
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Dostopnost. V steklarskih servisih pri rezrezu na določene 
mere ostane veliko manjših odpadnih koščkov pleksi stekla. 
Ti ostanki so poceni oziroma celo zastonj. Te bi lahko 
uporabljali v šoli pri grafiki, pa tudi za druge likovne naloge. 
Učitelj ali šola bi se lahko v tem primeru s steklarskimi 
servisi dogovorili, da bi odpadna pleksi stekla shranili za 
šolsko uporabo. Material je na voljo tudi v gradbenih 
trgovinah, ki jih ima vsak večji kraj. Pleksi stekla so tako bolj 
dostopna kot cinkove plošče. Material pa je tudi cenejši kot 
cinkova plošča.  
  

Analiza. Ker je pleksi steklo vedno zaščiteno s folijo, plošče ni potrebno brusiti, 
površina je že v začetku gladka, kakršno potrebujemo pri tehniki globokega tiska. S 
tem si že pridobimo čas. Če plošče zbrusimo, dobimo dodaten učinek, mat površino. 
Ko sem primerjala nebrušene in brušene plošče, sem opazila, da se risba na 
neobrušeni plošči boljše vidi. Ker je pleksi steklo prozorno, omogoča otrokom, da 
podnjo postavijo skico, ki so jo predhodno naredili in jo na ploščo prerisujejo. Za 
popestritev ustvarjanja lahko pod matrico učenci postavijo barvne papirje, s tem pa je 
tudi nastajanje risbe bolj vidno. Pri primerjavi tehnike suhe igle na cinkovi plošči in na 
pleksi steklu sem opazila, da je cink mehkejši material kot pleksi. Na pleksi steklu 
upodabljanje linij ni tako nadzorovano. Tu je zato bolje uporabiti hitrejše in bolj rahle 
poteze. Upodobitev točk z močnejšim pritiskom pa je zanimivo in manj težavno. 
Dodatna dobra lastnost je, da matrico lahko uporabimo za nadaljnje likovno 
ustvarjanje, saj jo lahko uporabimo še za različne likovne naloge. Pri razrezu pleksi 
stekla na majhne kose moramo biti zelo potrpežljivi, saj rezanje ni enostavno. 
Primerno je, da učitelj to opravi sam, saj je za učence postopek prezahteven in lahko 
tudi nevaren. Še bolje pa je, da učitelj prosi za razrez učitelja tehnike ali celo 
steklarja.  
 

 Crilex plastika 
Lastnosti. Ta material je po opisu soroden pleksi steklu, 
ker je enostaven za delo, ga uporabljajo za več namenov. 
Je nadomestek stekla. 
 

Dostopnost. Tudi ta material lahko dobimo v steklarskih 
servisih, kjer več manjših koščkov odvržejo med odpadni 
material. Prav tako kot pleksi steklo je tudi crilex dostopen 
v gradbenih trgovinah. Je cenejši kot cinkove plošče, pa 
tudi cenejši od pleksi stekla.  
 

Analiza. Pri likovnem izražanju pa se od pleksi stekla 
nekoliko razlikuje. Material je nekoliko mehkejši za vrisovanje skice. Še posebej se to 
pozna pri točkovnem izražanju. Tudi nadzor nad linijami je lažji. Ker je material tanjši, 
je tudi razrez na manjše kose lažji. Tudi tukaj brušenje plošče zaradi zaščitne folije ni 
potrebno. Slaba lastnost pri tem je, da je material nekoliko bolj krhek, zato se pri 
rezanju na manjše kose rob kruši, zato je zaželeno, da se robove obrusi. Ker je tudi 
ta material prozoren, omogoča postavitev skice podnjo. Uporabimo  ga lahko tudi za 
druge likovne naloge. 

Slika 93: Pleksi steklo 

Slika 94: Crilex plastika 
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 Zgoščenka 

Lastnosti. Zgoščenka je optični disk, ki ga uporabljamo za 
zapisovanje digitalnih podatkov. Sestavljen je iz polikarbonata 
in aluminija ter akrilnega laka. Polikarbonat je osnova, ki mu 
daje oporo in nosilnost, aluminij služi za zapisovanje 
podatkov, akrilni lak pa služi za zaščito ter nalepke, ki 
zgoščenko dodatno zavaruje, nanjo pa lahko tudi pišemo. 
(Wikipedia, 2015). 
 

Dostopnost. Dandanes ima vsak doma veliko zgoščenk, med 
katerimi se jih najde kar nekaj, ki niso več uporabne. Učenci 
bi zato lahko v šolo sami prinesli vsaj eno zgoščenko, ki bi jo 
uporabili pri grafiki. Te so dostopne tudi v vseh knjigarnah in večjih trgovinah. Lahko 
jih nabavimo v paketu (več) in tako zmanjšamo ceno. Na voljo je več cenovnih 
rangov, med katerimi lahko nabavimo kar najcenejšega.  
 

Analiza. Zgoščenka ima pri oblikovanju podobne lastnosti kot crilex oz. tanjše pleksi 
steklo, le da je okroglega formata s sredinsko luknjo. Ta oblika lahko ustvarjalnost pri 
učencu še poveča ali pa nanj deluje begajoče, saj ga omejuje s sredinsko luknjo. 
Kompozicijo motiva lahko učenci postavijo prosto, lahko pa se orientirajo po obliki 
formata. Pri tem lahko učenci ustvarijo zanimiva likovna dela. Zgoščenke lahko 
dobimo s srebrno folijo ali brez nje (ponavadi en v paketu). Pri tem zgoščenke s folijo 
ne omogočajo uporabe skice pod ploščo, saj se skozenj ne vidi. Robovi so ravni in se 
ne krušijo. Tudi ta material lahko v nadaljevanju uporabimo za druge likovne naloge. 
 

 Plastična folija 
Lastnosti. To je prosojna trda folija, ki jo največkrat 
dobimo v formatu A4. To je bela polimerična PVC folija 
visokega sijaja. Po njej lahko tudi pišemo in brišemo. 
(Sign&supply, 2015). 
 

Dostopnost. V trgovinah z likovnim materialom in 
knjigarnah jo dobimo posamično ali pa v paketih. Je 
cenovno ugodna, zato šola ne bi imela težav pri nabavi. 
 

Analiza. Je zelo enostavna za oblikovanje. Ker je 
material tanek in mehak, je rezanje zelo enostavno, saj 
jo lahko zrežemo z nožkom ali še lažje s škarjami. To daje možnost, da matrice 
razrežejo učenci sami, s tem pa urijo natančnost. Iz ene folije formata A4 lahko 
pripravimo veliko matric, saj je za učence zadostna manjša velikost. Priprava je hitra 
in enostavna. Linije in točke z iglo z lahkoto rišemo v ploščo. Igla ne drsi po plošči. 
Ker je material mehkejši od ostalih, pri risanju ni potreben velik pritisk. Je prozoren 
material, zato lahko pod folijo postavimo že v naprej pripravljeno skico in jo 
prerišemo na folijo. Ker je material tanek in lahek, ne zaseda veliko prostora za 
shranjevanje. Ker je material zelo prožen ni potrebno skrbeti, da bi matrica počila. 
  
  

Slika 95: Zgoščenka 

Slika 96: Plastična folija 
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4.1.2 ORODJA ZA RISANJE 

 Ostra jeklena igla 

Lastnosti. To je v lesen ročaj vsajena igla z ostro konico. 
Uporablja se pri risanju risbe v cinkovo ploščo, 
premazano z asfaltnim premazom. Za tehniko suhe igle 
pa je konica igle zbrušena v več-robo piramido. 
(Apollonio, Šefran, Galič in Borčič, 1984). 
 

Dostopnost. Suho iglo je moč dobiti le v nekaterih 
trgovinah z umetniškim materialom. Trgovine niso na 
voljo v vseh krajih, zato orodje ni lahko dostopno. Cenovno je to orodje najdražje 
med izbranimi. 
 

Analiza.  Za uporabo v osnovni šoli je ta igla zelo nevarna, še posebej pri tehniki 
suhe igle, saj se pri tem lahko zlomi. Obstaja pa tudi nevarnost, da se učenci pri 
zdrsu igle s plošče zbodejo. Ker pa je zelo ostra, ni težav pri vrisovanju v določen 
material. 

 Žebelj z zbrušeno konico 

Lastnosti. Žebelj je oster in koničast predmet. Narejen je iz trde 
kovine, največkrat jekla. Žeblje se uporablja za povezovanje 
dveh kosov materiala. (Wikipedia, 2015). 
 

Dostopnost. Žeblji so lahko dobavljivi. Dobimo jih v vseh  
gradbenih trgovinah in niso tako dragi kot na primer suha igla. 
Če jih nabavi šola, žeblji ostanejo tam in so na voljo za vse 
razrede. S tem pa šola finančno ni preveč obremenjena. 
 

Analiza. Žeblju lahko konico tudi zbrusimo, da je ostrejša in z 
njo lažje rišemo v podlago. Za to lahko prosimo učitelja tehnike (medpredmetno 
povezovanje).  Slabost žeblja je, da je kratek in tanek in ga je med ustvarjanjem zato 
težko držati. Pri ustvarjanju tudi žebelj omogoča nemoteno upodabljanje linij in točk 
na matrico. Ker konica ni tako ostra in tanka, ni večjih možnosti, da bi se konica 
zlomila ali da bi se učenci z njim ranili. 

 Nožek za linorez 

Lastnosti. Pri nakupu nožkov za linorez največkrat v paketu 
dobimo pet različnih nožkov, ki so pritrjeni na leseno držalo 
ali pa dobimo eno držalo, na katerem lahko menjamo nožke 
različnih oblik. Nožki za linorez so izdelani iz visoko 

kakovostnega valjanega tračnega jekla, kar zagotavlja odlično 

ostrino rezila tudi po daljši uporabi. Nožki so primerni tudi za vrezovanje v mehkejše 
vrste lesa. (ePartner, 2015). 
 

Dostopnost.  Vsaka likovna učilnica je opremljena z nožki za linorez. Tehnika linoreza 
je zapisana tudi v učnem načrtu. To orodje bi tako že moralo biti na voljo v likovni 
učilnici. Nožke za linorez lahko kupimo v vseh knjigarnah. V paketu dobimo več 
nožkov skupaj in niso pretirano dragi. Nožki so cenovno ugodnejši od suhe igle. 

Slika 97: Ostra jeklena igla 

Slika 98: Žeblji 

Slika 99: Nožki za linorez 
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Analiza. V teh paketih so za linorez največkrat uporabni le nožki, ki imajo zaobljeno 
konico. Nožki z ravno konico se za linorez manj uporabljajo, zato bi te nožke lahko 
uporabili pri tehniki globokega tiska. Oster rob z lahkoto zareže v plastično ali 
cinkovo ploščo. Ker je šola s tem pripomočkom že opremljena, pri tem ni dodatnih 
stroškov. Pri tem orodju rišemo z robom ravnega nožka. Tu ni nevarnosti, da bi prišlo 
do lomljenja konice, kot je nevarnost pri iglah.   

 Risalna igla 

Lastnosti. Risalna igla je rezilno 
orodje za zarisovanje zelo trdih 
materialov. Ta igla je v obliki 

svinčnika, konica pa je iz karbidne 
trdine. (Merkur, 2015). 
 

Dostopnost. Je lahko dostopna, saj jo najdemo v vseh trgovinah z orodjem. Tudi 
cenovno je ugodnejša kot originalna jeklena igla.   
 

Analiza. Tudi to orodje je kvalitetno in omogoča daljšo uporabo. Še posebej je 
primerna za uporabo v osnovni šoli, saj konica ni tako ostra kot do sedaj omenjena 
orodja, zato ni nevarnosti za kakršnekoli rane. Ker je konica debelejša in krajša, ni 
nevarnosti da bi se zlomila. Za uporabo je enostavna, saj je namenjena za vrisovanje 
v prav takšne materiale, kot jih imamo na voljo. Ker je v obliki svinčnika, je prijetna in 
enostavna za držanje.   

 Izvijač z zbrušeno konico 

Za domačo uporabo lahko rabimo tudi star 
izvijač. Konico izvijača zbrusimo tako, da 
postane ostra. Material je trd, zato je primeren 
za vrezovanje v cinkovo ploščo, pleksi steklo ali 
trdo plastično folijo. Izvijači imajo tudi plastično 
držalo, ki uporabo še olajša.  

  

Slika 100: Risalna igla 

Slika 101: Izvijač z zbrušeno konico 
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4.2 ANALIZA ODTISOV IN PROCESA TISKANJA 

 Debelejše pleksi steklo 
 
Debelejše pleksi steklo je trd material, zato se pri nanašanju 
barve in čiščenju ne upogiba. Matrica iz pleksi stekla ima 
debelejši rob, zato jo pri čiščenju lažje držimo. Ker je material 
prozoren, se na matrici lepo opazi odvečne madeže. Zelo 
gladka površina pleksi stekla pa olajša čiščenje barve, zato je ta 
proces preprost. 
Material se ne kruši, zato je primeren za uporabo pri tehniki 
globokega tiska. Robovi so posledično ravni in gladki, zato 
barvo tudi tu preprosto očistimo. Pri odtisu ne nastanejo lise 
barve, ki včasih ostane na grobih robovih. 
Pri končnemu odtisu barva ni tako intenzivna, kot sem 
pričakovala. Še vedno pa izraža žametno lastnost tehnike suhe 
igle.  
 

 
 
 
 

 

 Tanjše pleksi steklo 
 
Lastnosti pri tanjšem pleksi steklu so pri nanašanju in 
čiščenju barve enake kot pri debelejšem, le da je 
material nekoliko tanjši. Matrica se pri nanašanju barve 
in čiščenju ne upogiba in ne kruši. Robovi so gladki, zato 
so za čiščenje primerni. 
Površina je gladka. Zaradi prozornosti materiala pa se 
opazi odvečne madeže, zato je čiščenje površine 
preprosto.  
Pri končnem izdelku pa ni opaziti močnih žametnih linij, 
temveč so linije ostrejše, kot je v navadi pri tehniki suhe 
igle. Linije nimajo »brade«, kot nastane pri risanju na 
kovinske plošče. 

 
  

Slika 102:Odtis s pleksi 
stekla 

Slika 103: Odtis s pleksi stekla 
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 Crilex plastika 

Pri nanašanju in čiščenju barve z uporabo crilex 
plastike se pojavi nekaj neprijetnosti. Material je zelo 
krhek in ni prožen. Pri upogibanju imamo občutek, da 
se bo prelomil. Robovi se krušijo, tako da jih je pred 
tiskanjem potrebno zbrusiti. Če robov ne zbrusimo, se v 
okrušene dele nabira barva, ki jo je težko očistiti, ta pa 
se nato odtisne na grafični list.  
Pri tem pa moramo biti zelo previdni. Matrica je gladka, 
zato se barvo z nje brez težav očisti. Pri čiščenju pa 
moramo paziti, da pri držanju matrice ne prepogibamo 
preveč, da se ta ne prelomi. 
Končni izdelek je kvaliteten in odraža lastnosti tehnike 
suhe igle, saj linije in točke dajejo občutek žametnosti.   
 
 

 Zgoščenka 

 
Zgoščenka ima pri izdelavi matrice in pripravi za 
tiskanje prav takšne lastnosti kot tanjše pleksi 
steklo. Pri nanašanju barve in čiščenju se ne 
upogiba in ne kruši. Rob zgoščenke je lepo 
izrezan. Pri tem se pokaže nekaj slabih 
lastnosti. Na sredini zgoščenke je luknja. Ta 
oblika se pozna tudi na končnem izdelku. Pri 
nekaterih motivih ta ne sodi zraven.  
Končni izdelek je zanimiv ter odraža lastnosti 
tehnike. Pri končnem izdelku je zanimiv tudi rob, 
ki je zelo natančen. Čiščenje tega je preprosto, 
saj je gladek. 
 
 

 Plastična folija 
 
Plastična folija je iz prožnega in mehkega materiala. Pri 
čiščenju matrice ni problemov, saj ni nevarnosti, da se 
bo prelomila. Ker je material mehak, se pri čiščenju 
nekoliko upogiba. Je tanek prozoren material, pri 
katerem z lahkoto opazimo odvečne madeže barve. 
Površina je gladka, zato čiščenje ni oteženo. Ker je 
rezanje te folije preprosto, so robovi zelo natančni, torej 
je tudi čiščenje robov preprosto. Odtis, ki ga pusti ta 
material, je med vsemi uporabljenimi materiali najbolj 
zanimiv, saj je barva na odtisu najbolj intenzivna. Linije 
in točke izražajo izjemno mehkobo žameta. 

Slika 104: Odtis s crilex plastike 

Slika 105: Odtis z zgoščenke 

Slika 106: Odtis s plastične folije 
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5. RAZISKOVALNO PEDAGOŠKI DEL   

5.1 IZVEDBA LIKOVNE NALOGE V PRAKSI 

Pedagoški del magistrske naloge sem opravila v mesecu juniju 2014 na Osnovni šoli 
Franceta Bevka v Tolminu. V raziskavi so sodelovali učenci devetega razreda 
izbirnega predmeta Likovno snovanje III. Razred je štel 13 učencev. Povprečna 
starost učencev je bila 14,5 let. Na razpolago sem imela tri šolske ure s prekinitvijo, 
saj so imeli učenci tedensko eno šolsko uro predmeta likovnega snovanja. Izvajala 
sem grafično tehniko suhe igle. Izvedba te tehnike je med grafičnimi tehnikami 
globokega tiska najbolj hitra in preprosta. Ker se grafične tehnike v osnovnih šolah 
zaradi različnih vzrokov vedno manj izvajajo, sem se odločila olajšati pripravo in 
izvedbo teh tehnik in omogočiti, da bi jih učitelji v osnovni šoli pogosteje izvajali.  
Osredotočala sem se predvsem na material za matrico ter orodje za izvedbo risbe. 
Pri materialih in orodjih sem raziskovala njihove dobre in slabe lastnosti. Pri tem sem 
upoštevala možnost nabave, pripravo materiala in orodja ter njihovo obnašanje v 
likovnem izražanju in grafičnem odtisu. V uvodnem delu sem s slikovnim gradivom in 
s svojimi grafičnimi odtisi učence popeljala v svet grafike. Razložila sem jim, da se 
bomo v treh urah pri likovnemu snovanju ukvarjali z grafiko. To je med učenci 
vzbudilo veliko zanimanje. Skupaj smo ponovili nekaj že znanih dejstev o grafiki in 
sicer, kaj je grafika, katere so grafične tehnike. Nato sem jim razdelila mape, ki so 
vsebovale standarden material za matrico: cinkovo ploščo ter štiri nadomestne 
materiale, pleksi steklo, crilex plastiko, plastično folijo ter zgoščenko. Formati vseh 
matric so bili približno enakih velikosti (plastična folija 9,5 x 8 cm, pleksi steklo 12 x 
7,5 cm, zgoščenka premera 13 cm, crilex plastika 12 x 7,5 cm, in cinkova plošča 7,5 
x 9 cm). Poleg matric sem priložila še bel list za skico ter vprašalnik z vprašanji, ki so 
mi pomagala do želenih podatkov. Na mizo sem postavila škatlo, v kateri je bilo 
standardno orodje za izvedbo tehnike in sicer jeklena igla. Poleg tega pa so bila 
učencem na voljo še nadomestna orodja: žeblji z zbrušeno konico, risalne igle ter 
linorezni nožki. Tako standardne kot nadomestne materiale in orodja sem tudi 
predstavila. Vsako matrico in orodje sem označila z imenom, da so učenci vedeli, na 
katerem materialu in s katerim orodjem ustvarjajo risbo. Učence sem tudi seznanila z 
raziskavo in jih prosila, naj bodo pri ustvarjanju pozorni, saj bodo po opravljeni nalogi 
reševali vprašalnik. Učencem sem natančneje predstavila grafično tehniko suhe igle. 
Postopek izvajanja te tehnike sem tudi demonstrirala. Obnovili smo predznanje o 
likovnih pojmih: svetlo-temno, točka, linija ter grafična modelacija. Vse te pojme so 
morali učenci uporabiti v likovni nalogi. Napovedala sem tudi likovni motiv z naslovom 
Vesolje. Po učnem načrtu likovne vzgoje učenci tehnike globokega tiska spoznajo v 
osmem razredu. Zahtevnost naloge sem prilagodila starosti učencem.  
Učenci so na liste najprej naredili skico, nato pa se lotili ustvarjanja risbe na 
materiale. Morali so porabiti vse dane matrice ter preizkusiti vsa dana orodja. Za to 
nalogo so porabili dve uri likovnega snovanja. Konec druge ure so učenci odgovarjali 
na vprašalnik, ki sem ga priložila v mapo. Odgovore sem analizirala in dobila 
zanimive rezultate ter hkrati odgovor na raziskovalno vprašanje, kateri nadomestni 
material in orodje sta najboljši nadomestek standardnemu materialu in orodju. Tretjo 
uro smo namenili tiskanju. V začetku ure sem učencem razložila, kaj vse 
potrebujemo pri procesu tiskanja grafičnih del ter kako ta postopek poteka. Ta proces 
sem jim tudi demonstrirala. Učenci so lahko izbirali, s katerega materiala bodo tiskali. 
Izbira materiala je dala še en odgovor na raziskovalno vprašanje. Pričakovala sem 
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namreč, da bodo učenci izbrali material, ki jim je bil že pri izdelavi matrice najljubši. 
Pri tem pa cinkova plošča za tiskanje ni bila na voljo, saj sem ta material v 
pedagoškem delu že preizkušala. S pomočjo vprašalnikov, ki so jih učenci po 
opravljenem delu izpolnjevali, sem ugotavljala, kateri nadomestni material je za dano 
grafično nalogo najprimernejši in na kateri material so učenci najlažje ustvarjali. 
Hkrati sem analizirala tudi končne izdelke in bila pozorna na kvaliteto odtisa, moč 
žametnosti linij, čistoče robov ter celotnega grafičnega dela. Bila sem pozorna na 
upoštevanje navodil in sicer ali so učenci upoštevali likovni motiv Vesolje, ali so za 
izvedbo motiva uporabljali likovne elemente linija in točka ter modelacijo za dosego 
likovne prvine svetlo-temno.  
 
Raziskovalna vprašanja: 
- Ali uvajanje nadomestnih materialov za grafiko omogoča ustrezno izvajanje   
   grafičnih nalog pri likovni vzgoji? 
- Kateri material in orodja so dobro nadomestilo klasičnih materialov in orodij? 
- Katere so dobre lastnosti izbranih nadomestnih materialov? 
- Katere so slabe lastnosti izbranih nadomestnih materialov? 
- Kakšne težave se pojavljajo pri izvedbi likovnih nalog? 
- Ali imajo uporabljeni materiali vpliv na učenčevo likovno izražanje? 
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5.2 ANALIZA PEDAGOŠKE RAZISKAVE 

Po opravljeni pedagoški raziskavi sem v anketi dobila odgovore na zastavljena 
raziskovalna vprašanja. Sodelovalo je trinajst učencev. Učenci so morali obkrožiti 
številko od ena do pet, pri čemer je ena predstavljala najslabšo oceno, pet pa 
najboljšo oceno. Preverjala sem všečnost vsakega materiala posebej in nato dobila 
povprečno oceno. 
 
VPRAŠANJA NA TEMO MATERIALA ZA MATRICO 
 

1. vprašanje  

 
 ni všeč 1 2 3 4 5 je všeč                                                                                                                n=13 
 

Prvo vprašanje se je nanašalo na všečnost likovnega izražanja pri izbranih 
materialih. Na vprašanje Ali ti je bilo likovno izražanje na pleksi steklu všeč? je največ 
učencev ocenilo z oceno tri (5). Noben učenec pa pri temu vprašanju ni obkrožil 
ocene ena. Pri vprašanju Ali ti je bilo likovno izražanje na crilex plastiki všeč?, so 
učenci največkrat obkrožili oceno tri in štiri (5). Pri vprašanju Ali ti je bilo likovno 
izražanje na plastični foliji všeč?, je največ učencev obkrožilo oceno štiri (5). Noben 
učenec pa temu materialu ni dodelil ocene ena. Vprašanje Ali ti je bilo likovno 
izražanje na zgoščenki všeč? je dobilo največ ocen pet (7), noben učenec pa ni 
dodelil niti ocene ena in niti ocene dva. Na vprašanje Ali ti je bilo likovno izražanje na 
cinkovi plošči všeč? je največ učencev obkrožilo oceno tri (5). Ta material pa je pri tej 
točki edini dobil tudi oceno ena (2).  
Iz danih rezultatov sem izračunala povprečno oceno vsakega materiala posebej. Iz 
predstavljenih podatkov v tabeli je razvidno, da je bilo učencem, ki so sodelovali v 
anketi, najbolj všeč ustvarjanje na zgoščenki. Tu je povprečna ocena znašala 4,38. 
Ta material so učenci največkrat ocenili z najboljšo oceno in sicer sedemkrat. 
Najmanj všeč pa jim je bilo ustvarjanje na cinkovi plošči. Ta material je bil ocenjen s 
povprečno oceno 3,00. Drugi najboljše ocenjeni material je bilo crilex steklo (3,62), 
tretje plastična folija (3,46) in četrti pleksi steklo (3,23).  
 
2. vprašanje 

 
 težko 1 2 3 4 5 lahko                                                                                                                      n=13 

 
Drugo vprašanje se je nanašalo na težavnost prenosa risbe na material. Pri tem me 
je zanimalo, na kateri material je bil učencem prenos risbe, ki so jo učenci predhodno 
naredili, najlažji. Predvidevala sem, da bodo nekateri učenci prozornost materiala 
uporabili kot pomoč, pri čemer bi skico postavili pod ploščo. Pri vprašanju Ali je bil 
prenos risbe na pleksi steklo lahek? je največ učencev (9) ocenilo z oceno pet. 
Noben učenec pa temu materialu ni dodelil ocene ena. Pri vprašanju Ali je bil prenos 
risbe na crilex plastiko lahek? je največ učencev (8) ocenilo z petico. Tukaj noben 
učenec ni dodelil ocene ena in dva. Vprašanje Ali je bil prenos risbe na plastično 

Ustvarjanje Povprečje Mo (modus)-

Ali ti je bilo likovno izražanje  na plexi steklu všeč? 3 4 2 2 4 4 3 4 5 3 2 3 3 3,23 1=0  2=3  3=5  4=4  5=1

Ali ti je bilo likovno izražanje na crilex plastiki všeč? 4 3 4 3 4 3 5 3 4 5 3 2 4 3,62 1=0  2=1  3=5  4=5  5=2

Ali ti je bilo likovno izražanje  na plastični foliji všeč? 4 3 5 4 4 3 2 4 4 5 3 2 2 3,46 1=0  2=3  3=3  4=5  5=2

Ali ti je bilo likovno izražanje  na CD-plošči všeč? 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4,38 1=0  2=0  3=2  4=4  5=7

Ali ti je bilo likovno izražanje  na cinkovi plošči všeč? 3 2 5 3 1 2 4 3 3 3 5 4 1 3,00 1=2  2=2  3=5  4=2  5=2

Prerisovanje

Ali je bil prenos risbe na pleksi steklo lahek? 4 5 2 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4,46 1= 0  2=1  3=1  4=2  5=9

Ali je bil prenos risbe na crilex plastiko lahek? 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4,54 1=0   2=0  3=1  4=4  5=8

Ali je bil prenos risbe na plastično folijo lahek? 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4,54 1=0  2=0  3=1  4=4  5=8

Ali je bil prenos risbe na CD-plošček lahek? 5 3 3 5 4 3 1 3 2 5 2 1 2 3,00 1=2  2=3  3=4  4=1   5=3

Ali je bil prenos risbe na cinkovo ploščo lahek? 4 2 4 2 3 2 1 2 2 4 2 1 1 2,31 1=3  2=6  3=1  4=3  5=0
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folijo lahek?, so ocenili prav tako kot prejšnjega. Največ je bilo petic (8). Pri vprašanju 
Ali je bil prenos risbe na zgoščenko lahek? je bilo največ trojk (4), najmanj pa je bilo 
štiric (1). Pri vprašanju Ali je bil prenos risbe na cinkovo ploščo lahek? je bil material 
največkrat ocenjen z dva (6) najmanjkrat pa z 5 (0). 
Iz predstavljenih podatkov, pri katerih je izračunana tudi povprečna vrednost v tabeli 
je razvidno, da je bil v anketi sodelujočim učencem prenos risbe na crilex ploščo in 
plastično folijo najlažji. Ta dva materiala sta dobila najvišjo povprečno oceno 4,54. Pri 
tem pa je največ najboljših ocen dobilo pleksi steklo, saj je dobilo kar devet petic. Za 
učence je bil najtežji prenos risbe na cinkovo ploščo. Ta je dosegla povprečno oceno 
le 2,31. Po vrstnem redu težavnosti prenašanja risbe na ploščo si materiali sledijo 
takole: crilex plastila in plastična folija sta na prvem mestu s povprečno oceno 4,54, 
sledijo jima pleksi steklo (4,46), zgoščenka (3,00) in nazadnje cinkova plošča (2,31).  
  
3. vprašanje 

 
 Velikokrat 1 2 3 4 5 malokrat                                                                                                         n=13 

 
Tretje vprašanje se je navezovalo na pogostost zdrsa igle na plošči. Plošča, na kateri 
je učencem igla najmanjkrat zdrsnila, bo veljala za najbolj primerno, varno in najlažjo 
za likovno izražanje. Pri vprašanju Ali ti je igla na pleksi steklu velikokrat zdrsnila po 
plošči? je največ učencev (6) ocenilo z štirico. Noben učenec pa pri tem ni dodelil 
ocene ena in pet. Pri vprašanju Ali ti je igla na crilex plastiki velikokrat zdrsnila po 
plošči? je največ učencev (5) ocenilo z oceno štiri. Pri tem pa je bilo najmanj enk (1). 
Vprašanje Ali ti je igla na plastični foliji velikokrat zdrsnila po plošči? je dobilo največ 
trojk in petic (4), najmanj pa dvojk (0). Pri vprašanju Ali ti je igla na zgoščenki 
velikokrat zdrsnila? je bila matrica največkrat ocenjena z oceno pet (6). Tu pa ni bilo 
nobene trojke. Vprašanje Ali ti je igla na cinkovi plošči velikokrat zdrsnila po plošči? 
je dobilo največ trojk (6), noben učenec pa ni ocenil vprašanja s štiri in pet. Iz 
predstavljenih podatkov v zgornji tabeli je razvidno, da se je v tej kategoriji najbolje 
odrezala zgoščenka, saj je igla na njej zdrsnila najmanjkrat. Pri tem povprečna ocena 
znaša 3,92. Najslabše se je odrezalo pleksi steklo. Tu je igla v povprečju zdrsnila 
največkrat. Povprečna ocena znaša 3,08. Največ najboljših ocen je zbrala 
zgoščenka, to je kar šest petic. Po vrstnem redu pa si materiali od najboljše 
ocenjenega do najslabše ocenjenega sledijo takole: prvo mesto zaseda zgoščenka s 
povprečno oceno 3,92, sledijo ji cinkova plošča (3,77), plastična folija (3,54), crilex 
plastik (3,31) in nazadnje pleksi steklo s povprečno oceno 3,08.  
  
  

Igla

Ali ti je igla na pleksi steklu velikokrat zdrsnila po plošči? 2 4 2 3 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3,08 1=0  2=5  3=2  4=6  5=0

Ali ti je igla na crileks plastiki velikokrat zdrsnila po plošči? 2 4 5 1 3 4 3 4 5 2 2 4 4 3,31 1=1  2=3  3=2  4=5  5=2

Ali ti je igla na plastični foliji velikokrat zdrsnila po plošči? 3 4 5 3 5 4 1 5 3 3 4 5 1 3,54 1=2  2=0  3=4  4=3  5=4

Ali ti je igla na CD-plošči velikokrat zdrsnila? 2 4 4 1 5 4 5 4 5 2 5 5 5 3,92 1=1 2=2  3=0 4=4  5=6

Ali ti je igla na cinkovi ploščI velikokrat zdrsnila po plošči? 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 5 4 5 3,77 1=0  2=0  3=6  4=4  5=3
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4. vprašanje 

 
 težko 1 2 3 4 5 lahko                                                                                                                      n=13 

 
Pri četrti točki me je zanimalo, v kateri material je bilo najlažje vrezovati linije. Pri 
vprašanju Ali je bilo vrezovanje linij v pleksi steklo težko? je največ učencev 
materialu dodelilo oceno tri (5). Najmanj pa je bilo dvojk in petic (1). Pri vprašanju Ali 
je bilo vrezovanje linij v crilex plastiko težko? je največ učencev obkrožilo oceno štiri 
(6). Noben učenec pa ni obkrožil ocene ena. Pri vprašanju Ali je bilo vrezovanje linij v 
plastično folijo težko? je največ učencev obkrožilo oceno tri (6), noben učenec pa ni 
dodelil ocene ena. Vprašanje Ali je bilo vrezovanje linij v zgoščenko težko? je bilo 
največkrat ocenjeno z petico in trojko (5), ni pa bilo ocenjeno z enko. Pri vprašanju 
Ali je bilo vrezovanje linij v cinkovo ploščo težko? je bila največkrat obkrožena ocena 
štiri (6).  
Povprečna vrednost ocen materialov, ki so predstavljene v tabeli, kažejo, da je bilo to 
delo najlažje na zgoščenki. Ta je dosegla najvišjo povprečno oceno 3,69. Najtežje je 
bilo učencem vrezovanje linij v pleksi steklo in plastično folijo. Ta dva materiala sta 
dosegla povprečno oceno 3,08. Po vrstnem redu od najboljše do najslabše 
ocenjenega si materiali sledijo takole. Najlažje je bilo vrezovanje v zgoščenko s 
povprečno oceno 3,69, sledijo ji crilex plastika (3,54), cinkova plošča (3,38) in nato 
pleksi steklo in plastična folija (3,08). 
 
5. vprašanje 

 
 težko 1 2 3 4 5 lahko                                                                                                                      n=13 

 
Naslednja vprašanja se navezujejo na težavnost vrezovanja točk v materiale. 
Zanimalo me je, v kateri material je bilo najlažje vrezovati točke. Pri vprašanju Ali je 
bilo vrezovanje točk v pleksi steklo težko? so učenci največkrat obkrožili štiri (7). Pri 
tem pa niso nikoli obkrožili ocene ena in dve. Pri vprašanju Ali je bilo vrezovanje točk 
v crilex plastiko težko? so največkrat obkrožili oceno pet (5). Noben učenec ni 
obkrožil ocene ena. Vprašanje Ali je bilo vrezovanje točk v plastično folijo težko? je 
bilo največkrat ocenjeno z oceno štiri (6). Tudi na to vprašanje nobeden učenec ni 
dodelil ocene ena ali dve. Pri vprašanju Ali je bilo vrezovanje točk v zgoščenko 
težko? je največ učencev obkrožilo oceno tri in štiri (4). Tudi zadnje vprašanje Ali je 
bilo vrezovanje točk na cinkovo ploščo težko? je dobilo največ ocen tri in štiri (5). 
Iz povprečnih ocen je razvidno, da je bilo učencem najlažje vrezovanje točk v 
plastično folijo. Ta je dosegla povprečno oceno 4,08. Kot najslabši material za 
vrezovanje točk so učenci ocenili cinkovo ploščo, ki je dosegla povprečno oceno 
3,08. Po vrstnem redu od najboljše do najslabše ocenjenega materiala si ocene 
sledijo takole: plastična folija je dosegla povprečno oceno 4,08. Sledijo ji pleksi steklo 
(4,00), crilex plastika (3,92), zgoščenka (3,23) ter nazadnje cinkova plošča (3,08). 
 
 

vrezovanje linij

Ali je bilo vrezovanje linij v pleksi steklo težko? 3 4 2 3 3 4 1 4 5 4 3 1 3 3,08 1=2  2=1  3=5  4=4  5=1

Ali je bilo vrezovanje linij v crilex plastiko težko? 3 4 4 4 3 4 5 4 4 2 2 2 5 3,54 1=0  2=3  3=2  4=6  5=2

Ali je bilo vrezovanje linij v plastično folijo težko? 3 3 5 3 3 4 3 3 2 2 2 2 5 3,08 1=0  2=4  3=6  4=1  5=2

Ali je bilo vrezovanje linij v CD-plošček težko? 3 3 3 5 5 3 5 3 5 2 4 2 5 3,69 1=0  2=2  3=5  4=1  5=5

Ali je bilo vrezovanje linij v cinkovo ploščo težko? 3 4 2 3 1 4 5 4 1 4 5 4 4 3,38 1=2  2=1  3=2  4=6  5=2

vrezovanje točk

Ali je bilo vrezovanje točk v pleksi steklo težko? 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4,00 1=0  2=0  3=3  4=7  5=3

Ali je bilo vrezovanje točk v crilex plastiko težko? 3 4 5 2 5 4 2 4 5 3 4 5 5 3,92 1=0  2=2  3=2  4=4  5=5

Ali je bilo vrezovanje točk v plastično folijo težko? 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 4,08 1=0  2=0   3=3  4=6  5=4

Ali je bilo vrezovanje točk v CD-plošček težko? 4 3 4 1 5 3 1 3 4 2 3 4 5 3,23 1=2  2=1  3=4  4=4  5=2

Ali je bilo vrezovanje točk na cinkovo ploščo težko? 4 3 3 2 4 3 1 3 2 4 4 4 3 3,08 1=1  2=2  3=5  4=5  5=0
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6. vprašanje 

 
 Močno 1 2 3 4 5 rahlo                                                                                                                           n=13 
 

Sledijo vprašanja o moči pritiska na določeno ploščo. Pri vprašanju Ali si moral pri 
risanju na pleksi steklo močno pritiskati? je največ učencev obkrožilo oceno ena in 
dva (5). Noben pa ni materiala ocenil z petico. Pri naslednjem vprašanju Ali si moral 
pri risanju na crilex plastiko močno pritiskati? je največ učencev obkrožilo oceno dva 
(8). Noben od učencev pa ni ocenil materiala z ena ali pet. Na vprašanje Ali si moral 
pri risanju na plastično folijo močno pritiskati? je največ učencev odgovorilo z oceno 
štiri (6), noben učenec pa ni temu materialu namenil ocene ena in dva. Pri vprašanju 
Ali si moral pri risanju na zgoščenko močno pritiskati? sta bili največkrat obkroženi 
trojka in petka(4). Oceni ena in dva pa sta dobili po en glas. Največkrat je bila pri 
vprašanju Ali si moral pri risanju na cinkovo ploščo močno pritiskati? obkrožena 
ocena tri (6) najmanjkrat pa ena (1). Rezultati povprečnih ocen nam kažejo, da so 
učenci najmanj moči potrebovali na plastični foliji, kar sem tudi pričakovala, saj je ta 
material med vsemi izbranimi najmehkejši. Ta je dosegel povprečno oceno 3,77. 
Najmočnejši pritisk pri risanju je potrebovalo pleksi steklo s povprečno oceno 1,92. 
Po vrstnem redu si materiali sledijo takole: najmanj pritiska je potrebovala plastična 
folija s povprečno oceno 3,77, sledijo ji zgoščenka (3,62), cinkova plošča (2,85), 
crilex plastika (2,46) in nazadnje pleksi steklo s povprečno oceno 1,92. Učenci so 
tako ocenili, da so morali največ pritiskati na pleksi steklo, najmanj pa seveda na 
plastično folijo.  
 
7. vprašanje 

 
 
Učencem sem zastavila tudi splošno vprašanje o všečnosti in težavnosti ustvarjanja 
na materiale. Dobljene odgovore pa sem predstavila v tabeli. 
Pri vprašanju Kateri material ti je bil najbolj všeč? je največ učencev, šest od 
trinajstih, izbralo zgoščenko. Najmanj učencev je izbralo crilex plastiko. Ta material je 
bil všeč samo enemu učencu. Po vrsti si materiali po priljubljenosti sledijo takole: 
zgoščenka kot najbolj všečen material (6), pleksi steklo, plastična  folija in cink so 
skupaj na drugem mestu. Vsak od teh materialov je bil všeč dvema učencema (2). 
Na zadnjem mestu  pa je crilex, ki je bil všeč samo enemu učencu (1).  
Sledilo je vprašanje Na kateri plošči je bilo ustvarjanje najlažje?. To vprašanje je zelo 
pomembno, saj me je ta odgovor pri moji raziskavi najbolj zanimal. Tukaj je največ 
učencev izbralo zgoščenko in sicer pet učencev. Najmanj točk sta pri tem vprašanju 
dosegla crilex plastika in plastična folija. Vsak je dobil po eno točko. Pleksi steklo in 
cink sta pristala na drugem mestu in sta dosegla vsak po 3 točke.  
Obrnila sem prejšnje vprašanje, ker sem želela preveriti ali so odgovori na prejšnje 
vprašanje resnični. Pri vprašanju Na kateri plošči je bilo ustvarjanje najtežje?, so 
učenci izglasovali cinkovo ploščo (7 točk), s petimi točkami ji sledi pleksi steklo, nato 
z eno plastična folija, nič točk pa sta dosegla zgoščenka in crilex. Torej sta se ta dva 
materiala v tem primeru izkazala kot najbolj uspešna. 

Risanje

Ali si moral pri risanju na pleksi steklo močno pritiskati? 1 2 1 2 3 2 4 2 1 1 1 2 3 1,92 1=5  2=5  3=2  4=1  5=0

Ali si moral pri risanju na crilex plastiko močno pritiskati? 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2,46 1=0  2=8  3=4  4=1 5=0

Ali si moral pri risanju na plastično folijo močno pritiskati? 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 3 4 3,77 1=0  2=0  3=5  4=6  5=2

Ali si moral pri risanju na CD močno pritiskati? 4 3 3 5 5 3 1 2 4 4 5 3 5 3,62 1=1  2=1  3=4  4=3  5=4

Ali si moral pri risanju na cinkovo ploščo  močno pritiskati? 5 3 2 3 1 3 3 3 2 2 5 3 2 2,85 1=1  2=4  3=6  4=0  5=2

Všečnost
Kateri material ti je bil najbolj všeč?

Na kateri plošči je bilo usvarjanje najlažje?

Na kateri plošči je bilo ustvarjanje najtežje?

CD Plexi Crilex Pl folja Cink

6 2 1 2 2

5 3 1 1 3

0 5 0 1 7
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8. vprašanje 

 
 Da  1 2 3 4 5 ne                                                                                                                 n=13 

 
Osmo in deveto vprašanje sta zgolj informativni in njuni odgovori ne vplivajo na izid 
raziskave, ki sem jo opravila. Zanimalo me je, če okrogla oblika formata pri zgoščenki 
moti učence, glede na to, da so bile vse ostale oblike formatov pravokotne. S 
podatka povprečne ocene 4,08 je razvidno, da učencev v večini ta oblika pri 
ustvarjanju ni motila. Največ učencev, to je sedem, je odgovorilo z oceno pet. Le 
enega učenca je ta oblika zelo motila, saj je temu pripisal oceno ena. 
 
9. vprašanje 

 n=13 
 
Ker me je zanimalo, ali je kakšna razlika v všečnosti oblike materiala, sem zastavila 
vprašanje Ali ti je bolj všeč pravokoten format ali okrogel format?. Pri tem sem dobila 
odgovor, da tu ni velikih razlik, saj se ta dva formata v oceni razlikujeta le za eno 
točko. Za pravokoten format je glasovalo sedem učencev, za okrogel pa šest 
učencev.   
 
VPRAŠANJA NA TEMO ORODJA 
  

V vprašalniku sem postavila tudi nekaj vprašanj na temo orodja, ki jim je bil na voljo 
pri njihovem delu. 
 

10.  vprašanje  

 
 ni všeč 1 2 3 4 je všeč                                                                                                          n=13 

 
Pri desetem vprašanju na temo orodja je sledilo vprašanje o všečnosti orodij, ki so 
bile na voljo. Pri vprašanju Ali ti je bilo risanje s suho iglo všeč?, je največ učencev 
obkrožilo oceno štiri (7). Pri tem pa noben učenec ni obkrožil ocene ena. Pri 
vprašanju Ali ti je bilo risanje z žebljem všeč? je bilo največ obkroženih ocen štiri (5). 
Nobeden temu orodju ni namenil ocene ena. Sledilo je vprašanje Ali ti je bilo risanje s 
linolej dletom všeč?. Tu je bila največkrat obkrožena ocena tri (5). Ocena ena in pet 
pa sta bili obkroženi samo enkrat. Pri vprašanju Ali ti je bilo risanje z risalno iglo 
všeč? je bilo največkrat obkrožena ocena pet (5), nobeden učenec pa ni obkrožil 
ocene ena in dve. Tudi pri orodjih sem izračunala povprečne vrednosti. 
Kot je iz predstavljene tabele razvidno, je bila učencem najbolj všeč risalna igla. Ta je 
dosegla povprečno oceno 4,08. Najmanj jim je bilo všeč ustvarjanje z linolej dletom, 
ki je bilo ocenjeno s povprečno oceno 2,85 točk. Po vrstnem redu si orodja sledijo 
takole: najbolj je bilo učencem všeč risanje z risalno iglo, ki je doseglo povprečno 
oceno 4,08 točk, sledijo ji žebelj in suha igla (3,77) in nato linolej dleto s povprečno 
oceno 2,85. 
 
 

Ali te je okrogla oblika formata pri CD-plošči motila? 5 3 4 5 5 3 5 5 4 5 1 5 3 4,08 1=1  2=0  3=3  4=2  5=7

Ali ti je bolj všeč pravokoten format ali okrogel format?

Okrogel Pravokoten

6 7

O orodju

Všečnost

Ali ti je bilo risanje s suho iglo všeč? 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 2 5 3,77 1=0  2=1  3=3  4=7  5=2

Ali ti je bilo risanje s žebljem  všeč? 3 3 5 4 5 3 4 4 4 4 5 3 2 3,77 1=0  2=1  3=4  4=5  5=3  

Ali ti je bilo risanje s linolej dletom všeč? 2 3 3 2 3 3 1 2 5 3 4 2 4 2,85 1=1  2=4  3=5  4=2  5=1

Ali ti je bilo risanje z risalno iglo všeč? 3 5 5 5 4 4 5 4 3 5 3 4 3 4,08 1=0  2=0  3=4  4=4  5=5
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11. vprašanje 

 
 Težko 1 2 3 4 lahko                     n=13 

 
Sledilo je še vprašanje o težavnosti risanja z določenim orodjem, saj me je zanimalo, 
s katerim orodjem je bilo učencem najlažje ustvarjati in s katerim najtežje. 
Pri prvem podvprašanju Ali je bilo risanje s suho iglo lahko ali težko? je največ 
učencev obkrožilo oceni tri in štiri (5). Noben od učencev pa ni obkrožil ocene ena. 
Pri vprašanju Ali je bilo risanje s žebljem lahko ali težko? je bila največkrat obkrožena 
ocena štiri (7). Noben učenec pa temu orodju ni dodelil ocene ena. Vprašanje Ali je 
bilo risanje ploščatim linolej dletom lahko ali težko? je bilo največkrat ocenjeno z 
oceno tri (6), noben učenec pa ni obkrožil ocene štiri. Pri vprašanju Ali je bilo risanje 
risalno iglo lahko ali težko? je bilo največ ocen pet (6), noben učenec pa ni dal ocene 
ena. Izračunana je bila tudi srednja vrednost. Iz podatkov v tabeli je razvidno, da je 
bila risalna igla tudi v tem primeru ocenjena najboljše. Risanje z risalno iglo je 
doseglo povprečno oceno 4,00 in je bilo največkrat, in sicer šestkrat ocenjeno s 
petico. Učencem je bilo najtežje ustvarjanje z linolej dletom, ki je bilo ocenjeno s 
povprečno oceno 2,54. Po vrstnem redu težavnosti od najlažjega do najtežjega si 
materiali sledijo takole: najlažje je torej risanje z risalno iglo, ki je po mojem mnenju 
izmed vseh tudi najbolj varno orodje za osnovno šolo. Doseglo je povprečno oceno 
4,00. Sledijo ji žebelj (3,77), suha igla (3,62) in nazadnje linolej dleto (2,54).  
 
12. vprašanje 

 
 
Pri splošnih vprašanjih pa so učenci svoje ocene razvrstili takole: 
Pri vprašanju Katero orodje jim je bilo pri ustvarjanju najbolj všeč?, so z največ 
glasovi izglasovali risalno iglo. Ta je dobila kar šest glasov. Sledijo ji suha igla s 
štirimi glasovi, nato žebelj z dvema glasovoma in nazadnje linolej dleto, ki je dobilo 
samo en glas. Pri vprašanju S katerim orodjem je bilo ustvarjanje najlažje? so 
izglasovali risalno iglo s sedmimi glasovi. Sledila je suha  igla, ki je zbrala štiri 
glasove, nato žebelj, ki je dobil dva glasova, linolej dleto pa je ostalo brez glasov. 
Obrnila sem vprašanje in vprašala S katerim orodjem je bilo ustvarjanje najtežje?. 
Pričakovano je bilo, da je po predhodnih podatkih največ glasov učencev dobilo 
linolej dleto in sicer kar devet glasov. Z veliko manj glasovi (dva glasova) mu sledi 
žebelj, nato suha igla in risalna igla z enim glasom. 
 
 
  

Težavnost
Ali je  bilo risanje s suho iglo lahko ali težko? 3 3 3 3 5 4 4 4 5 3 4 2 4 3,62 1=0  2=1  3=5  4=5  5=2

Ali je  bilo risanje s žebljem lahko ali težko? 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 4 2 3,77 1=0  2=1  3=3  4=7  5=2

Ali je  bilo risanje ploščatim linolej dletom lahko ali težko? 2 3 2 3 1 3 2 2 5 3 1 3 3 2,54 1=2  2=4  3=6  4=0  5=1

Ali je  bilo risanje risalno iglo lahko ali težko? 5 4 5 2 5 4 5 4 2 5 3 5 3 4,00 1=0  2=2  3=2  4=3  5=6

Katero risalno orodje ti je bilo najbolj všeč?

S katerim orodjem je bilo ustvarjati najlažje?

S  katerim orodjem je bilo ustvarjanje najtežje?

S.igla žebelj dleto R.igla

4 2 1 6

4 2 0 7

1 2 9 1
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5.3 ANALIZA GRAFIČNIH ODTISOV UČENCEV 

Končne naloge učencev so bile v večini uspešno izvedene. Učenci so upoštevali 
motiv likovne naloge Vesolje, in ga upodobili na najrazličnejše zanimive načine.  
Likovno zanimivi in bogati izdelki so bili domišljijski in po večini razgibani. Učenci so 
bili pri nastajanju likovnih del samostojni. V začetku tiskanja je bilo potrebnih nekaj 
demonstracij, proti koncu pa je delo steklo. Dane kriterije, ki so jih morali uporabiti v 
likovni nalogi, so učenci v večini upoštevali, vendar nekateri bolj drugi manj. Skoraj 
vsi so upoštevali navodila za izvedbo likovne prvine svetlo-temno, saj so motivi 
upodobljeni z linijami in točkami. Ti elementi preko grafičnih odtisov spreminjajo svojo 
gostoto in tako ustvarjajo svetlo-temne površine. Nekatera dela imajo veliko 
zanimivih detajlov. Pritisk pri risanju motiva je bil zadosten na vseh matricah, razen 
pri uporabi pleksi stekla. Učenci so bili pozorni na čistočo grafičnih odtisov, saj so vsi 
izdelki brez večjih pack. Uporabili so različne in zelo razgibane kompozicije. Zanimivo 
je, da se pri postavitvi kompozicije na zgoščenki učenci niso navezovali na okroglo 
obliko formata in okroglo luknjo v sredini matrice. Pri vseh teh odtisih je kompozicija 
prosta, na nekaterih rahlo krožna. Nobeden od trinajstih učencev ni okrogle oblike 
umestil v motiv na način, kot kažejo slike spodaj levo.  

 
Učenci so imeli možnost odtiskovanja z različnih materialov. Največ učencev je 
izbralo plastično folijo (9 učencev), sledi ji crilex plastika (5 učencev), zgoščenka (4 
učenci) in nazadnje pleksi steklo (1 učenec). Ker sem cinkovo ploščo v praksi že 
preiskušala in ker sem iskala najprimernejši nadomestni material, s cinkove plošče 
nismo tiskali. Nekateri od učencev so svoje izdelke po lastni želji odtisnili tudi z dveh 
materialov.  
V kvaliteti odtisov iz izbranih nadomestnih materialov se je najbolje odrezala 
plastična folija. Že pri procesu priprave tiskanja je ta material učencem delal najmanj 
preglavic. Učenci so ploščo očistili brez večjih problemov. Ker so  robovi ravni in nič 
okrušeni, so bili za čiščenje zelo enostavni. Zaradi gladkega in prožnega materiala je 
bilo tudi čiščenje površine enostavno. Odtisi, ki so nastali pri odtiskovanju s plastične 
folije, najbolje nadomestijo originalno tehniko suhe igle. Linije in točke na motivu 
predstavljajo močan žameten pridih. Pri tem so svetlo-temni toni zelo dobro izraženi. 
Po kvaliteti odtisov plastični foliji sledi crilex plastika. Izdelki so še vedno kvalitetni, je  
pa na končnih izdelkih videti manj žametnega pridiha. Podobno se odtisi obnašajo 
tudi pri zgoščenki, le da na nekaterih delih elementi še bolj izginjajo. Najslabši odtis 
je nastal z uporabo pleksi stekla. Ta je zelo rahlo viden. Tukaj ne vidimo izrazite 
žametne linije in točk. Ker je material trši od ostalih, je ustvarjanje risbe vanj nekoliko 
težje. To je opaziti tudi pri končnem izdelku, saj so bile linije in točke vrisane s 
premajhnim pritiskom. Tudi pri tiskanju s te plošče smo imeli nekaj težav, saj je 
plošča debelejša od ostalih. Pri končnih izdelkih pa se je pojavila še ena zanimivost, 

Slika 108: Primer dveh del učencev Slika 107: Primer likovnih del na zgoščenki, kjer avtor 
sledi obliki matrice 
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in  sicer pri podpisovanju grafičnih odtisov. Tu je namreč na učence pri avtoriziranju 
grafik oblika zgoščenke različno vplivala. Nastali so štirje odtisi z uporabo zgoščenke. 
Dva učenca sta napis pod grafičnim odtisom napisala v ravni liniji (slika levo). Druga 
dva učenca pa sta sledila okrogli obliki formata, zato je podpis pod grafičnim odtisom 
polkrožen (slika desno). 

 

 

  

Slika 109: Avtoriziranje grafičnih odtisov na dva načina 
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5.4 KONČNI SKUPNI REZULTATI 

Pomembno je, da je učitelj na likovne naloge dobro pripravljen. Biti mora pozoren na 
izbiro materiala in orodja. Ti morajo biti predvsem varni za uporabo v osnovni šoli. 
Pomembno je tudi, da je priprava hitra in enostavna, da prihranimo čim več časa za 
likovno izražanje. Naloga mora biti zanimiva in mora pozitivno motivirati učence. S 
končnimi rezultati raziskave želim predstaviti material in orodje za tehniko suhe igle, 
ki so enostavni za pripravo, varni ter lahko dostopni. S pomočjo teh naj bi ura 
likovnega pouka potekala tekoče, in zanimivo. Pomembno je tudi, da učenec z 
veseljem ustvarja z določenimi orodji in določenim materialom. Upam, da bo ta 
raziskava pripomogla k temu, da se bo grafika v osnovnih šolah pogosteje izvajala 
ter da bo učiteljem likovnega pouka koristila.  

 Končni rezultati za materiale 

 
 
Ocena iz pedagoškega 
praktičnega dela:  
V tabeli in na grafikonu je 
predstavljena povprečna ocena, ki 
sem jo dobila iz rezultatov ankete, 
v kateri so sodelovali učenci. Ti 
rezultati dokazujejo, da so bili 
učenci z uporabo plastične folije 
najbolj zadovoljni. Ta material je 
dobil najvišjo povprečno oceno in 
sicer 3,74. Plastična folija je bila 
najbolje ocenjena pri sledečih 
vprašanjih: Ali je bil prenos risbe na 
plastično folijo lahek?, Ali je bilo vrezovanje točk v plastično folijo težko? ter Ali so 
moral pri risanju na plastično folijo močno pritiskati?. Na drugem mestu je pristala 
zgoščenka s povprečno oceno 3,64. Na tretjem mestu imamo crilex plastiko. Ta je 
dosegla povprečno oceno 3,56. Četrto mesto je doseglo pleksi steklo s povprečno 
oceno 3,29. Najslabše je bil ocenjen originalen material in sicer cinkova plošča. 
Dosegel je povprečno oceno 3,06. 
 
Ocena iz lastnega praktičnega dela:  
Ker sem materiale predhodno raziskala tudi sama, sem tudi iz te analize dobila 
pomembne odgovore. Ti se poleg lastnosti materiala pri likovnem izražanju nanašajo 
tudi na pripravo matric. Pri tem sem kot najbolj ugoden material izbrala prav plastično 
folijo, ki je cenovno ugodna in dostopna v vseh knjigarnah in večjih trgovinah. Tudi 
postopek priprave je hiter in enostaven. Pomembno je, da pri tem lahko sodelujejo 
tudi učenci in s tem urijo natančnost, spretnost ... Ker je material mehkejši, vanj brez 
težav vrisujemo želeno risbo. Matrica iz plastične folije nima ostrih robov, s katerimi 
bi se lahko učenci ranili. Ker je material tanek, lahek in prožen, je preprost za 
shranjevanje. Tiskanje s tega materiala ne predstavlja večjih težav. Pri odtisih z 
uporabo nadomestnih materialov, ki sem jih opravila v grafični učilnici, se je plastična 
folija najbolje odrezala. Ta odtis je najbolj kontrasten in predstavlja močno žametno 

Plastična folija CD-plošček Crilex plastika Plexi steklo Cinkova plošča

3,74 3,64 3,56 3,29 3,06

Slika 110: Tortni graf za rezultate pri materialu 
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linijo, kar je značilno za tehniko suhe igle. Sicer pa so tudi odtisi z uporabo preostalih 
materialov dovolj kvalitetni za rabo v osnovni šoli.  
 
Ocena iz končnih odtisov: 
Učencem sem najprej dala možnost izbire, iz katere matrice bodo tiskali. Pri tem je 
največ učencev izbralo plastično folijo (devet učencev od trinajstih). Tudi ta podatek 
nam pove, da je bil ta material med ponujenimi učencem najljubši. Pri končnih 
odtisih, ki so nastali, se opazi, da so odtisi, ki so nastali z uporabo plastične folije, 
najbolj kvalitetni in najbolj odražajo tehniko suhe igle.  

 Končni rezultati za orodje 

 
 

Ocena iz pedagoškega 
praktičnega dela:  
V tabeli in na grafikonu je 
predstavljena povprečna ocena, ki 
sem jo dobila s pomočjo rezultatov 
ankete, v kateri so sodelovali 
učenci. Tu so predstavljeni končni 
podatki o raziskavi orodij, 
primernih za tehniko suhe igle v 
osnovni šoli. Podatki nam kažejo, 
kako so se določena orodja 
odrezala.  
 
Kot vidimo, je največ točk dosegla risalna igla. S povprečno oceno 4,04 so učenci 
ocenili, da je to orodje za izdelovanje tehnike suhe igle zanje najboljše. Risalna igla 
je bila najbolje ocenjena pri sledečih vprašanjih: Ali ti je bilo risanje z risalno iglo 
všeč?, Ali ti je bilo risanje z risalno iglo lahko ali težko?, Katero risalno orodje ti je bilo 
najbolj všeč? ter S katerim orodjem je bilo ustvarjanje najlažje?. Risalni igli s 
povprečno oceno 3,77 sledi žebelj, ki je najcenejše in najbolj dostopno orodje med 
izbranimi. Na tretje mesto se je uvrstila suha igla. Ta je dosegla povprečno oceno 
3,69. Na zadnjem mestu pa je pristalo linolej dleto, ki je doseglo povprečno oceno 
2,69. S tem orodjem se je zdelo učencem ustvarjanje najtežje. 
 
Ocena iz lastnega praktičnega dela:  
Risalno iglo sem tudi sama zaradi varnosti in načina uporabe postavila na najvišje 
mesto. Čeprav je risalna igla dražja od žeblja ali linolej dleta, ima nekaj pomembnih 
pozitivnih lastnosti. To orodje je za uporabo v osnovni šoli za učence najbolj varno. 
Varnost učencev pa je seveda na prvem mestu. Ker je v obliki svinčnika, jo brez 
težav držimo. Orodje je kvalitetno in omogoča daljšo uporabo. Zaželeno bi bilo, da bi 
šola enkrat nabavila to orodje, ki bi ga lahko uporabljali dlje časa. Pomembno je, da 
učitelj po vsaki rabi orodje prešteje in shrani.  

Risalna igla Žebelj Suha igla Linolej dleto

4,04 3,77 3,69 2,69

Slika 111: Tortni graf za rezultate pri orodju 
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5.5 ANALIZA RAZISKOVALNO-PEDAGOŠKEGA 
DELA 

 
Učenci so z zanimanjem sodelovali in bili izredno delovno in ustvarjalno razpoloženi.  
Že v uvodu našega druženja so po ogledu slikovnega gradiva hitro spoznali likovno 
področje, grafiko in z veseljem odgovarjali na zastavljena vprašanja. Njihovo 
predhodno likovno znanje je bilo zelo pohvalno. Likovne pojme smo zgolj skupaj 
obnovili, učenci so pri tem veliko sodelovali. Mape s potrebščinami za likovno 
raziskavo so se zelo razveselili in takoj preiskali vsebino. Menim, da sta jih je že ta 
začetni pristop in organizacija dela zelo motivirala.  
Grafično tehniko so hitro osvojili in z zanimanjem preizkušali različne materiale in 
orodja, ki so jim bila na razpolago. Nekateri so potrebovali dodatno pojasnilo, drugi 
samo nekaj spodbude. Ker so bili materiali in orodja označeni z imeni, ni prišlo do 
nejasnosti in so ankete brez dodatnih informacij rešili. Pri opazovanju učencev med 
delom sem opazila, da je likovno izražanje na plastično folijo potekalo najbolj gladko. 
Na tej plošči so učenci upodobili tudi največ detajlov, saj je material zelo mehak in 
prijeten Učencem se je zdelo zanimivo tudi ustvarjanje na zgoščenko. Predvsem jih 
je pritegnila okrogla oblika formata z luknjo na sredini. Največ težav pri ustvarjanju 
sem opazila pri cinkovi plošči. Motivi, ki so nastali na tem materialu, niso bili natančni 
in so vsebovali najmanj detajlov. 
Za tiskanje je največ učencev izbralo plastično folijo. Že pri nanašanju barve na 
ploščo je bilo najmanj težav . Plastična folija je prožna in mehka, zato so bile brazde 
skice na tem materialu najgloblje in se je barva tu najlažje prijela. Ker so robovi pri 
tem materialu zelo tanki, pri nanašanju ni ostalo veliko barve. Tako je bilo čiščenje 
robov hitro in enostavno, največkrat z enim potegom. Ta nadomestni material se je 
tudi pri tisku zelo dobro odrezal. Odtis, ki je nastal pri tiskanju s plastične folije, je bil 
med vsemi uporabljenimi materiali največji približek odtisu s tehniko suhe igle. 
Elementi so pri tisku dobili izrazito in lepo žametno linijo.  
Največ težav je bilo pri tisku z uporabo pleksi stekla. Ker je ta material med danimi 
najtrši, so imele tudi brazde, ki so jih učenci upodabljali, manjšo globino. Pri tem se je 
v te brazde nabralo manj barve, posledično pa je bil odtis zelo svetel. Ker so robovi 
pri tem materialu zelo debeli, je bilo tu potrebno več časa za čiščenje. Tudi tiskanje 
na grafični stiskalnici je bilo v tem primeru nekoliko težje. Pri tiskanju se je dobro 
odrezala tudi zgoščenka. Globina brazd je bila tu zadostna, saj je bil motiv dobro 
viden. Čiščenje robov je bilo tu nekoliko težje, ker je na robovih ostalo kar precej 
barve. Presenetljivo dober odtis je nastal tudi z uporabo crilex plastike. Brazde so 
bile tu zadostne globine, tako da je na odtisu nastala kvalitetna žametna linija. Pri 
brisanju je bilo sicer nekaj težav, saj je material precej krhek. Robovi se krušijo in v 
okrušene delčke se nabere veliko barve. Ta barva se kasneje na odtisu pozna. 
Cinkove plošče pri tiskanju nismo uporabljali, saj so me zanimali odtisi iz 
nadomestnih materialov. Končni izdelki učencev so predstavljeni v prilogi. Kljub 
nekaterim težavam so nastali zanimivi likovni izdelki. Menim, da mi je zamisel uspelo 
kar dobro izpeljati in realizirati učno vsebino in zastavljene cilje. Likovna naloga je 
bila prilagojena stopnji učencev. Nad grafično tehniko, ki je še niso poznali, so bili 
učenci navdušeni. Pri vrednotenju svojih lastnih izdelkov pa so bili samokritični in so 
znali prepoznati dela, ki so najbolj ustrezala zastavljenemu motivu in likovni prvini 
svetlo-temno. 
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ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA: 
 
o Ali uvajanje nadomestnih materialov za grafiko omogoča ustrezno izvajanje 

grafičnih nalog pri likovni vzgoji? 
o Kateri material in orodja so dobro nadomestilo klasičnih materialov in orodij? 
o Katere so dobre lastnosti izbranih nadomestnih materialov? 
o Katere so slabe lastnosti izbranih nadomestnih materialov? 
o Kakšne težave se pojavljajo pri izvedbi likovnih nalog? 
o Ali imajo uporabljeni materiali vpliv na učenčevo likovno izražanje? 

 
Uvajanje nadomestnih materialov za grafiko omogoča ustrezno izvajanje grafičnih 
nalog pri likovni vzgoji. To je pokazala raziskava. Vsi materiali, ki so bili uporabljeni v 
raziskavi, učencem omogočajo ustrezno izvajanje grafičnih nalog pri likovni vzgoji. To 
lahko potrdim že iz lastne raziskave, ki sem jo opravila pred raziskavo pedagoškega 
dela, saj so bili nastali končni izdelki kvalitetni in odražajo lastnost tehnike suhe igle. 
V raziskavi v pedagoškem delu pa sem prišla do ugotovitve, da so podani materiali 
primerni za uporabo, čeprav so učenci z nekaterimi od teh materialov nekoliko težje 
izvajali grafično nalogo. Pri raziskovanju, kateri materiali so dobro nadomestilo 
klasičnih materialov, sta najboljše rezultate dosegli plastična folija in zgoščenka. 
Najbolj pozitivno se je odrezala plastična folija, ki je po mojem mnenju in na podlagi 
rezultatov analize raziskave zelo dober nadomestek klasičnega materiala, cinkove 
plošče. Material je ugoden, dostopen, prijeten za pripravo in likovno izražanje 
učenca, pa tudi prijazen za shranjevanje. Kot dobro nadomestno orodje se je 
izkazala risalna igla. Njena najpomembnejša lastnost je varnost, hkrati pa je prijetna 
za uporabo.  
Izbrani nadomestni materiali in orodja so pokazali tako dobre kot tudi slabe lastnosti. 
Zaradi slabih lastnosti so se pojavljale nekatere težave pri izvedbi likovne naloge. 
Nadomestni materiali in orodja so lažje dostopni, cenovno ugodnejši, varnejši za 
uporabo v primerjavi s klasičnimi materiali in orodji. Debelejše pleksi steklo in crilex 
plastiko sta cenovno ugodna materiala. Sta prozorna in s tem omogočata, da učenci 
pod plošče polagajo barvne papirje, kar omogoča boljšo vidljivost nastajanja risbe. 
Pod njo lahko postavijo tudi skico, ki so jo predhodno naredili na papirju, material 
lahko uporabljajo za nadaljnje likovno izražanje. Na teh ploščah ni potrebno brušenje. 
Površina je gladka, zato je prijetna za ustvarjanje in tiskanje. Pleksi steklo je trše. 
Ustvarjanje na tem materialu je lažje, če risbo ustvarjamo s hitrimi potezami. Material 
je debelejši, zato moramo biti pri razrezu potrpežljivi. Crilex plastika je tanjša in bolj 
krhka, robovi pri razrezu se krušijo, zato je treba dodatno brušenje, saj se v 
nasprotnem primeru pojavijo težave pri tiskanju. Zgoščenka je zelo primeren 
material. Učenci ga lahko prinesejo od doma. Ima raven, natančno odrezan rob, 
površina je gladka, material mehkejši, kar omogoča zanimivo in natančno izvedbo 
risbe in prijeten proces tiskanja. Zgoščenko lahko uporabimo tudi za druge likovne 
naloge. Okrogla oblika formata z luknjo na sredini lahko predstavlja manjše težave 
pri izvedbi risbe oz. tiskanju, saj se krog v sredini odtisne zelo izrazito. Tudi odtis 
risbe je izrazit in odraža žametno linijo. Plastična folija je ugodna, lahko dostopna. 
Omogoča hitro pripravo, pri čemer lahko sodelujejo tudi učenci. Je mehak material, 
prijeten za ustvarjanje risbe, saj igla ne drsi. Površina je gladka, primerna za čiščenje 
barve. Ravne, natančne robove z lahkoto očistimo. Material je tanek in lahek, ugoden 
za shranjevanje. Kasneje jo lahko uporabimo tudi za druge likovne naloge. Odtis, ki 
nastane, je izredno zanimiv, saj je barva na končnem izdelku zelo intenzivna. Linije in 
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točke izražajo izjemno mehkobo žameta. Ta material med raziskavo ni pokazal slabih 
lastnosti. 
Pri analiziranju odgovorov na vprašanja je najboljšo oceno dosegla prav plastična 
folija. Učencem je bil pri uporabi tega materiala postopek pri pripravi plošče in 
izdelavi matrice ter grafičnega odtisa najlažji. Najslabše je bil ocenjen originalen 
material in sicer cinkova plošča. Otroci so menili, da je na tem materialu težko 
ustvarjati, ker je najtrši od predstavljenih in je na njem težko risati.  
Žeblji z zbrušeno konico so ugodni, lahko dostopni. Omogočajo nemoteno 
upodabljanje likovnih elementov. Zaradi debelejše konice ni možnosti, da bi se ta 
odlomila. Pomanjkljivost pri uporabi tega orodja je ta, da je žebelj tanek in neroden 
za držanje. Linorezni nožek je dostopen. Imela naj bi ga vsaka likovna učilnica. Je 
cenejši od jeklene igle. Oster rob z lahkoto zareže v površino. Tudi tu ni nevarnosti 
da bi se konica zlomila. Je pa mogoče, da je zaradi njegove oblike ustvarjanje risbe 
težje. Risalna igla je zaradi oblike svinčnika prijetna za držanje, zato tudi varna. Tudi 
ta konica se ne more zlomiti. Orodje omogoča dolgotrajno uporabo. Končni podatki o 
raziskavi orodij primernih za tehniko suhe igle v osnovni šoli na podlagi odgovorov 
učencev nam kažejo, kako so se določena orodja odrezala. Najbolje se je odrezala 
risalna igla. S povprečno oceno 4,04 so učenci ocenili, da je to orodje za izdelovanje 
tehnike suhe igle zanje najboljše. Na zadnjem mestu je pristalo linolej dleto. S tem 
orodjem se je zdelo učencem ustvarjanje najtežje. 
Največ težav pri izvedbi likovnih nalog se je pojavljalo pri crilex plastiki in pleksi 
steklu. V pleksi steklo je bilo nekoliko težje ustvarjati risbo, saj je material trši in 
zaradi tega je bilo težko upodobiti detajle. Crilex plastika se rada kruši, veliko težav 
se je pojavilo zaradi krušljivih robov. Vanje se je pri tiskanju prijelo veliko barve, ki jo 
je bilo težje očistiti. Slabo očiščena barva na robovih se je poznala tudi na odtisu. Ker 
je material krhek, je bila pri nanašanju barve potrebna pazljivost.  
Pri orodju se je največ težav pojavljalo pri linoreznih nožkih. S temi je bilo ustvarjanje 
risbe nekoliko težje, ker imajo nožki podolgovate površine.  
Na zadnje zastavljeno vprašanje Ali imajo uporabljeni materiali vpliv na učenčevo 
likovno izražanje? lahko tako odgovorimo pozitivno. Učenci so se strinjali, da na 
določenih materialih in z določenimi orodji veliko lažje ustvarjajo in uspešneje rešijo 
zastavljeni likovni problem. Mislim, da je na učence najbolj pozitivno vplivala 
plastična folija. Na njej so se učenci najlažje izražali in uporabili največ likovnih 
elementov, kar je vidno tudi na končnih izdelkih. Tudi za tiskanje je največ učencev 
izbralo prav ta material. Kar se tiče orodja, je na učence najbolj pozitivno vplivala 
risalna igla, saj so se pri ustvarjanju z njo počutili najbolj varno, ustvarjanje pa je bilo 
najlažje, zato je ta material dobil najvišjo povprečno oceno. 
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6. SKLEP 
 

V nalogi sem se osredotočila predvsem na pojem svetlo-temno v umetniški grafiki. 
Najprej sem natančneje proučila, kaj ta pojem pomeni, nato pa sem to prvino 
raziskovala v delih grafičnih umetnikov. Izbor avtorjev je zajemal tako tuje kot 
slovenske grafičarje. Njihov ustvarjalni čas je zelo različen. Opisala sem nekatere 
tehnike globokega tiska.  
 
V lastnem raziskovalnem delu sem najprej predstavila svoja grafična dela, ki so 
narejena v tehnikah globokega tiska. Vsako delo je posebej tudi analizirano. V 
drugem delu sem se osredotočila na tehniko suhe igle. Tehniko sem poskušala 
izvesti na različnih materialih, ki so cenovno ugodnejši in dostopnejši od cinkove 
plošče. Pri tem sem uporabila pleksi steklo, crilex plastiko, zgoščenko ter plastično 
folijo. Nastali so zelo zanimivi končni izdelki. Te materiale sem nato uporabila tudi v 
pedagoškem procesu. 
 
Najbolj pa me je pritegnil pedagoško-raziskovalni del, to je poučevanje v osnovni šoli 
Franceta Bevka v Tolminu. Ta del je za moj strokovni ter osebnostni razvoj izjemno 
pomemben. Nastali so izjemno zanimivi izdelki in mi je uspelo odgovoriti na vsa 
zastavljena vprašanja. Učenci so bili pri delu izjemno motivirani, ustvarjalni ter 
zadovoljni. Menim, da je bil ta del uspešno izveden. Učenci so prvič ustvarjali v 
tehniki suhe igle. V postopek izdelave so vložili veliko truda in bili na koncu ponosni 
na svoje izdelke. Grafični list, ki je nastal, je bil zanje veliko presenečenje. Tudi motiv 
sam, naslov Vesolje, je poskrbel, da so nastali izjemno izvirni in zanimivi končni 
izdelki. Nekateri niso nujno najpopolnejši in tehnično najbolje izvedeni, ampak so 
vseeno zanimivi. Z analizo, ki sem jo opravila skupaj z učenci, sem izbrala najboljši 
nadomestek za cinkovo ploščo in sicer plastično folijo ter najbolj primerno orodje, 
risalno iglo. Ta dva sta se tekom raziskovanja izkazala kot najboljši nadomestek 
standardnemu materialu in orodju, ki ga uporabljamo pri tehnikah globokega tiska. 
 
Med pisanjem naloge sem ugotovila, da je bila moja odločitev, da nekoč postanem 
učiteljica nadebudnim in radovednim učencem, pravilna. Nekoč, ko bom stala pred 
polnim razredom učencev, bom uporabila vse znanje, ki sem ga pridobila med 
izobraževanjem in prav gotovo vse, kar sem raziskala v magistrski nalogi. 
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9. PRILOGE 
 
PRILOGA 1:  
Grafični odtisi učencev 
 

TISKANJE S PLASTIČNE FOLIJE (velikost matrice je 9,5 x 8 cm) 
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 TISKANJE Z ZGOŠČENKE (premer matrice je 13 cm) 
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TISKANJE S PLEKSI STEKLA (velikost matrice je 12 x 7,5 cm) 
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TISKANJE S CRILEX PLASTIKE (velikost matrice je 12 x 7,5 cm) 
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PRILOGA 2: 
Vprašalnik za analizo 

 

Ali ti je bilo likovno izražanje na pleksi steklu všeč?  
1                        2                         3                         4                         5 

ni všeč                                                                                          je všeč 

Ali ti je bilo likovno izražanje na crilex plastiki všeč?  

1                        2                         3                         4                         5 

  ni všeč                                                                                          je všeč 

Ali ti je bilo likovno izražanje na plastičnai foliji všeč?  

1                        2                         3                         4                         5 

ni všeč                                                                                         je všeč 

Ali ti je bilo likovno izražanje na zgoščenki všeč?  

1                        2                         3                         4                         5 

ni všeč                                                                                         je všeč 

Ali ti je bilo likovno izražanje na cinkovi plošči všeč?  

1                        2                         3                         4                         5 

ni všeč                                                                                         je všeč 

 

 

Ali je bil prenos risbe na pleksi steklo lahek?  

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 

Ali je bil prenos risbe na crilex plastiko lahek?  

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 

Ali je bil prenos risbe na plastično folijo lahek?  

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 

Ali je bil prenos risbe na zgoščenko lahek?  

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 

Ali je bil prenos risbe na cinkovo ploščo lahek?  

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 
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Ali ti je igla na pleksi steklu velikokrat zdrsnila po plošči?  

1                        2                         3                         4                         5 

velikokrat                                                                                  malokrat 
Ali ti je igla na crileks plastiki velikokrat zdrsnila po plošči?  

1                        2                         3                         4                         5 

velikokrat                                                                                  malokrat 
Ali ti je igla na plastični foliji velikokrat zdrsnila po plošči?  

1                        2                         3                         4                         5 

velikokrat                                                                                  malokrat 
Ali ti je igla na zgoščenki velikokrat zdrsnila?  

1                        2                         3                         4                         5 

velikokrat                                                                                  malokrat 
Ali ti je igla na cinkovi plošči velikokrat zdrsnila po plošči?  

1                        2                         3                         4                         5 

velikokrat                                                                                  malokrat 
 

 

 

Ali je bilo vrezovanje linij na pleksi steklo težko?  

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 

Ali je bilo vrezovanje linij na crilex plastiko težko?  

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 

Ali je bilo vrezovanje linij na plastično folijo težko? 

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 

Ali je bilo vrezovanje linij na zgoščenki težko?  

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 

Ali je bilo vrezovanje linij na cinkovo ploščo težko? 

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 
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Ali je bilo vrezovanje točk na pleksi steklo težko? 

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 

Ali je bilo vrezovanje točk na crilex plastiko težko?  

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 

Ali je bilo vrezovanje točk na plastično folijo težko? 

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 

Ali je bilo vrezovanje točk na zgoščenki težko?  

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 

Ali je bilo vrezovanje točk na cinkovo ploščo težko? 

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 

 

 

 

Ali si moral pri risanju na pleksi steklo močno pritiskati? 

1                        2                         3                         4                         5 

močno                                                                                             rahlo 
Ali si moral pri risanju na crilex plastiko močno pritiskati? 

1                        2                         3                         4                         5 

močno                                                                                             rahlo 
Ali si moral pri risanju na plastično folijo močno pritiskati? 

1                        2                         3                         4                         5 

močno                                                                                             rahlo 
Ali si moral pri risanju na zgoščenki močno pritiskati? 

1                        2                         3                         4                         5 

močno                                                                                             rahlo 
Ali si moral pri risanju na cinkovo ploščo močno pritiskati? 

1                        2                         3                         4                         5 

močno                                                                                             rahlo 
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Kateri material ti je bil najbolj všeč? 

pleksi steklo     crilex steklo        plastična folija       zgoščenka   cinkova plošča 

 

Na kateri plošči je bilo usvarjanje najlažje? 

pleksi steklo     crilex steklo       plastična folija       zgoščenka        cinkova plošča 

 

Na kateri plošči je bilo ustvarjanje najtežje? 

pleksi steklo    crilex steklo       plastična folija       zgoščenka         cinkova plošča 

 

 

 

 

Ali te je okrogla oblika formata pri zgoščenki motila? 

1                        2                         3                         4                         5 

da                                                                                                       ne 

Ali ti je bolj všeč pravokoten format ali okrogel format? 

pravokoten         okrogel 
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Ali ti je bilo risanje s suho iglo včeš? 

1                        2                         3                         4                         5 

ni všeč                                                                                          je všeč 

Ali ti je bilo risanje s žebljem  všeč? 

1                        2                         3                         4                         5 

ni všeč                                                                                          je všeč 

Ali ti je bilo risanje s linolej dletom všeč? 

1                        2                         3                         4                         5 

ni všeč                                                                                          je všeč 

Ali ti je bilo risanje z risalno iglo všeč? 

1                        2                         3                         4                         5 

 

ni všeč                                                                                          je všeč 

 

 

 

Ali je  bilo risanje s suho iglo lahko ali težko? 

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 

Ali je  bilo risanje s žebljem lahko ali težko? 

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 

Ali je  bilo risanje ploščatim linolej dletom lahko ali težko? 

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 

Ali je  bilo risanje risalno iglo lahko ali težko? 

1                        2                         3                         4                         5 

težko                                                                                                 lahko 
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Katero risalno orodje ti je bilo najbolj všeč? 

suha igla        žebelj       ploščato linolej dleto        risana igla 

 

S katerim orodjem je bilo ustvarjati najlažje? 

suha igla       žebelj       ploščato linolej dleto        risana igla 

 

S  katerim orodjem je bilo ustvarjanje najtežje? 

suha igla        žebelj       ploščato linolej dleto        risana igla 
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PRILOGA 3:   
Učna priprava  
(9. razred, likovno snovanje III) 
Grafika: globoki tisk: suha igla 
AVTOR: Karin Mugerli  
ŠOLA: Osnovna šola Franceta Bevka, Tolmin 
PREDMET: likovno snovanje 
ŠTEVILO UR: 3 šolske ure 
OBLIKOVALNO PODROČJE: grafika 
LIKOVNA NALOGA: izražanje likovnega elementa svetlo-temno  
LIKOVNA TEHNIKA: suha igla 
LIKOVNI MATERIAL IN ORODJA: cinkova plošča, pleksi steklo, plastična folija, 
crilex plastika, zgoščenka, suha igla, žeblji, risalna igla, nožki za tehniko linorez, 
grafična barva, organtin, krpe, grafični papir, svinčnik in papir za skico, bencin za 
čiščenje, lopatica za nanašanje tiskarske barve, časopisni papir. 
LIKOVNI MOTIV: Vesolje 
UČNI CILJI:  
Učenci: 
- ponovijo predhodno znanje o grafiki  
- prepoznajo tehniko grafičnih odtisov  
- razvijajo motorično spretnost in občutek ob uporabi različnih materialov in   
  pripomočkov za izražanje na ploskvi 
- se seznanjajo z likovnimi tehnikami (materiali, orodji in tehnologijami) 

- ustvarijo likovno nalogo in podpišejo grafični list  
- analizirajo likovna dela 
- kritično ovrednotijo nastajanje likovnih del 
- razvijajo domišljijo in ustvarjalnost 
 
METODE IN OBLIKE DELA: Pogovor, razlaga, demonstracija, praktično delo, 
frontalna, individualna 
UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: PP predstavitev, fotografije drugih in lastnih 
grafičnih del, literatura 
VRSTA UČNE URE: kombinirana  
MEDPREDMETNA POVEZAVA: tehnika, geografija 
LITERATURA: 

- Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora. 

- Šuštaršič, N., Butina, M., Gleria de B., Skubin, I., Zornik, K. (2004). Likovna 
teorija: učbenik za umetniške gimnazije likovne smeri od 1. do 4. letnika. 
Ljubljana: Debora. 

- Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J. (2004). Likovno snovanje 2. Učbenik za likovno 
snovanje za 8. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Debora. 

- Tacol, T. (1999). Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog. Ljubljana: 
Debora. 

- Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J., (2004). Likovno snovanje 1. Učbenik za likovno 
snovanje za 7. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Debora. 

- Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J., (2004). Likovno snovanje 3. Učbenik za likovno 
snovanje za 9. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Debora 
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UČITELJ UČENEC 
METODE IN 

OBLIKE 
DELA, UčNA 
SREDSTVA 

IN 
PRIPOMOčKI 

UVODNI DEL 

- Uvajanje učenca v vzgojno izobraževalno delo. 
- Uvodna motivacija: Učence pozdravim, se predstavim. 
- Seznanim jih s tem, zakaj bom dve učni uri izpeljala jaz. 
- S slikovnim gradivom učence vpeljem v razmišljanje o   
  prikazanih primerih. 
- Predstavim moje grafične izdelke ter jih povprašam o    
  tem, v katero likovno področje bi te izdelke umestili. 

 

- Ko učenci ugotovijo, da je to likovno področje grafika, jim    
  povem, da se bomo pri učni uri ukvarjali z grafiko 
- Učence vprašam, kaj delamo pri grafiki ter katere  
  grafične tehnike poznajo.  
- Učencem razložim, kaj je umetniška grafika in kakšne so  
  vrste grafičnih tehnik. 
 

KAJ JE UMETNIŠKA GRAFIKA 
- Grafika je tehnika, pri kateri najprej naredimo SKICO.  
- Skico nato s posebnimi postopki prenesemo v različne   
  materiale, tako nastane MATRICA . 
- Za matrico lahko uporabimo les, plastiko, kovino, linolej… 
- Na matrico nanesemo barvo in nato ročno ali s tiskarskim   
  strojem  tiskamo. 
- Izdelek, ki ga dobimo, se imenuje ODTIS, končni izdelek pa se   
  imenuje GRAFIČNI LIST. 

VRSTE GRAFIČNIH TEHNIK 
- Visoki tisk (lesorez, linorez, kolažni tisk, kolagrafija). 
- Ploski tisk (litografija, monotipija, sitotisk). 
- Globoki tisk (suha igla, jedkanica, mehka prevleka, rezervaž,   
  akvatinta, kolagrafija). 
 

- Učencem razdelim mape, v katerih  je pet različnih    
  plošč, list za skico in vprašalnik o materialu in orodju.  
- Učence povprašam, kakšni so ti materiali in če so se že   
  srečali z njimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- učenci opazujejo 
slikovno gradivo 

- učenci razmišljajo ter 
sodelujejo 

- učenci odgovarjajo 
na zastavljena 

vprašanja 
 

- učenci sodelujejo ter 
poslušajo razlago 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode: 
pogovor 

 

Oblika: 
frontalna, 

skupinska, 
razlaga 

 

Pripom.: 
Slikovno 

gradivo, PP 
predstavitev, 
materiali in 

orodja 

 

 

OSREDNJI DEL 

1. USVAJANJE LIKOVNIH POJMOV 
 

- Učencem razložim, da delam raziskavo o materialih in   
  orodjih in zato imajo na razpolago različne materiale in    
  orodja. 
- Učence opozorim, naj bodo pozorni na postopek   
  izdelave, saj jim bom na koncu razdelila vprašalnike, pri  
  katerem bodo odgovarjali na vprašanja o dobrih in slabih   
  lastnostih materiala in orodja. 
- Učencem razložim, da se bomo ukvarjali z eno izmed  
   tehnik globokega tiska in sicer suho iglo. 
- Razložim in predstavim postopek suhe igle. 
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SUHA IGLA: 
Pri tehniki suhe igle v podlago (mehka kovina, plastika) 
vrisujemo s jekleno iglo. Ko je matrica končana, nanjo 
nanesemo barvo in jo z organtinom vtremo v zareze, s površine 
plošče pa jo obrišemo. Matrico odtisnemo s pritiskom grafične 
stiskalnice na vlažen papir. 
 

- učencem razložim, da bodo pri likovnem izražanju morali   
  biti pozorni na likovno prvino svetlo temno in grafično  
  modelacijo. 
- z učenci na kratko obnovim likovno prvino svetlo temno   
  ter razložim, kako jo lahko izrazimo v grafiki. 
 

SVETLO TEMNO 
- uporabimo, kadar mislimo na razlike med svetlejšimi in   
  temnejšimi deli, 
- z mešanjem črne in bele dobimo različne sive odtenke, 
- svetlost je odvisna od teksture predmeta, od oddaljenosti  
  predmeta, svetlobe ali oddaljenosti predmeta v prostoru, 
- najsvetlejšo barvo uporabimo tam, kjer je predmet najbolj  
  osvetljen, 
- ko prehajamo k temnejši, dodajamo črno barvo.  
 
GRAFIČNA MODELACIJA 
- globino prostora lahko prikažemo s pomočjo nizanja bolj ali  
  manj gostih linij ali točk, 
- globino predmeta s pomočjo linij in pik oblikujemo tako, da  
  osvetljenih delov predmeta ne izpolnjujemo, ti ostanejo  
  popolnoma beli, 
- površine, ki so temnejše oz. manj osvetljene, upodobimo z   
  vedno bolj gostim nizanjem linij in pik.  
 

- razložim, kakšno vlogo pri tem igrata točka in linija. 
 

TOČKA  
- je likovna prvina, 
- če nanizamo v eno vrsto več točk, nastane navidezna linija,   
- s točkami lahko ustvarimo tudi ploskve-točkovni raster- to je   
  mreža, ki nastane z enakomerno razporeditvijo točk, 
- s pomočjo nizanja večje ali manjše gostote točk na ploskvi   
  ustvarimo svetle in temne površin, 
- tako lahko s prehodom od svetlega k temnemu ustvarjamo   
  tonsko modelacijo.  
 

     
 
LINIJA/ČRTA 
- likovna prvina, 
- s  črtami lahko ustvarimo ploskve, temu pravimo črtni  
  raster, 
- to je mreža, ki nastane z enakomerno razporeditvijo  črt 

 
 
 
 

- s pomočjo nizanja večje ali manjše gostote črt na ploskvi,  
  ustvarimo svetle in temne površine, 
- tako lahko s prehodom od svetlega k temnemu ustvarjamo   
  tonsko modelacijo. 
 

 
 
Glede na tok: neprekinjene, prekinjene, točkaste, črtkane črte. 
Glede na obliko: ravne, lomljene, nazobčane, pravilne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- učenci sodelujejo 

- učenci sledijo novim 
pojmom in zastavljajo 
vprašanja o morebitnih 

nejasnostih 

- učenci upoštevajo 
navodila 

- učenci odgovarjajo 
na postavljena 
vprašanja ter 

sodelujejo 

- učenci analizirajo 
likovna dela 

- učenci poslušajo 

- učenci opazujejo 
slikovno gradivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode: 
pogovor 

 

Oblika: 
frontalna, 

skupinska, 
razlaga 

 

Pripom.: 
slikovno 

gradivo, PP 
predstavitev, 
materiali in 

orodja 
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nepravilne, svobodne krivulje, enodebelinske, večdebelinske, 
enakomerne, neenakomerne. 
Glede na  velikost: dolge kratke debele in tanke črte. 
Glede na smer: poznamo vodoravne črte, navpične črte, ter 
veliko poševnih črt. 
 

- razložim postopek priprave plošče za tiskanje, grafičnih    
  listov za tiskanje, postopek tiskanja ter kako se podpiše   
  grafiko. 
 

POSTOPEK PRIPRAVE PLOŠČE ZA TISKANJE  
- za tiskanje potrebujemo tiskarsko barvo,  
- barvo s plastično lopatico nanesemo po matrici, nato jo z    
  organtinom s krožnimi gibi prenašamo po plošči ter jo vtremo v  
  zareze 
- barvo, ki ostane na ravnini plošče, zbrišemo še s časopisnim  
  papirjem ter z blazinicami na dlani, 
- pred tiskanjem z bombažno krpo očistimo še robove ter zadnjo  
  stran plošče. 
 

POSTOPEK PRIPRAVE LISTOV ZA TISK 
- liste moramo najprej nekaj časa namakati v vodi, 
- nato ga položimo med plasti časopisnega papirja, da se vpije   
  odvečna voda, 
- vlažen papir lažje vpije in potegne barvo iz matrice.  
 

TISKANJE 
- za tisk potrebujemo tiskarsko prešo s primernim in dovolj  
  močnim pritiskom, 
- ploščo položimo na označeno podlago, nanjo položimo vlažen  
  papir in ju prekrijemo s filcem, ki je nameščen pod valjem,  
- tiskarski stroj zavrtimo le enkrat, 
- odtis položimo na čisto podlago (karton) in ga prekrijemo s  
  klobučevinastim papirjem, ki ščiti barvo.  
- počakamo nekaj dni, da se posuši, nato shranimo. 
 

PODPISOVANJE GRAFIKE 

 
 

2. NAPOVED LIKOVNE NALOGE 
Prvo srečanje: 
- učencem natančneje predstavim material in orodja, ki  
  bodo potrebna pri izvedbi likovne naloge, 
- učencem še enkrat na kratko razložim način ustvarjanja     
  ter jih opozorim, naj bodo pozorni na likovne prvine, 
- učencem napovem likovno nalogo »oblikovanje motiva   
  vesolje v tehniki suhe igle,  
- učencem pokažem nekaj fotografij na temo vesolje, 
- učence opozorim, da so beli listi, ki so jih dobili,  
  namenjeni z skico, 
- učence opozorim, da imajo za skico malo časa ter da jo  
  lahko kasneje po želji dopolnjujejo na plošči, 
- učence s prozornimi ploščami seznanim s tem, da lahko  
  skico postavijo pod ploščo in jo prerišejo nanjo. 
 

Zadnje srečanje: 
- učencem predstavim material, ki je potreben pri tiskanju, 
- učencem pokažem postopek tiskanja, 
- učence seznanim s tem, da je pomoč drug drugemu  
  zaželena, 
- z učenci pričnemo tiskati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- učenci sodelujejo 

- učenci sledijo novim 
pojmom in zastavljajo 

vprašanja 

- učenci upoštevajo 
navodila 

- učenci odgovarjajo 
na postavljena 
vprašanja ter 

sodelujejo 

- učenci analizirajo 
likovna dela 

- učenci opazujejo 
slikovno gradivo 

- učenci sodelujejo 

- učenci sledijo novim 
pojmom in zastavljajo 
vprašanja o morebitnih 

nejasnostih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode: 
pogovor 

 

Oblika: 
frontalna, 

skupinska, 
razlaga 

 

Pripom.: 
slikovno 

gradivo, PP 
predstavitev, 
materiali in 

orodja 
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3. LIKOVNO PRAKTICIRANJE 

Prvo srečanje: 
- izvajanje likovne tehnike, 
- učenci napravijo skico motiva, 
- učenci začnejo prerisovati motiv na ploščo, 
- učenci z različnimi orodji vrisujejo skico v različne  
  plošče, pri tem so pozorni na motiv ter likovne prvine  
  svetlo temno, linija in točka, 
- učence spodbujam in jih s svojimi nasveti vodim, jim   
  pomagam in svetujem, 
- ko so skice na grafičnih ploščah končane, jim razdelim  
  vprašalnik z vprašanji. 
 

Zadnje srečanje: 
- likovno prakticiranje. 
- učenci nanašajo barvo na matrico, 
- učenci očistijo matrico, 
- učenci odtisnejo grafiko, 
- učenci dajo sušit grafiko, 
- učenci si pomagajo med seboj.  

- učenci upoštevajo 
navodila 

-učenci odgovarjajo na 
postavljena vprašanja 

ter sodelujejo 

- učenci analizirajo 
likovna dela 

- učenci opazujejo 
slikovno gradivo 

- učenci ustvarijo skice 

- učenci prenesejo 
skico na ploščo 

- učenci upoštevajo 
navodila 

- učenci rešijo 
vprašalnik 

 

Metode: 
pogovor 

 

Oblika: 
frontalna, 

skupinska, 
razlaga 

 

Pripom.: 
slikovno 

gradivo, PP 
predstavitev, 
materiali in 

orodja 

 

ZAKLJUČNI DEL 

- razložim način podpisovanja grafičnih listov, 
- razstava nastalih likovnih izdelkov, 
- oblikovanje kriterijev vrednotenja, analiza likovnih del,  
  zapis ocen, 
- ocenjuje se: likovna zanimivost, tehnična izvedba,  
  ustvarjalen pristop, zagovor lastnega dela. 

- na končne izdelke učenci 
napišejo imena ter naslov 

grafike 
 

- učenci pospravijo 
material, pripomočke ter 

izdelke postavijo na 
razstavo, kjer z učiteljem 
oblikujejo kriterij za oceno 

uspešnosti izdelkov 
 

- izoblikujejo kritično 
vrednotenje, izvirnost 

nastalega dela, tehnično 
izvedbo. 

 

Metode: 
pogovor 

Oblika: 
frontalna, 
skupinska, 

razlaga 

Pripom.: 
izdelki 

 

 
 


