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POVZETEK 

Grafika v sodobnem času opredeljuje številne grafične tehnike; od klasičnih tehnik 

umetniške grafike vse do tehnik novih medijev. Slednje s svojimi zmogljivostmi ponovitve 

in komunikacije vplivajo na današnja likovna dela tako, da se poudarek kaţe bolj na 

nelikovnih vsebinah, likovna vsebina pa v svojem vizualnem delovanju postaja manj 

pomembna. Ena izmed nelikovnih vsebin je reproduktibilnost, ki ima ključno vlogo tudi v 

umetniški grafiki, le da tu ne nastopa kot cilj, temveč kot sredstvo za nastanek originalnega 

grafičnega lista. V umetniški grafiki ne moremo zanemariti likovnega dogajanja tekom 

ročnega procesa izdelovanja in odtisovanja matrice. Verjamem, da ta proces omogoča 

nezamenljive artikulacijske moţnosti likovne forme ter svojevrstno likovno govorico. Tu 

se razvijajo razne sposobnosti, čut za doslednost, predstavljivost, estetsko vrednost in še 

veliko več. V diplomskem delu sem povzela določene likovne probleme, ki se pojavljajo v 

tem likovnem procesu. Ta zahteva sebi lastno likovno mišljenje, oblikovanje materiala, 

obvladovanje raznih postopkov itd. Svoje delo vidim kot prispevek k likovni vsebini 

umetniške grafike, katera obsega široko področje, ki je večkrat pozabljeno v okviru 

teoretskih tekstov. Teoretičnemu delu sem dodala poglavje o lastnih likovnih delih ter 

pedagoški prispevek, kot aplikativni del diplomskega dela.  

 

Ključne besede: umetniška grafika, reproduktibilnost, likovna vsebina, oblika, forma 

 

ABSTRACT 

Contemporary Graphic art defines numerous graphic art techniques; from classical original 

graphic art techniques to the new media techniques. The new media reproduction and 

communication capacity influences contemporary art works in such way that more 

attention is on non-artistic content, while artistic content with its visual efficiency becomes 

less important. Reproductibility is one of the non-artistic contents which plays a key role in 

original graphic arts, where it is a means of making of original graphic print, rather than its 

goal. The fine art process during the hand production and print of a matrix in original 

graphic art should however not be overlooked. It provides irreplaceable articulation 

opportunities of an art form and consequently its own visual art language. This area is 

where various artistic skills develop: a sense of consistency, perception, aesthetic value and 

much more. The thesis sums up numerous artistic problems, which arise in the fine art 

process. The fine art process requires its own artistic mindset, design of materials, 

mastering of processes, etc. The thesis is a contribution to art content in original graphic 

arts, which covers an often overlooked topic in the framework of theoretic debates. A 

chapter of original art works is added to the theoretic part of the thesis, as well as the 

pedagogic contribution, representing the applicative section of the thesis. 

 

Key words: graphic art, reproductibility, art content, shape, form
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1 UVOD 

V času popularizacije novih medijev in ogromne reproduktibilnosti se vračam nazaj k 

intimnosti umetniške grafike in k poudarku na njeni likovni vsebini. Sodobna grafika je 

razdvojila cilje pogojene z njeno izdelavo in načinom razmnoţevanja. Čisto nasprotje 

umetniški grafiki, kjer je artefakt (le-temu lahko pripišemo tudi atribut originala) posledica 

umetnikovega ročnega dela preko celotnega procesa tiska, je industrijska grafika, kjer je 

cilj naklada, njena kvantiteta, ki prevladuje nad kakovostjo in hitro razmnoţevanje. V 

umetniško grafiko uvrščamo visoki, globoki, ploski in propustni tisk, kjer se v manualnem 

procesu izdelave matrice in odtisa grafičnega lista, ukvarjamo s problemi, ki se ob tem 

porajajo. Preden se posvetim umetniški grafiki naj opredelim problem (ne)likovnega. 

Slikarstvo (ali kiparstvo) je v primerjavi s komunikacijsko umetnostjo postalo 

podobotvorno tako počasno, pravi Muhovič, da v informacijski dobi ni več ustrezen 

nosilec informacije, informacij vsebin in pomenov, ki jih ta doba tolerira. Ima pa drţo 

kontemplacije in status stvari, ki so sposobne človeka vplesti v avanturo izkušnje, poleg 

interpretacije in polemike. Artefaktna, ročno izdelana slika (ali grafika), privzema bolj 

podobo umetnosti kot podobo tehnike, za razliko medijske slikovnosti, ki smo ji priča 

danes. Tema slikovnosti se v postmodernem času kaţe preko treh duhovno zgodovinskih 

transferjev: iz premeščanja pozornosti s prezence na pomen, z informirane na 

interpretirano formo ter z izvirnosti na novost (Muhovič in Frelih 2008). V kakšni 

povezavi se te trditve kaţejo z grafičnim medijem in v okviru tega z recepcijo sodobnih 

umetniških del? Grafični fenomen je opredeljen z likovnimi in nelikovnimi vsebinami. V 

toku sodobnih grafičnih prireditev prevladujejo predvsem dela, ki niso toliko osnovana na 

likovni vsebini, temveč na drugih vsebinah grafike. Relevantno je, da predstavim kaj ta dva 

tipa vsebin vključujeta.  

Pod likovno vsebino razumemo likovnost oziroma likovno sestavo umetniškega dela. Torej 

likovno formo
1
, ki se nanaša na celotno kompozicijo likovnega dela, kar seveda vključuje 

tudi raven likovne sintakse.
2
 Sem so vključene likovne prvine (linija, oblika, barva itn.), 

likovne spremenljivke, njihovi medsebojni odnosi (odnosi med posameznimi deli, med deli 

in celoto), razni formalni likovni vidiki. Ali drugače, kot pravi Butina, gre za vse likovne 

                                                           
1
 Likovna forma pove kako je kaj izraţeno; je sistem izraznih sredstev, ki ga je umetnik uporabil, da bi izrazil 

neko vsebino (Muhovič 2006, 75). Več v poglavju 5.4.1 Kaj je likovna forma? 
2
 Ko govorimo o likovni kompoziciji, govorimo o zaključeni celoti nekega dela, o medsebojnem učinkovanju 

in sintaksi njenih delov. Torej likovna sintaksa se ukvarja s kompozicijskem urejanjem in oblikovanjem. 

Nanaša se na urejanje likovnih enot v likovne kompozicije (Šuštaršič in drugi 2004, 18). 
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elemente, ki sestopijo s fotološke ravni (senzacije, čutni občutki) preko morfologije v 

konkretnost (percepcija), kjer tvorijo oblike, ki se po načelih sintakse kot kompozicijski 

elementi organizirajo v prostor in likovno kompozicijo (Butina 2003, 104). Likovna 

vsebina je pogojena tudi z likovnimi tehnikami, orodjem in materialom. Od teh in od 

avtorjeve celotne osebnosti je odvisen tudi likovni jezik in posledično likovni izraz 

umetniškega dela. Ko govorimo o likovni formi, ne smemo prezreti tudi njene nevidne 

vsebine. Tudi ta obstoja, ampak je njene razseţnosti teţko prepoznati. 

Kaj pa nelikovne vsebine? Reproduktibilnost je omogočila mnoţenje in hkraten obstoj 

umetnine v raznoraznih druţbeno-političnih okoljih, situacijah. Ponovljivost, mnoţičnost 

in dostopnost so umetniki začeli izrabljati kot novo vsebinsko prednost. Interaktivnost 

(termin opredeljuje razliko v reproduciranju originala v kasični in digitalni umetnosti) za 

katero Pfaller meni, da sestoji v tem, da se del umetniške produkcije prenese z umetnine na 

opazovalce in si jih prizadeva aktivirati. Njeno nasprotje je interpasivnost, ki svojim 

opazovalcem omogoča opuščanje lastne aktivnosti. Primer, ko upodabljajoče umetnosti 

zadnjih desetletij spremljajo teoretski teksti na razstavnih stenah (Pfaller 2009, 90, 93). 

Poleg teh vsebin umetnikom kvaliteto predstavlja tudi informiranost. Nove medijske 

slikovnosti so razvile sposobnosti prezentacije, kopičenja in hitrosti informacij. K tem 

vsebinam lahko dodam še angaţiranost, ki se kaţe skozi razne socialne, politične, druţbene 

kontekste. Prav kontekstualnost se izkaţe kot zelo pomembna, kot da artefakt za umetnike 

sam po sebi ni dovolj. Izkoriščanje vizualnosti, ki omogoča razne virtualne svetove in 

prostore, simulacije realnosti in podobno, ter ne nazadnje aktualnost, kot ţelja biti v 

središču dogajanja in sočasno s tem moţnost spreminjanja, ne da bi gledalec ob 

opazovanju izgubil pozornost do dela. Te vsebine nas nenehno o nečem informirajo, piše 

Muhovič, dela pa nas ponavadi zlahka nagovarjajo s svojo (ponavadi socialno-

provokativno) vsebino. Teţje pa nas za daljši čas prevzamejo z avtoriteto svoje prostorsko-

časovne prisotnosti. Kar pomeni, da so ti sodobni, digitalni slikovni svetovi dobri nosilci 

"pomena", slabši pa "prezence"
3
 (Muhovič 2008a, 2). Torej je za razliko od novih 

tehnologij, ki so predvsem nosilke raznoraznih informacij, umetniška grafika tista, ki še 

                                                           
3
 V kulturi pomena intenca produkcije del ni v tem, da bi nas nagovarjala in prevzela z avtoriteto svoje 

prostorsko-časovne prisotnosti, ampak, da bi nas nagovorila s svojim pomenom. Dela nas ne zaposlujejo z 

vabilom v vrtajoče poglabljanje v njihovo in-formiranost, ampak z nemimi vprašanji kakšen pomen ima 

dejstvo, da so, takšna, kakršna so, tam kjer so, in v funkciji, v kateri so. Ne delujejo kot viri estetskega 

občutenja, vţivljanja in občudovanja, ampak kot katalizatorji pre-vpraševanja, druţbeno-sistemskega 

premisleka in intelektualne distance. Kultura prezence daje primat dimenzijam estetskega (materialnemu, 

fizično realiziranemu, čutnemu, oblikovanemu, nedistanciranemu, erosu ipd.). Tu stvari sveta nimajo samo 

materialne biti, ampak tudi nek inherentni, ne zgolj skozi interpretacijo posredovani in mentalno dodani, 

smisel (Muhovič 2008c, 2–3, 35). 
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vedno razkriva nove likovne artikulacijske moţnosti. V primerjavi s sodobnimi 

tehnologijami so tradicionalni postopki umetniške grafike v prednosti prav na področju 

likovne morfologije; odkrivajo nove oblike in likovne izraze. Sodobne tehnologije 

velikokrat obvladujejo predvsem področje barvnega razpona, področje oblikotvornih 

procesov pa je šibkejše. Za Muhoviča je grafika kot naravni vezni člen med umetnostjo in 

mediji, zaradi njene ontične posebnosti, da v svoji operativni naravi sočasno zdruţuje 

inventivne in načrtne produkcije oblik ter vidike njihove inventivne in načrtne 

reprodukcije. Umetnost in mediji, izkoriščajo oba vidika, le da sta na enem in drugem 

področju različno "odmerjena" oziroma določena. Umetnost daje prednost oblikotvornemu, 

mediji pa visokonakladnemu reproduktivno-tehničnemu vidiku (Muhovič 2007, 101). 

Temu lahko dodam še Frelihovo mnenje, da imajo tradicionalni postopki morda res 

določene pomankljivosti, ampak imajo na področju morfologije neznansko prednost. 

Dostopnost, popularnost sodobnih tehnologij je tista, ki je zavrgla morfološki razvoj. Poleg 

tega pa z zanašanjem le na optični realizem, počasi upada naša pozornost na oblike, ki nas 

obdajajo in na njihove likovne potenciale ter, da v likovna dela privzemamo to, kar se nam 

ponuja (Muhovič in Frelih 2008c).  

Osebno me umetniška grafika zanima tako z ustvarjalno-praktičnega kot tudi z likovno-

teoretskega področja. Navadno literatura veliko bolj omenja tehnološke in podobne vidike, 

pozablja pa na likovno vsebino. Likovne teorije umetniške grafike pravzaprav ni toliko, 

zato je en izmed ciljev diplomskega dela nekoliko prispevati prav na tem področju. To pa 

zato, ker je likovna vsebina vendarle široko področje. Diplomsko delo lahko razdelim na 

tri dele. V teoretičnem delu sem s povzemanjem virov zajela nekatere probleme, ki se 

nanašajo oziroma, ki se pojavljajo v oblikovalnem področju umetniške grafike. Poleg tega 

sem vključila razlage nekaterih pomembnih likovnih pojmov, ki jih je potrebno poznati, če 

hočemo govoriti o likovni vsebini. Dalje sem v poglavju o lastnih likovnih delih 

predstavila reprodukcije svojih grafičnih del ter ob njih podala lastno teoretsko razlago. S 

priloţitvijo originalnega grafičnega lista in reprodukcije le-tega sem ţelela dati vpogled na 

to, kje se izgublja estetskost in sama likovna vsebina umetniškega dela ter zakaj smo ob 

opazovanju reprodukcije prikrajšani. Temu sledi še pedagoški del, v katerem je zajet potek 

učnega procesa, reprodukcije del osnovnošolcev in vrednotenje njihovih izdelkov. Celoto 

diplomskega dela sem zaključila s sklepom. 
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2 SNOVANJE V UMETNIŠKI GRAFIKI 

2.1 Likovno mišljenje 

2.1.1 Kaj je likovno mišljenje? 

Pred razlago likovnega mišljenja je dobro poznati razliko med vizualnim in likovnim. 

Vizualno se nanaša na gledanje in zaznavanje zunanjega sveta, ki poteka preko čutne poti 

vida do naših moţganov, kjer se čutni podatki osmislijo v določene informacije. Tako mi 

vidimo razne predmete, ţivali, oblike itd. In čeprav likovno temelji na vizualnem in 

tipnem, ni le kopija vizualnega in tipnega, temveč njuna interpretacija z določenimi 

likovnimi znaki in simboli. Pri likovnem, vidno spoznanje obogatimo še z drugimi 

spoznanji in duhovnimi vsebinami ter ga izrazimo v likovnem delu. Pri uresničevanju pa 

smo omejeni z moţnostmi likovnih čutov in materialov. Iz tega lahko izhajamo, da je 

problem likovnega zaznavanja in mišljenja problem spreminjanja doţivetega sveta v 

likovne sestavine (Butina 2003, 14–15). 

Čutnost, kot ena izmed glavnih kategorij likovne prakse, in čustva, kot osnovna modaliteta 

psihičnega doţivljanja, so pomembni sestavni del likovne ustvarjalnosti in realizacije 

likovnega dela. Vendar je mišljenje tisto, ki vse komponente usmeri v produktivne 

postopke s katerimi pridemo do produktov. V likovno produkcijo je vpletena celotna 

človeška psiha, v njej se podzavestne in zavestne izkušnje med seboj dopolnjujejo in 

povezujejo v izkustva in nazore, ki se jih ustvarjalec miselno zave. Vsa ta zavestna 

izkustva lahko s produktivnim mišljenjem izrazimo v produktivnih postopkih. Likovno 

mišljenje je specifična oblika produktivnega mišljenja. Z likovnim mišljenjem damo 

čutnim, čustvenim, imaginacijskim, duhovnim vsebinam likovno obliko. Na likovno 

produkcijo vplivajo tudi razni impulzi iz zunanjega sveta, ki jih preko vidnega zaznavanja 

vnesemo v naša izkustva (Butina 12, 33; Muhovič 1992a, 33–37).  

Vidne zaznave naj bi bile samo osnova likovne zamisli, ne pa njena meja. Poleg čuta za 

vid, je likovno mišljenje bistveno odvisno tudi od ostalih likovnih čutov, čuta za tip, čuta 

za ravnovesje in čuta za lastno telo. Ti čuti so predvsem pomembni za dojemanje prostora 

in glavna vsebina likovnega mišljenja je razmišljanje o prostoru, o prostorskih lastnostih 

stvari in pojmov. Kar je odločilno pomembno je način, kako so čutne danosti prostora 

urejene v neke podobe, oblike, prostore (Butina 1984, 43; Muhovič 1987, 292). Skratka 

pot, po kateri je likovnik oblikoval določeno vsebino. To pot načrtuje likovno mišljenje, 

kar pomeni, da miselni vidik ni le neko "tehnično sredstvo", temveč tudi integralni del 
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likovne vsebine. Zato lahko rečemo, da umetnost brez likovnega mišljenja ne bi bila 

ustvarjalna, kreativna. Smisel likovnega mišljenja je spoznavanje novega, neznanega ter 

likovna produkcija spoznanj o oblikotvornih čutnih danostih prostora. Na nek način 

povezovanje likovnih izraznih sredstev in likovnih form kot njihovih posledic. Mišljenje je 

proces, ki se dogaja v času, spoznanje pa je rezultat njegovega procesa (Butina 1984, 173; 

Muhovič 1987, 294; 1992a, 33–41). 

 

2.1.2 Likovno mišljenje pri snovanju umetniške grafike 

Prehod od doţivljanja ustvarjalca do likovnega produkta ni mogoč brez pomoči fizičnih 

orodij, tehnično-tehnoloških znanj in določenih spretnosti, s katerimi lahko preoblikujemo 

materijo. Pri likovni produkciji gre za preoblikovanje stvarnosti, ki se lahko dogaja le na 

materialnem planu. Torej likovno mišljenje je tisto, ki nam osmisli vsebine, ki naj bodo 

likovno formulirane, predvsem pa poti, po katerih naj se to zgodi. Ustvarjalni proces 

poteka tako, da se najprej rodi zamisel, tudi če ji potem zelo tesno sledi likovna izrazitev, 

katere poizkusi so ponavadi še nejasni, ampak so prva objektivacija vsebine, ki omogoči, 

da se duhovne zahteve artikulirajo v skladu z likovnim medijem oziroma materialom 

(Muhovič 1992a, 35).  

Za umetniško grafiko je pomembno, da jo v konceptualnem izhodišču zasnujemo na 

grafičen način, da nam bo tehnološka izvedba predstavljala podporo pri artikulaciji likovne 

forme
4
 (Frelih 2000, 7). Ko snujemo umetniško grafiko, začnemo z zamislijo, ki je včasih 

lahko ţe pribliţna vizualna ideja končnega izdelka. To idejo lahko spravimo na papir 

oziroma naredimo njeno skico. Lahko pa jo zadrţimo, tekom celega grafičnega postopka, 

samo v mislih. Borčić pravi: "Pri grafiki je res tako, da moraš imeti ţe izoblikovano 

predstavo v glavi preden se je lotiš. Pri sliki je drugače, ves čas je pred teboj, pri grafiki pa 

dejansko ne vidiš, kaj bo nastalo, dokler ne dvigneš lista s plošče. Vsak odtis je rojstvo 

grafike in je dejansko presenečenje" (Borčić 1996, 228). Za razliko od ostalih umetniških 

disciplin se oblikovanje v umetniški grafiki opravlja posredno. V tem procesu nastajajo 

originalne in neponovljive odtisnjene forme po stopinjah umetniške imaginacije, katera 

omogoči umetniku, da se skozi konkreten napor čim bolj pribliţa estetskemu idealu v lastni 

umetniški vsebini (Hozo 1988, 15). 

                                                           
4
 Likovna artikulacija je prehajanje psihičnih procesov k dogajanjem, ki jih posredujejo znaki (Muhovič 

1995, 134). Več v poglavju 5.4.2 Formalni artikulus in artikulacija likovne forme. 
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Bistveni del likovne produkcije grafike je oblikovanje matrice, saj si moramo pri delu 

vizualizirati, kako bo zgledal odtis posegov, s katerimi gradimo grafično risbo. In ker gre 

pri likovnem mišljenju predvsem za razmišljanje o likovnem prostoru, je prav ta izredno 

pomemben tudi v umetniški grafiki. Razmišljati moramo o razporejanju, preurejanju 

likovnih elementov, kakšni bodo njihovi odnosi, da bomo dosegli, kar ţelimo. Predvsem 

moramo razmišljati o obrnjenem prostoru, zrcalnosti, čeprav ni obvezno, da jo upoštevamo 

in navsezadnje tudi o prostoru na papirju ter v kakšnem odnosu bo odtis do papirja. Če 

hočemo naš duhovni material izraziti, moramo poznati tehnične in kemične postopke, kar 

je tudi zelo pomemben del likovne produkcije. Včasih pridemo do nekega rezultata po 

naključju, vendar moramo pri tem paziti, da ne zapademo zgolj v efektnost in privlačnost 

tehnik umetniške grafike. Skladno s postopki in ustvarjanjem matrice, si je potrebno 

predstavljati, kako bodo prišli do izraza likovni elementi, kot so na primer tekstura, barva, 

razne svetlostne vrednosti in kakšni bodo njihovi medsebojni odnosi. V likovni produkciji 

lahko čutne danosti in snovi izkoriščamo in jih dovajamo v medsebojne odnose in 

odvisnosti, ki jih sicer v prostoru ne srečujemo (Muhovič 1992a, 38). Šele po prvem 

poskusnem odtisu vidimo ali je matrica potrebna še dodatne obdelave, dodajanja risbe, 

tona, barve itn. (Butina 1996, 228).  

Umetniška grafika zahteva posvečanje raznim postopkom, saj tu ne moremo v nedogled 

"popravljati" izdelka, kakor lahko to naredimo pri slikanju, ko barvo prekrijemo z drugo. 

Pomembna je tudi zaporednost določenih postopkov, s katerimi pridemo do rezultata. S 

temi postopki se sočasno prepleta naš mentalni koncept. Osmisliti moramo vsebine, ki naj 

bi bile umetniško izraţene ter poti, po katerih bodo vsebine bile materializirane. Tehnike in 

materiali zahtevajo svoj likovni jezik, zato bo naša likovna zamisel le-tem prilagojena 

(Muhovič 1992a, 37). Likovne izrazne prvine so podrejene zakonitostim materije. Izrazna 

vsebina in medij sta povezana; vsebina artikulira izrazno materijo, izrazna materija pa s 

svojimi moţnostmi členitve artikulira vsebino. Določen likovni medij ima svoje zmoţnosti, 

preko katerih ne moremo. Ko se učimo določenih produktivnih postopkov, se naučimo tudi 

tem postopkom pripadajočega mišljenja. To je kako kanalizirati duhovne vsebine v 

produktivne postopke in osmisliti izrazne moţnosti. Nek produkcijski postopek lahko 

postane navada, se pa pri tem seveda izgublja ustvarjalnost (Butina 1984, 20, 34; Muhovič 

1987, 293). Likovno mišljenje nas pri umetniški grafiki vodi tudi v raziskovanje, kako s 

tehničnimi eksperimenti in kemičnimi ter fizičnimi intervencijami v matrico doseči nove 

učinke, nenavadne strukture, na primer posebne prelive. Pri tem gre pogosto za 
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kombiniranje določenih tehnik in razvijanja lastne likovne govorice, kjer je potrebna 

doslednost postopkov (Borčić 2001, 36). 

 

2.2 Vloga skice/osnutka 

Skica je vrsta risbe, ki jo naredimo z določenim namenom. Navadno je to prva ideja, 

narejena na hitro, vsebuje le najpotrebnejše poteze in največkrat sluţi kot priprava za neko 

nadaljnje delo, ki je lahko skulptura, slika, grafični list ipd. (Šuštaršič in drugi 2004, 48). 

Borčić pravi, da je pojem skica v strokovni literaturi nedorečen in da se pogosto prekriva z 

definicijo risbe. Postavi si vprašanje: kje se začne risba in konča skica? Skico večkrat 

opredeljujemo kot status – predlogo za drugo zvrst, risbo pa kot samostojno zvrst oziroma 

tehniko (Borčić 2006b, 32). Včasih je meja med skico in risbo teţko ločljiva, saj se risanje 

nanaša na osnovno izraţanje ali pa na samostojno tehniko. Sama se bom poskusila 

opredeliti na besedo skica v primeru priprave za nadaljnje delo, na besedo risba pa v 

primeru dodelanega osnutka ter grafične risbe. 

Ko ustvarjalec dobi neko oblikovalno idejo, zamisel, je ta lahko ţe vizija oblikotvornega 

procesa. Na eni strani imamo idejo in oblikovalno ţeljo, na drugi pa reševanje tega 

oblikovalnega problema, torej likovno raziskovanje. Ta ţelja po izraţanju si ţe ustvari nek 

oblikovalni cilj, kako zdruţiti bistvene sestavine v celoto, tj. predstavo likovne forme. Te 

ideje lahko ostanejo le del mišljenja, večkrat pa prehajajo v sam ustvarjalni proces 

(Muhovič 1985, 187). 

Vprašanje, ki se pojavlja je, kako prenesti likovno zamisel v grafično zasnovo. Idejo lahko 

obdrţimo v mislih vse do poskusnega odtisa, lahko pa jo preko skic, osnutkov razvijamo 

tekom procesa nastajanja grafičnega lista. 

 

2.2.1 Skica kot prva vidna zamisel 

Najosnovnejša oblika risbe je njen "prvi zapis", kot sveţa in hitra zabeleţka neke likovne 

domislice, torej kot likovno nekontrolirano zabeleţenje ideje. Ta likovni izraz se smatra 

kot najiskrenejši in neobteţen, ker se likovna ideja neposredno utelesi v določenem 

materialu in je zaradi tega najbolj avtentična. Tak hitri zapis skice iz celotnega likovnega 

motiva izlušči tisto, kar je likovno najpomembnejše. Prvi zapis je lahko ţe končni izraz, 

lahko pa sluţi kot idejna skica umetniku za nadaljnje razvijanje likovne zamisli. Te idejne 
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skice so ponavadi zabeleţenje tematske in likovne vsebine, ki naj bi jo grafik dalje razvijal 

(Tršar 1983, 11–13). 

Focillon pravi, da skico lahko vidimo kot preostanek miselnega dejanja/aktivnosti, v 

katerem se odvija dialektično razmerje med formo, snovjo in tehniko. Forma je tu 

predvsem ritem telesa, gib roke, krivulja poteze. Šele potem se forma artikulira in se ji 

pripiše različne ravni konceptualnega pomenjanja (Focillon v Borčić 2001, 31). 

Podlaga skice je največkrat list papirja, katerega format ne določuje zarisanega. Skiciranje, 

naključno beleţenje, iskanje prve formulacije še ne dozorele ideje se začne preoblikovati v 

določen likovni znak, postane osnova za bolj obseţno delo. Umetnikova ideja postane 

zaris, ki lahko nato pripelje do realizacije oziroma materializacije na drugi ravni, tj. v 

umetniški grafiki. Umetnik se lahko odloči, da bo svoje zamisli beleţil in jih razvijal še 

naprej, skozi vrsto skic in risb, v katerih rešuje probleme, ki jih bo morda kasneje uvrstil v 

matrico. Torej prvotni ideji in prvi skici navadno sledijo zaporedne skice, variacije le-teh. 

Preko tega postopnega snovanja in predelovanja sledi prenos v grafiko. Te vrste 

posameznih skic pripeljejo do določenega koncepta, pri katerem se poigravamo, 

načrtujemo, kombiniramo določene moţnosti in prijeme. Z njimi vedno znova odpiramo 

alternative za nadaljnje raziskovanje in kreativnost. Gre za urejanje likovnih elementov in 

kompozicijskih principov na nov način (Butina 1998, 44; Borčić 2006a, 24–25; 2006d, 52–

55). 

V procesu ustvarjanja se večkrat vračamo k prejšnjim skicam, lahko k prvi, četrti, deseti – 

k tistim, v katerih vidimo likovni odraz naših zamisli. Ko jih analiziramo, med seboj 

primerjamo različne linije, oblike, barve, odnose med likovnimi elementi in celoto ter 

posamezne kompozicije. Večkrat je tako, da za nadaljnje ustvarjanje izberemo tisto, kjer se 

nam zdi, da smo svojo idejo izrazili na najboljši likovni način. Te določene stopnje v 

snovanju umetniškega dela nam omogočajo dialog med začetno zasnovo, vmesnimi 

variantami in končnim izdelkom (Boričić 2001, 34).  

Slika 1 prikazuje nekaj lastnih variacij skic, ki so bile zasnova za realizacijo risbe narejene 

na matrico. Abstraktni zamisli sledi raziskovanje na papirju, skozi variante malih skic ob 

katerih sočasno razmišljam tudi o likovni tehniki, materialu ter si vedno poskušam 

vizualizirati kako bo izgledal odtis in kako bodo likovni elementi prišli do izraza. Ta 

hkraten potek skiciranja in razmišljanja je pot k nastanku grafičnega lista. 
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Slika 1: Primeri lastnih skic 

 

Seveda ni nujno, da se pri snovanju podamo v razvijanje ideje preko skic. Brez dodelav, 

predelav lahko ostanemo pri tisti skici, ki je prva realizacija naše zamisli, katere ne 

razvijamo dalje, temveč nam je le podpora pri ustvarjanju risbe na matrici. Njeno idejo šele 

tu bolj razvijemo. 

 

2.2.2 Skica kot vidna predstava končnega grafičnega lista 

Skica je lahko samo začetna zasnova, njeno nadaljnje razvijanje oziroma njene variacije ali 

pa dodelani osnutek, ki nam sluţi za to, da imamo predstavo o tem, kako natančno naj bi 

izgledal končni grafični list ter kot pomoč pri ustvarjanju matrice. Tu govorimo o skici, ki 

jo toliko dodelamo, da jo potem le prenesemo na matrico. Ko ustvarjamo take osnutke, 

kateri nam bodo vidna predstava, ki je zelo podobna končnemu delu, si izberemo primerno 

tehniko, ki bo, kar se da posnemala izrazne moţnosti določene grafične tehnike (Jesih 

2000, 52). Če je naš namen natisniti grafiko z več matricami, si lahko prav za vsako 

izdelamo osnutek. Z njimi si izboljšamo predstavo in med drugim olajšamo delo pri 

obdelovanju matric. 

Čeprav so ti osnutki nasprotje energičnemu prvemu zabeleţenju na papir, lahko tudi take 

uspele risbe, ki so končne študije za umetniško grafiko, ohranjajo nek lastni smisel. 

Navadno temeljijo na teţavnem ustvarjalnem procesu, saj zahtevajo, da umetnik svoje 

namene zbere in jih do določene mere izčrpa. Ta proces večkrat ne gre tako lahko od rok, 

ker zahteva veliko vloţenega časa, truda, neprestanega razvijanja. Po drugi strani pa ti 

rezultati lahko delujejo preveč okrnjeno, likovno ne toliko dobro, da bi uspeli izzvati 
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emocionalno zadovoljstvo, ampak celo preveč didaktično, da bi nas prepričali (Muhovič 

1996, 198). Taka dodelava risbe v dorečen likovni izdelek, ki presega izvirnost prvinskega 

zarisa ponavadi poteka prek mnogih spekulativnih ovir. Risba slej ko prej postane 

preobremenjena z odsevi različnih slogovnih, programskih in konceptualnih zgledov 

(Bernik 1994, 304). Kaj kmalu lahko zapademo v neko premišljajoče, abstraktno delovanje 

o tem, kaj bi bilo bolje in se tako oddaljimo od praktične izkušnje, tj. snovanja, odtisa 

matrice in njenih specifik ter tehničnih in ostalih postopkov, ki so ključni za umetniško 

grafiko. Pri taki dodelavi osnutka se posledično lahko oddaljimo od dejstva, da je potrebno 

idejo grafično zasnovati. 

 

3 PROBLEM POZITIV/NEGATIV 

3.1 Leva in desna stran formata 

Medialna ravnina, del prostorskega kriţa, nam razdeli prostor na levo in desno.
5
 Ta 

prostorska struktura je psihološka, nezavedno jo nosimo s seboj in se po njej ravnamo, ko 

se gibljemo skozi prostor. Psihološki prostor pa je izhodišče za likovni prostor, ki se v 

umetniški grafiki izraţa v dveh razseţnostih slikovne ploskve oziroma formata. Ko 

gradimo, urejamo likovne elemente na določenem formatu, se srečujemo z njegovimi 

dimenzijami, napetostmi, obliko in razdelitvijo delov (Butina 1984, 207–208). Pri grafiki 

je ta razdelitev formata na levo in desno še posebej pomembna, saj se pri tiskanju 

srečujemo z obrnjeno sliko oziroma s problemom pozitiva in negativa.  

Poljubno izbiranje ter raba leve in desne strani zaznavnega polja nas vodita k problemu ali 

imata leva in desna stran nerazdruţno povezane različne kvalitete. Nekateri trdijo, da je 

neenakost obeh strani prirojena biološko in izhaja iz nesorazmernosti organizma. Predvsem 

pri neenakosti rabe rok. Eni pa ju povezujejo s kulturnimi navadami (Schapiro 1969, 97). 

Leva in desna stran sta v naši kulturi pogojena s pisanjem in branjem, ki potekata od leve 

                                                           
5
 Vsak človek ima občutek za lastno telo in predstavo o svojem telesu, njegovi prostorski organizaciji in o 

poloţaju celotnega telesa in njegovih delov v prostoru. Vsak človek projicira v svoje okolje te občutke in si z 

njimi pomaga pri zaznavanju in organizaciji bivanjskega prostora. K določitvi človekovega poloţaja v 

prostoru pripomore čut za ravnoteţje, katerega osnova za funkcioniranje je gravitacija, torej posebna 

usmerjenost teţe, ki določa človekov pokončni prostorski poloţaj.  

Iz teh čutnih podatkov izhaja t.i. prostorski križ, ki ga oblikujejo tri ravnine. Prva je frontalna ravnina in 

poteka navpično skozi sredino telesa, tako da razdeli prostor na spredaj in zadaj. Druga je medialna ravnina, 

ki je ravno tako navpična in stoji pravokotno na prvo, deli telo in prostor na levo in desno stran. Tretja pa je 

očesna ravnina, ki leţi vodoravno, vzporedno s površino tal v višini oči ter deli prostor na spodaj in zgoraj. 

Vse te tri ravnine stojijo pravokotno druga na drugo, njihova sečišča pa tvorijo prostorski kriţ (Butina 2003, 

90–91). 
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proti desni. Kar pomeni, da je leva stran vaţnejša od desne. Biološko je prirojeno, da ima 

leva moţganska hemisfera več centrov za govor, pisanje in branje. Iz tu izhaja večja 

številčnost desničarjev kot levičarjev. Zaradi tega poteka smer pozornosti od leve, kateri 

najprej posvetimo pozornost, proti desni, katero laţje razčlenjujemo in tako dogodkom ter 

stvarem na tej strani posvetimo več pozornosti. Leva stran je v zaznavni hierarhiji 

primarna, prav zaradi tega, ker se ji prej posvetimo in je z gledalčevega stališča nosilka 

prednostnih vrednot. Tudi pri "branju" umetniških del dobi mesto prve pozornosti leva 

stran formata in šele nato desna stran, ki pa je mesto najbolj artikuliranega pogleda. Branje 

umetniškega dela, ki poteka od leve proti desni zahteva manj truda, kot pa branje, ki poteka 

od desne proti levi. Pot od desne proti levi lahko deluje zaviralno. Za semiotiko je ostro 

ločevanje ţe v predstavljenih objektih leve in desne pomembno dejstvo (Arnheim 1974, 

33–36; Butina 2003, 66–68, 74).  

Gledalčeva leva in desna se pri projiciranju na umetniško delo določata po neposrednem 

prenosu, ne pa po zrcalnem obratu (Schapiro 1969, 97–98). Naše oči so pri gledanju 

prepuščene naključnemu preletu, pregledu umetniškega dela in njegove kompozicije, 

vendar naš mehanizem gledanja ne deluje brez omejitev. Pregled umetniškega dela 

horizontalno je nekako bolj berljiv kot pa pregled od zgoraj navzdol. Tendenca gledalcev 

je, da se umetniško delo zaznava od leve proti desni. Spodnji levi del naj bi bil izhodiščna 

točka kompozicije, iz katere se nato naprej raziskuje celotna kompozicija. Arnheim govori 

o perceptualni asimetriji leve in desne. Kar pomeni, da sta si ti dve strani z vizualnega 

stališča neenaki (Arnheim 1988, 47). Doţivljajske vsebine, ki jih izkušamo v odnosu do 

delitev prostora, prenašamo tudi v doţivljanje likovnega prostora, zaradi česar vplivajo na 

likovne znake in njihove siceršnje vsebine (Muhovič 2003a, 145). 

 

3.2 Zrcalni obrat v grafiki in nova kompozicija 

Umetniki pri ustvarjanju pogosto obračajo sliko (predvsem pri abstraktnem slikarstvu), da 

bi videli odnose barv in njihovo uravnoteţenost. S pomočjo tega obračanja 

eksperimentrirajo z različnimi vidiki slike, odkrivajo nove moţnosti in oblike, ki delujejo 

bolj všečno. Na tak način lahko skozi ustvarjalen proces gradijo kompozicijo ali pa pridejo 

do nove (Schapiro 1969, 96). Pri umetniški grafiki se lahko tudi posluţujemo obračanja 

matrice in raziskovanja oblik, vendar to zahteva več razmišljanja in predstavljivosti kot pri 

slikarstvu, ker matrice ne ustvarjamo z barvo, ampak gre tu predvsem za konstrukcijo 
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oblike. Prav sposobnost predstavljivosti ima v koncipiranju in snovanju grafike 

izpostavljeno vlogo, saj zaporednost postopkov in ireverzibilnost le-teh ključno vplivata na 

končni rezultat. Napake pri zrcaljenju podob in znakov so večkrat razvidne šele v zadnji 

odtiskovalni fazi (Frelih 1997, 47). 

Z novo kompozicijo v umetniški grafiki se nanašam na tisto, ki nastane ob odtisovanju na 

papir. Tu gre za zrcalni obrat kompozicije, ki jo nosi matrica. Sprememba poloţaja vpliva 

na vsak premaknjen element, na njihove odnose do drugih elementov in odnose elementov 

do celotnega prostora, lahko rečemo tudi kompozicije. S tem zrcalnim obratom prihaja do 

preoblikovanja oblik in njihovih pojavnosti, novih pomenov in likovnih vrednosti. 

Shapiro si zastavlja vprašanje, kako lahko dopuščamo obračanje, če sta leva in desna 

različni po svojih kvalitetah (Schapiro 1969, 98). Likovna teorija, glede na poloţaj in smer, 

razlaga različne vrednosti leve in desne strani formata. Oblike na levi strani imajo 

pomembnejši poloţaj, delujejo bolj umevne same po sebi, v skupini večih oblik prav tako 

prevladuje oblika, ki leţi na levi strani. Oblike na desni pa laţje razčlenjujemo in jim 

posvečamo več pozornosti. Leva stran lahko nosi več oblik, oblike na desni pa vplivajo na 

večjo vizualno teţo, to pomeni, da ista oblika na desni strani deluje teţje. Poleg tega lahko 

iste oblike na desni strani delujejo večje. Da bi delovale enako moramo obliki na levi 

povečati velikost. Drugače dojemamo tudi pozitivno in negativno diagonalo. Pozitivna 

pomeni rast in poteka od leve proti desni navzgor, negativna pa padanje in poteka od leve 

proti desni navzdol (Arnheim 1979, 33–36; Butina 2003, 74, 78). Rembrandtove jedkanice 

naj bi dobile pravi pomen, ko jih opazujemo v ogledalu, kar je dokazovala Mercedes 

Graffon. Ko jih torej gledamo tako, kot jih je videl avtor med risanjem, menjajo pomen in 

dobijo čisto drugačen zgled (Muhovič 2003a, 147). 

Avtor lahko zavestno izbere določeno stran formata, da poudari oziroma doseţe nek 

poseben učinek, ampak če ni pozoren na zrcalni obrat, se bo ta učinek oslabil in v svojem 

delu ne bo dosegel, kar je ţelel. Res pa je, da se z zrcalnim obratom lahko prikaţejo nove 

kvalitete za umetnika, ki jih bo pri nadaljnjem ustvarjanju upošteval. Ker slika spremeni 

izgled ob zrcalnem obratu, se spremeni tudi njen pomen, zaradi branja od leve proti desni 

(Shapiro 1969, 98; Arnheim 1979, 33–34).  

Pri grafiki gledalec ponavadi nima vpogleda v matrico, zato sprejme podobo, ki jo vidi na 

grafičnem listu in se ne sprašuje o zrcalnem obratu. Avtor je tisti, ki se ukvarja s tem 

problemom in z dojemanjem različnih poloţajev in obrnjene kompozicije. Računati mora 
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na zrcalnost odtisovanja, zamenjati levo in desno stran formata. Ker se določena podoba na 

matrici pri tiskanju spremeni v drugo, lahko umetnik ţe pri prenosu risbe na matrico 

upošteva zrcalni obrat. Tako, da najprej obrne risbo in na matrico riše, vrezuje v obrnjeni 

smeri. Lahko pa se ukvarja z morfološkimi transformacijami, preverja različne strani, 

moţnosti, kombinacije in raziskuje optimalne moţnosti za likovno kompozicijo (Borčić 

2006c, 40; Muhovič 1992c, 31).  

Kako se z zrcalnim obratom spremeni celotna kompozicija, sem se odločila pokazati na 

preprost način z litografijo Sergeja Poliakoffa. Slika 2 prikazuje reprodukcijo originalnega 

grafičnega lista, slika 3 pa prikazuje reprodukcijo zrcalno obrnjeno s pomočjo 

računalniškega programa. 

Slika 2: Serge Poliakoff, Composition bleue, jaune et grise, 1958, litografija 

 

Vir: Amorosart (2011). 

Slika 3: Zrcalno obrnjena Poliakoffova litografija 
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Ali je Poliakoff upošteval zrcalni obrat pri likovnem ustvarjanju mi ni znano, saj je moj 

namen kvečjemu prikazati, kako le-ta vpliva na celoto likovnega dela in na odnose med 

posameznimi elementi. Narava oblike, poloţaj, silnice formata, smer, likovna teţa, barva 

itd. vplivajo na likovni izraz in dojemanje umetniškega dela. Z zrcalnim obratom se odnosi 

med oblikami in formatom bistveno spremenijo. Menim, da je ukvarjanje z zrcalnostjo v 

grafiki pomembno, saj vodi k bolj preudarnemu razmišljanju o likovnem prostoru ter o 

strukturi formata. Frelih je z raziskavo v osnovni šoli ugotovil, da umetniška grafika 

povečuje in razvija sposobnost zrcaljenja ter občutljivost za simetrijo in za lastnosti 

slikovnega polja pri učencih (Frelih 1997, 200–201).  

 

3.3 Avtonomnost risbe grafičnega dela 

3.3.1 Kopija skice na matrico in problem dvojne kopije 

V umetniški grafiki se soočamo z dvojno kopijo, pri kateri gre najprej za prenos skice na 

matrico in nato še za odtis risbe z matrice na papir. Ko prenašamo skico na matrico, jo 

večinoma predhodno prenesemo v zrcalno obliko, da je končni odtis enako obrnjen kot 

osnutek. Pri prenosu navadno upoštevamo čim več detajlov, če hočemo imeti boljši 

vpogled v delo na matrici, in sicer dodelamo črte, poteze in ploskve, tako kot so na osnutku 

(Jesih 2000, 53). 

Ali se s problemom dvojne kopije izgublja originalnost pri umetniškem delu? Kopijo danes 

priznamo kot kulturno samostojen pojav, pravi Groys (Groys 2002, 50). A ko govorimo o 

kopiranju, ne smemo pozabiti na pojem reproduktibilnost, ki je v naši zavesti ţe v veliki 

meri nedeljivo povezan z grafiko nasploh. Grafika je z lesorezom prvič postala sposobna 

tehnične reprodukcije. Na povezavo med umetniškim delom in reproduktibilnostjo je 

opozoril ţe Walter Benjamin, ko je govoril o "avri" umetniškega dela in kako se "avra" tj. 

originalnost, eksistenca, kultna vrednost umetniškega dela izgublja z reproduciranjem. 

Tehnična reprodukcija krni "avro" umetniškega dela. S tem ko se mnoţi reprodukcijo, se 

zamenjuje enkratni pojav umetniškega dela z mnoţičnim. Izgublja se pojem pristnosti, ki 

ga sestavljata "tukajšnjost" in "zdajšnost". Postopki reproduciranja naj bi umetniškemu 

delu povzročili predvsem škodo na njegovi estetski vsebini. Ta naj bi bila zaradi njih 

načeta in pomanjkljiva. V delih, kjer je sporočilo bistveno estetsko, se z reproduciranjem 

izgublja to, kar je zanje najbolj specifično. Kopija je tista, ki ne more nadomestiti originala 
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in njegove izvirnosti, čeprav lahko prinaša neko informacijo o njem (Benjamin 1981, 67–

70; Muhovič 1992c, 26–28).  

Reproduciranje originalu slabi "avro" in njegove bistvene estetske vrednosti, torej ne 

govori v prid umetniški grafiki, ki je utemeljena na zahtevah tehnične reproduktibilnosti. 

Tu se pojavi paradoks, za katerega Muhovič pravi: "To kar je glavna specifika oziroma 

odlika umetniške grafike, je obenem največja ovira za njeno avtentičnost. Ali drugače: 

originalnost umetniških grafik bi bila bistveno manj vprašljiva, če bi ne nastajale po poti 

grafičnega reproduciranja (tiska) oz. če bi sploh ne bile grafike" (Muhovič 1992c, 28). 

Preko te skrajne problematike nakaţe na trditev, da je v umetniški grafiki reproduktibilnost 

sredstvo in ne cilj ter, da so likovne formulacije na vseh nivojih prilagojene pogojem 

reproduktibilnosti, kar zagotavlja njihovo originalnost. Grafični postopki sooblikujejo 

estetsko vsebino umetniške grafike in so njen integralni del. Tako, da pri umetniški grafiki 

smatramo vsak grafični list za original (Muhovič 1992c, 28–32). Poleg tega, da odtis lahko 

obravnavamo kot original, so se v ta namen sprejela določila, ki naj bi se jih spoštovalo ob 

nastanku grafičnega lista (Jesih 2000, 99–100).
6
 Prvi razlog za njihovo sprejetje je ta, ker 

bi se zaradi povpraševanja na trgu z matrice odtisnilo neomejeno število odtisov. Drugega 

pa najdemo med nastajanjem grafičnega lista, kjer se poraja vprašanje ali umetnik izdela 

matrico sam, ali je le prisoten pri izdelavi dokler je potrebno (Paro v Jesih 2000, 99). 

Umetniška grafika poimenovana tudi originalna je področje samostojne umetniške 

aktivnosti, njen rezultat je grafični list oziroma multioriginal, kot ga poimenuje Hozo. 

Zato, ker vsak odtis v nakladi ni identičen, ampak pride do manjših razlik v kvaliteti tiska, 

poleg tega pa multiplicira umetniško podobnost. Pojem razmnoţevanje v umetniški grafiki 

naj bi razumeli kot razmnoţevanje umetniških kvalitet z reproduktibilnim odtisovanjem 

(Hozo 1988, 15, 472). 

Benjamin med drugim piše tudi o tem, da je tehnična reprodukcija bolj pristna kot ročna 

reprodukcija, ki naj bi bila le ponaredek. Tehnična je glede na original samostojnejša od 

ročne (Benjamin 1981, 69). In ker se v umetniški grafiki pojavlja dvojna kopija, bi lahko 

idejo o reprodukciji razvijali tudi v smeri, da skica ob kopiranju na matrico izgubi del svoje 

enkratnosti, s tem nastane slabša reprodukcija prvotne skice in ni tako pristna. V 

                                                           
6
 Na tretjem mednarodnem kongresu umetnikov na Dunaju 1960 leta so bila sprejeta določila, ki definirajo 

originalnost grafičnega lista. Prvo pravi, da je izključna pravica umetnika grafika, da določi končno število 

odtisov vsakega svojega grafičnega dela. Drugo, da se odtis lahko obravnava kot original, mora biti označen 

s podpisom umetnika in oznako skupnega števila odtisov naklade ter s tekočo številko vsakega posameznega 

lista. Tretje, da je po dokončani nakladi matrico potrebno uničiti ali jo označiti z jasno vidno oznako. Poleg 

teh določil, naj bi označevanje vsebovalo tudi podatke o letnici nastanka grafičnega lista, tehniki in naslovu 

dela (Jesih 2000, 99–100). 
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premislek: ali potem ta matrica in njeni odtisi izgubijo na svoji formi in vsebini ter niso 

tako originalni, kot odtisi matrice, ki jo ustvarimo brez predhodne skice? Ali tehnična 

obdelava zagotavlja njihovo originalnost v vsakem primeru? 

 

3.3.2 Spontanost in prvinskost risbe 

Ko gre za dobesedno kopiranje skice oziroma vseh likovnih elementov, raznih linij, 

ploskev, oblik, se izgublja spontanost likovnega dela. Izgublja se prvinskost risbe, saj ta 

postane kontrolirana, ko se trudi biti enaka kot prvotna. Kopiranje in prav tako tehnični in 

kemični grafični procesi z določenimi zaporednimi postopki ne dopuščajo take 

sproščenosti in gestualnosti, kot jo na primer najdemo pri slikarstvu, poudarijo pa učinek 

plastenja časa v materiji. Prenos skice na matrico zahteva tudi določeno discipliniranje, 

priredbo. Z njim se nekaj pridobi, marsikaj pa izgubi (Borčić 2001, 32; 2006, 36).   

Kakovost risbe je izraţena s spontanostjo in neposrednostjo. Neposrednost risbe je najbolje 

izraţena s tokom linije, ki izvira iz svobodnega gibanja roke, ki riše. Prav ta spontanost je 

tista, ki zmore odraţati aganţma umetnika in lahko angaţira tudi gledalca. Zato, ker 

risarske poteze niso zadrţane s premislekom, tehniko, ciljem ali naročilom, se izraţajo kot 

najbolj avtentične notranje vizije (Koschatzky v Muhovič 1994, 197). Umetnik se giblje 

med dvema skrajnostma, med spontanostjo in sveţino izraţanja na eni strani in med 

nevarnostjo, da mu njegove formulacije zdrknejo v šablono na drugi. Ko ustvarimo svoj 

sistem likovnega mišljenja in jezika, se ti procesi radi avtomatizirajo v navado in se tako 

umaknejo v podzavest. Lahko nam omogočajo spontano izraţanje, obenem pa zapeljejo v 

klišejsko (Butina 1984, 317).  

Kar se tiče prvinskosti v umetniški grafiki vemo, da se avtorjeva tenkočutnost izraţanja 

izgublja pri določenih tehnikah tiskanja, na primer pri postopkih jedkanja, peskanja in 

odtisovanja. Določene tehnike, na primer graviranje v matrico pa lahko še potencirajo 

elemente risarskega izraza, kot so formalna enkratnost, emocionalna neposrednost, 

avtentičnost in ekspresivnost. Poleg tega pa moramo paziti, da eleganca, efektnost in 

poznavanje tehnik ne prevladajo nad avtentičnostjo zgolj zaradi naše rutine in risarskega 

avtomatizma, da naše navade ne prevladajo nad inovativnostjo, in da ni naš namen 

vzbujanje pozornosti, ampak biti izviren (Tršar 1989, 392; Muhovič 1996, 199). Svoje 

izraţanje kot umetnik moramo znati voditi k vedno novim sintezam, k vedno novim in 

izvirnim formulacijam misli (Butina 1984, 317). 
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3.3.3 Direkten poseg v matrico brez predhodnega osnutka 

Za direktno poseganje v material sta potrebni ideja in njena vizualizacija, ki ju imamo le v 

naših mislih. To dejanje zahteva precejšnjo mero abstraktnega mišljenja in predstavljivosti, 

saj delovanje na tiskovno ploščo še ne daje takojšnjega rezultata. Med samo izdelavo si je 

potrebno vse skupaj zamišljati, končni rezultat se nam prikaţe šele z odtisom. Pri tem 

nimamo v pomoč niti osnovne skice naše ideje. Grafika nam je lahko samo načrt, ki se ga 

dobro analizira, razgradi in domisli v mentalnem procesu, ali pa je le prvi spontani zapis, ki 

se namesto na papir ustvari na matrico. Tudi ko gre za izbiro formata, se ne prilagajamo 

prvotnemu zapisu oziroma skici, temveč je oblika formata, tj. slikovnega polja matrice, 

prva, ki vpliva na to, kako bomo urejali likovne elemente in kakšna bo kompozicija grafike 

(Jesih 2000, 17; Borčić 2001, 20).  

Nekatere Picassove grafike so lep primer direktnega poseganja v matrico. To direktno 

risanje na ploščo pomeni avtentičnost grafičnega jezika ter potrjuje celovitost in 

samostojnost risbe. Njegova spontanost in skicoznost se kaţe v njegovih delih, kjer se med 

drugim ni zmenil za obrat risbe na matrici, kaj šele za svoj podpis pri tiskanju ali pa za 

druge zapise. Vendar je pri vsem tem pomembno, da je ideja jasna (Schapiro 1969, 98; 

Suhy 1994, 20). 

Velikokrat pa se nam samo zazdi, da so ideje v naši glavi popolnoma jasne in da jih je 

treba le še narisati ali naslikati. Ko hočemo to jasno idejo izraziti se v trenutku pokaţe le 

kopica pribliţnosti in nedorečenosti, nedoslednosti in vrzeli. Ta odpor pri privzemanju 

zamišljene oblike nam te dorečenosti in strukturalne vrzeli pokaţe, hkrati pa nam jih 

pomaga tudi doreči in zapolniti, zato ker nam omogoča, da se z njimi ukvarjamo nazorno 

in postopno. Odpor, ki ga daje likovna materija je potreben za omogočanje kreativnosti in 

nujen za artikulacijo vsebin. Brez tega odpora ostajajo vsebine nedorečene in ohlapne 

(Muhovič 1996, 199). 

 

4 ODNOS OBLIKA/NOSILEC 

Med opazovanjem, stvari vedno povezujemo določene oblike v ločene, avtonomne enote in 

jih izločamo iz ozadja. Ta problem so psihologi poimenovali problem figure in ozadja. Gre 

za odnos med obliko in nosilcem. Tu nas zanima katere oblike dojemamo kot zaključene 

enote in jih izločimo iz okolice in zakaj jih tako zaznavamo. Na to, da neko obliko 

dojemamo izstopajočo iz ozadja/nosilca, vplivajo različni dejavniki. To je odvisno od 
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velikosti lika, svetlosti, detajlov, usmeritve, enostavnosti oblike, našega pomena, izkušnje, 

konveksnosti in zaprtosti oblike (Šuštaršič in drugi 2004, 115–116).  

Ko opazujemo umetniško delo kot gledalci, zaznamo najprej like, ki jih smatramo kot 

figure, prostori med njimi in ozadje nam niso toliko pomembni in jih navadno 

zanemarimo. Kot ustvarjalci pa se srečujemo z drugačnimi problemi in odnos 

oblika/nosilec dojemamo na bolj kompleksen način. 

 

4.1 Nosilca umetniške grafike 

4.1.1 Matrica 

Grafika se kot izrazita reproduktivna tehnika ne more izogniti takšni ali drugačni matrici, 

ki z odtisnjenjem daje končni rezultat, grafični list. Matrica in njena izdelava morata biti 

zasnovani na grafični način, saj je nemogoče, da bi grafik obdeloval matrico tako kot slikar 

sliko. V postopkih razmnoţevanja se uporablja matrice, ki jih izdela avtor sam. To je tudi 

eden izmed pogojev, ki loči umetniško grafiko od industrijske. Glede na likovno zamisel si 

izberemo primeren material in tehniko. Lahko je to kamen, les, linolej, kovinska plošča, 

lepenka, sito ipd. Površina matrice je lahko zelo različno pripravljena, obdelamo jo ročno 

ali z mehaničnimi, kemičnimi, tehničnimi sredstvi. V matrico lahko vrezujemo, graviramo, 

jedkamo s kislinami, lahko jo oblikujemo s sestavljanjem, dodajanjem različnih 

materialov, lepljenjem na površino, lahko pa uporabimo ţe rabljeno matrico (Tršar 1989, 

392; Jesih 2000, 20).  

Matrica je tista nosilka umetniške grafike, ki po končanem odtisnjenem delu nima 

poglavitne funkcije, ampak to prevzame grafični list. Zgonik jo opredeli: "Grafična plošča, 

ki je torišče umetnikove inspiracije in predmet njegove obdelave, nikoli ni končni 

umetniški rezultat" (Zgonik 1994a, 39). Matrica je tista, ki nosi vse likovne elemente, ki so 

povezani v kompozicijo in ima status izvirnika, vendar ni umetniško delo. Njena sled se le 

materialno ohrani, ko se v procesu ustvarjalne produkcije odtisne v končnem izdelku tj. 

grafičnem listu. Ta sled skupaj s papirjem predstavlja celoto sama zase (Zgonik 1994a, 39). 

Prvi umetnikov zavestni poseg je izbira formata, ki ima nekaj likovno pomembnih lastnosti 

kot so velikost, razseţnost slikovne ploskve in njena oblika. Pri umetniški grafiki najprej 

izberemo format matrice in ta izbira bistveno vpliva na razvrstitev in urejanje elmentov v 

tem formatu ter na samo kompozicijo. Likovni format je izrez, omejena slikovna ploskev z 

določenimi materialnimi kvalitetami (Butina 1997, 183). Izbira formata matrice je 
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največkrat pravokotna. Na to vpliva ţe splošno sprejeta oblika slikovnega polja v 

umetnosti ter lastnosti materialov, ki jih zaradi take oblike navadno laţje obdelujemo. 

Kljub temu nekateri grafiki izkoristijo lastnosti materialov v svoj prid in tako odstopajo od 

klišejske oblike matrice. Včasih so te matrice nepravokotnih, nepravilnih oblik, lahko pa 

gre za kombinacijo več matric skupaj in tako tvorijo novo obliko. 

 

4.1.2 Nosilec odtisa 

V umetniški grafiki ne moremo kar poljubno izbirati materiala za podlago, kot je to 

mogoče pri slikarstvu. Papir je pri grafiki dan kot nosilec dela in ta papir mora biti 

primeren za posamezno grafično tehniko, saj ima vsaka svoje posebnosti. Poleg tega pa 

prisostvuje k končnemu likovnemu izrazu umetniškega dela. Kvaliteta odtisa grafičnega 

lista je zelo odvisna od kvalitete papirja. Slab ali nepravilno izbran papir lahko pokvari 

osebnost likovnega izraza. Na primer, tanka in poetična linija ne bo prišla do svojega 

izraza na grobem papirju tako, kot bi pri papirju z gladkejšo površino. Zato sta pri 

umetniški grafiki poznavanje papirja in njegova predhodna priprava pomemben dejavnik. 

Ko govorimo o papirju, govorimo o formatu, na katerem bo odtisnjen grafični list. Velikost 

papirja prilagajamo velikosti matrice, vse skupaj pa je potrebno prilagoditi tudi velikosti 

grafične stiskalnice (tukaj lahko omenim še pritisk, ki prav tako vpliva na izgled). Tako, da 

smo z izbiro velikosti na nek način omejeni (Jesih 2000, 95; Paro 1991, 52–53). 

Pomemben dejavnik pri izbiri papirja je tudi njegova vpojnost. Če hočemo, da papir lepo 

sprejme barvo mora biti primerno vlaţen. Najbolj je pomembna vlaţnost papirja pri 

tehnikah, kjer se mora papir pod pritiskom prilagoditi neravni površini matrice; to so 

večinoma tehnike za katere uporabljamo tiskanje s filcem. Na papirju, ki je enake beline, 

vendar ima različno vpojnost, bo odtisnjena barva delovala drugače. Papirji, ki so zelo 

vpojni "poţrejo" barvo in tudi svetlobo barve, zato lahko ta zgleda temnejša in bolj 

zamolkla. Če hočemo pravi odraz barve, moramo izbrati tudi pravi papir. (Jesih 2000, 97; 

Paro 1991, 52–53).  

Poleg vpojnosti je pomembna tudi intenzivnost beline papirja oziroma barva papirja. Na 

temnejših papirjih barva ne bo prišla do istega izraza kot na svetlejših papirjih. Črno-beli 

kontrast bo na primer bolj intenziven, čim bolj je papir svetel. Prav tako je vpliv barve 

papirja pomemben, ko se posluţujemo barvnega tiska ţe zgolj zaradi osnovnega kontrasta 

barve k barvi ter ostalih barvnih kontrastov. Zaradi tega lahko barve pridejo bolj ali manj 
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do izraza. Na likovni izraz umetniške grafike vplivata tudi sestava in gramatura papirja 

(Jesih 2000, 66). 

 

4.2 Odnos oblika/nosilec pri matrici 

Pri ustvarjanju matrice smo navadno postavljeni pred prazno slikovno ploskev, ki ima 

lastnosti draţljajsko nediferenciranega ali slabo diferenciranega prostora. Ta 

nediferencirani prostor nosilca se smatra kot ozadje, ki je zamejeno z robom matrice. Ko 

začnemo preoblikovati material v skladu z našimi idejami, moramo biti pozorni kako bomo 

realizirali grafično risbo na matrici. Pomembna pri zaznavanju lika na nosilcu sta 

asimilacija in kontrast. Asimilacija poenostavi, zabriše majhne perceptivne razlike, 

kontrast pa jih okrepi. Ko naredimo prvo potezo v matrico, se v zaznavnem polju pojavi 

razlika oziroma diferenca, ki nam omogoča, da razlikujemo med likovnim elementom in 

ostalim delom matrice tj. ozadjem. Zaradi delovanja kontrasta poseg v matrico dojemamo 

kot lik, zaradi asimilacije pa ozadje ostane v zaznavi nestrukturirano (Muhovič 2005, 58–

59). Naše oko reagira na spremembe v vidnem polju, ki se projicirajo na mreţnico. Tako 

nastajajo obrisi podob, se pravi tisti elementi, kjer so moţne največje spremembe. 

Ločevanje oblike od nosilca uspešno izvede sposobnost čutnega zaznavanja za ločevanje 

figure od ozadja (Butina 1984, 40, 56).  

Ker so si grafični postopki med seboj različni, je tudi poseganje v material matrice 

drugačno. Nekateri nam omogočajo teţje primerjanje med likovnimi elementi; med 

linijami, oblikami in vmesnimi prostori, nekateri laţje. Zaznavanje obrisov je v glavnem 

odvisno od ostre svetlostne razlike med površino predmeta in njegovega ozadja (Butina 

1997, 66). Pri tehnikah visokega tiska kot sta lesorez in linorez, se nam intervencije v 

matrici pokaţejo kot reliefne, teksturalne in svetlobne razlike med vrezanimi in 

nevrezanimi deli. Isto je pri tehniki globokega tiska suha igla, le da je tu zaznavanje med 

likovnimi elementi in ozadjem bolj oteţeno zaradi odsevnosti cinkove plošče. Laţje je na 

primer zaznavanje pri tehniki vernis mou, kjer nam mehka prevleka na matrici zaradi 

obarvanosti omogoča kontrastnost med celotno površino in graviranimi deli. Ali pa pri 

litografskih postopkih, kjer je kamnita matrica svetle podlage, litografski tuši in krede pa 

so obarvani, kar povečuje kontrastne dele med oblikami in nosilcem. Pri sitotisku delujemo 

po principu prenosa risbe na mreţo oziroma sito, tako da se s problemom oblika/nosilec 

srečujemo pri risbi sami. 
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Liki kot figure imajo obliko, obris in organizacijo, ozadje pa je nedefinirano in nedoločeno. 

To razlikovanje se začne, ko ob zaznavanju razlikujemo med svetlostjo, barvo, teksturo 

ipd. S stališča likovnega oblikovalca smo na vse te razlike posebej pozorni, med drugim 

tudi na njihove medsebojne odnose in prostore (Muhovič 2005, 58–59). Ko se ukvarjamo s 

prostorom na matrici, se med drugim odločamo ali bomo obdelovali matrico v rob, 

razmišljali o bolj odprti kompoziciji, ali podoba na matrici ne bo segala do roba, ali pa bo 

še dodatno uokvirjena. Poleg tega matrica ni nujno le nosilka likov, podob, temveč lahko 

sama nastopa kot oblika in hkratno kot barvna ploskev. Matrica je tista, ki je udejanjanje 

likovne ideje ter za katero velja tudi trditev "plošča je papir" (Suhy 2000, 134–135). 

 

4.3 Odnos oblika/nosilec pri grafičnem listu 

Z odtisom matrice na papir ustvarimo grafični list, ki ima svoje značilnosti in ga drugače 

dojemamo kot matrico. Kot ustvarjalec smo hkrati pozorni na matrico in odtis, kot gledalec 

pa sprejmemo samo končni izdelek, saj imamo navadno vpogled le v grafični list. Gladko 

pripravljeno pravokotno polje/nosilec je iznajdba človeštva in je postala močno 

sprejemljiva oblika v umetnosti. Med ustvarjanjem se prilagajamo temu nemimetičnemu
 

polju.
7
 Včasih prazna podlaga in njeni robovi niso bili pravi del slike, figura in prostor 

nista tvorila neločljive enote. K stroţji enotnosti je začela stremeti šele moderna umetnost, 

kar pomeni, da je začela sprejemati figure in narobne oblike podlage kot vzajemno igro 

(Schapiro 1969, 92–93, 102). Papir je kot ozadje enakomeren in nestrukturiran, madeţ (to 

je lahko tudi odtis matrice) pa ima z obrisom dano obliko. Madeţa ne vidimo kot luknjo v 

papirju, temveč kot črn lik na belem papirju (Butina 1997, 66). 

Notranji robovi, ki jih zariše odtisovanje matrice na papir, ne pa robovi papirja, so v 

umetniški grafiki odločilnejši, saj ti zamejujejo slikovno polje, hkrati pa so sestavni del 

podobe in določajo format, ki določa notranjo organizacijo slikovnega polja. Tako se 

vzpostavlja prepletajoče se razmerje med matrico in papirjem. Puščanje belih robov okrog 

matrice je v umetniški grafiki postala najbolj sprejemljiva forma. Te bele obrobe, ki 

obkroţajo odtis povzročijo, da se ena totaliteta (podoba na matrici) spremeni v drugo 

totaliteto (grafični list). Umetnik na matrici ustvari določeno podobo, vendar se ta 

spremeni v drugačno takoj, ko se ta odtisne na papir. Bele obrobe uokvirijo to podobo in 

                                                           
7
 Schapiro imenuje podlago oziroma izbran format nemimetično polje (Schapiro 1969, 102). Razlaga pojma: 

mímezis -a m, knjiţ. posnemanje stvarnega sveta; mimétičen -čna -o, prid. nanašajoč se na mimezis (SSKJ 

2000). Format je torej nemimetičen, ker je produkt človekovega mišljenja in ne posnema stvarnega sveta. 
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postanejo njen neločljiv del. Odtisa in papirja ne vidimo ločeno (Borčić 2001, 104). 

Manjše grafike naj bi delovale tudi bolj uravnoteţeno, če je beli rob spodaj nekoliko širši 

kot zgoraj (Šuštaršič in drugi 2004, 212). 

Te robove lahko večkrat dojemamo kot ozadje, zaradi razlike med dvema barvnima 

površinama, papir je enakomerne svetlosti, odtis pa je temnejši in strukturiran. Po načelih 

gestaltne psihologije
8
 odtis vključuje tudi prazni prostor okrog sebe (Borčić 2001, 104). 

Vse skupaj dojemamo kot neločljivo celoto, kot nekaj kar pripada podobi oziroma liku in 

prispeva k njegovim kvalitetam. Naši mentalni sistemi, po načelih gestalta, niso sestavljeni 

iz elementov, ki so pred zdruţitvijo izolirani, temveč so ţe od začetka organizirane celote 

kot liki ali celostne strukture (Butina 1984, 166; Schapiro 1969, 95). Prostorske relacije so 

samo del celote. Niti ne poskušamo doumeti velikosti, razdalj ter ne primerjamo dela z 

drugim delom. Te značilnosti navadno vidimo kot lastnosti celotnega vizualnega polja 

(Arnheim 1974, 10–11). Umetniki so se redkokdaj odpovedali belim robovom, izgonemo 

se jim lahko le tako, da matrico odtiskujemo v ţivi rob, kar pomeni, da je velikost papirja, 

ki ga poloţimo na matrico enaka velikosti le-te (Borčić 2001, 104). Robovom se lahko 

izognemo tudi z nepravokotno obliko matrice, ki jo odtisnjeno dojamemo kot obliko, ki 

leţi na nekem praznem polju/ozadju, kar je temeljni gestaltistični zakon ločevanja lika od 

podlage. 

  

                                                           
8
 [nem. -e Gestalt = izgled, postava, podoba, stanje, lik], v strokovni rabi: gestalt je celota, ki nastane z  

zdruţevanjem  različnih delov, pri čemer način integracije povzroči, da dobi celota neke kvalitativno povsem 

nove vsebine in funkcije, ki jih zdruţeni elementi sami po sebi nimajo; kvaliteta celote, ki izvira iz 

funkcionalnega sodelovanja med njenimi sestavnimi deli in je rezultat tega sodelovanja; kvaliteta nekega 

kompleksa sestavin, ki izvira iz njegove celostne organizacije, ni pa je mogoče izločiti iz narave njenih 

konkretnih sestavin (gestalt-kvaliteta). V psihologiji: Gestalt je tudi temeljni pojem gestalt psihologije, s 

področja katere pravzaprav izvira, temelji na nazoru gestalt teorije, ki se ukvarja predvsem s proučevanjem 

narave urejenosti psihičnih dogajanj, od zaznavanja preko občutenja in mišljenja delovanja. Gestalt 

psihologija o zaznavanju: zaznava ima celostni značaj in ni zgolj vsota občutkov, kar pomeni da vsota 

občutkov ne razloţi celostnega karakterja zaznave. V likovni ustvarjalnosti: gestalt psihologija ima z likovno 

ustvarjalnostjo -strogo gledano- skupnega le toliko kolikor se operacionalnosti obeh področij srečujeta na 

polju "produkcije vizualnih zaznav", ne pa nujno tudi več. Pri zaznavanju nastopajo gestaltistični zakoni, ki 

so konceptualizacije tistih temeljnih pogojev, ki v zazanavanju pripomorejo k temu, da zaznavni aparat čutne 

podatke poveţe v celostno zaznavo oziroma percepcijo smiselnih predmetov in pojavov; ne vidimo posebej 

barve, oblike, obrisa in sprememb v osvetlitvi predmeta, ampak predmet. Ti zakoni razloţijo kako in pod 

kakšnimi pogoji vidni aparat iz mnoţice točkovnih draţljajev oblikuje koherentno perceptivno celoto s 

formalno identiteto, pomenom in smislom (Muhovič 2005, 60–63). 
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5 LIKOVNI ELEMENTI IN LIKOVNA FORMA 

5.1 Linija 

5.1.1 Linija kot osnovni risarski element 

Linija je osnova risanja in nastane kot sled nekega pisala oziroma risala, ki je navadno 

odvisno od gibanja roke. Linija je kot likovna prvina gradilka oblik in prostora v eni od 

svojih pojavnih modalitet; kot aktivna, ki nastane zaradi sledi risala in se svobodno giblje, 

medialna, ki v svojem gibanju zariše, omeji določeno površino, ter pasivna, kot posledica 

strukturalnih linij. Oblike na papirju ni, dokler je ne ustvarimo z linijo, v eni od njenih 

pojavnih moţnosti, zato jo imenujemo tudi orisna prvina. Orisuje predmetne in 

nepredmetne oblike ter likovni prostor. Da linijo lahko zaznamo, moramo z očmi drseti ob 

njej, kar navadno pomeni gibanje po obrisu neke oblike. Linija poraja gibanje in to je njena 

glavna značilnost (Butina 1984, 139, 147–148, 302; 1997, 189–190).  

Butina linijo označi kot mero, ker za razliko od tonske vrednosti in barve, ne nosi nobene 

teţe in kvalitete. Je pa vodilni element risanja, s katerim pri gradnji prostora sodelujeta 

prav svetlo-temno in barva. Liniji kot sami, so lastni koti (ostri ali topi), dolţina (dolga ali 

kratka), dolţina premera in ţariščna razdalja. Vse te količine so merljive, kadar pa so te 

moţnosti merjenja dvomljive, linije ni mogoče uporabljati v absolutni čistosti (Butina 

1997, 189–190). Zato, ker je linija kot temeljno izrazno sredstvo najbolj abstrakten likovni 

element in ga v naravi ni, ampak jo najdemo kot mejo med različno osvetljenimi, 

obarvanimi deli vidnega polja (Muhovič 1996, 196–197). Tako zaznavamo linijo na dva 

psihofiziološka načina, kot gibanje nekega predmeta v prostoru, ki se odraţa na mreţnici, 

na primer pot konice igle po cinkovi plošči ali pa jo dojemamo kot mejo med različnimi 

tonskimi ali barvnimi razlikami (Butina 1997, 190–191). 

Temelj grafične umetnosti je prav tako risanje in risanje je izrazito umetnost linije. Linija 

je eden od najosnovnejših elementov v grafiki in daje grafičnemu delu določen likovni 

izraz, likovno zunanjost. Gre za videz upodobljenih stvari in za oblikovno strukturo tega 

videza (Muhovič 1996, 196; 1997a, 223). Grafik je tisti, ki v skladu s svojo zamislijo in 

sistemom misli izbere ustrezne modalitete linije, primerne snovne nosilce ter oblikuje 

svojo zamisel na slikovni ploskvi. Od njega je odvisno kakšne bodo linearne tvorbe. Linija 

pa tista, ki tvori jasen in oster obris oblike, pri orisovanju pa lahko sodeluje z barvo ali s 

tonom, le da sodelovanje podreja sintaktičnim zahtevam, ki so lastne eni ali drugi prvini 

(Butina 1984, 302; 2003, 117).  
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Po Schapiru je linija z estetskega gledišča umetno znamenje s svojimi lastnimi 

značilnostmi. Umetnik lahko z njo preusmerja pozornost pri gledalcu z enega vidika k 

drugemu, oba, tako gledalec kot umetnik, pa lahko razločujeta kvalitete znakovne 

substance same po sebi (Scahpiro 1969, 100). Linija lahko na primer nastopa tako, da nam 

daje zelo razgibane kompozicije ali pa je le del ploskovite rabe. 

 

5.1.2 Grafična linija in risba 

Grafična linija in risba sta obdelani s tehnološkimi, kemičnimi in mehanskimi postopki. 

Med temi postopki se nekje izgublja avtorjeva avtonomnost, hkrati pa se z tehnikami 

reproduciranja ustvarja njihova nova originalnost. Ustvarjanje grafične risbe in linje poteka 

na različne načine, odvisno od grafičnih tehnik. S trdimi risali v umetniški grafiki delamo 

predvsem dolbene, vrezane risbe v kovinske plošče, les, linolej ali mase iz umetnih smol. 

Videz črte je tu odvisen od globine ter od širine in profila uporabljenega orodja. Risbe na 

kovinskih matricah lahko tudi jedkamo, kislina črte poglobi in razširi. S tem dobimo nov 

specifičen izgled linije (Hudoklin Šimaga 1983, 20, 24). Pri tehnikah ploskega tiska rišemo 

s kredami, tuši in te se linije izkaţejo kot zelo risarske in slikarske, kar je tudi posebnost 

teh tehnik. Linija je med drugim odvisna tudi od same materije, odpora likovne materije, ki 

ga dajejo nekatere trdne podlage, katere zavirajo avtomatizme, ki napeljujejo k rutini. 

Grafična risba je rezultat neposrednega stika duha z znatno upirajočo se materijo. Grafične 

tehnike kot so na primer lesorez, suha igla, jedkanica ipd., dajejo grafikovi roki bistveno 

večji odpor in s tem zavirajo vleko v rutino. Tako, da grafična risba lahko le še potencira 

likovni izraz linije in risanja samega (Muhovič 1996, 199). 

Ko govorimo o liniji in risbi v umetniški grafiki moramo poudariti, da imata ti specifiko, ki 

se navezuje na ekspresivne vrednosti proizvedenih linearnih tvorb, ki izvirajo tudi iz same 

narave grafične tehnike. Razlika je denimo med ekspresivnostjo linije v tehniki suhe igle 

ali v tehniki jedkanice. Tudi v umetniški grafiki ima linija lastnost dinamičnosti in gibanja 

ter pojavne modalitete. Grafik tako v skladu z modalitetami linije (aktivna, medialna, 

pasivna) in njenih strategij (lahko je to obrisni ali slikoviti način) poizkuša izraziti svojo 

duhovno vsebino (Muhovič 1996, 200–201). V vsaki posamezni grafični tehniki risba 

dobiva specifično likovno dimenzijo s formalnimi lastnostmi, v katere je vključen 

specifičen karakter obdelave matrice realiziran z mehaničnimi, kemijskimi posegi na 

različnih površinah (Hozo 1988, 18). 
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Pomembno dejstvo pri kreaciji umetniške grafike je tudi to, da tu uničenje risbe ni 

potrebno. Ta pri večini grafičnih tehnik ostaja in ţivi, medtem ko je pri slikarstvu risba 

velikokrat ţrtev, saj je njena prisotnost v sliki nevidna in se izgubi s prekrivanjem in 

nanašanjem barve (Zgonik 1994b, 99). V umetniški grafiki fenomen risbe ni v kritičnem 

poloţaju, saj je ta prisotna in se ohranja, večkrat pa ima tudi poglavitno vlogo in ne igra le 

vloge statista in navideznega dopolnila, kot je Korošec opredelil risbo skozi zgodovino 

umetnosti (Korošec 1983, 5). 

 

5.1.3 Črtna risba v umetniški grafiki 

Pojav črtne risbe je dokaj značilen za umetniško grafiko. Črtna risba se pojavlja v različnih 

tehnikah, kar je odvisno od avtorjevega lastnega likovnega izraţanja. Gre za uporabo 

zgoščenih črt/linij kot osnovne likovne prvine za doseganje vmesnih tonov med belo in 

črno. Črtna bela ali črna risba se v umetniški grafiki velikokrat pojavljata kot gradilki 

prostora, plastičnih oblik ali kot konturne risbe s črtnim senčenjem. Več belih linij na 

primer deluje kot svetlo polje, ki se "dviguje" iz črne ravnine ali pa obratno. Ne moremo pa 

jih uporabljati po istih oblikovnih principih (Jesih 2000, 36–39).  

Butina pravi, da z linijo orišemo ploskev tako, da linije zgostimo z vzporednimi ali 

kriţajočimi se potezami in tako pokrijemo neko določeno površino z enakomerno tonsko 

ali barvno vrednostjo. Kadar pa so linije tako goste, da jih ne razločimo več, ko občutimo 

pokrito površino samo še kot enakomerno gosto ploskev, linija kot element zgine in se 

pojavi ploskev z določeno površinsko energijo, ki je v nasprotju s površinsko energijo 

okolja. Obrisna linija, ki tako nastane nima več lastne energije, ker je posledica površinskih 

energij ploskve in njenega okolja, zato taka linija v tem primeru postane pasivna linija. 

Tako z različno gostoto in številom linij prehajamo iz ene svetlostne ali barvne vrednosti v 

drugo na postopen, kontinuiran način. S tem lahko iz področja linije prehajamo ţe na 

področje svetlostnih tonskih razlik. Linija tako sluţi predvsem za ustvarjanje svetlostnih, 

tonskih vrednosti. Te so pri Rembrandtovih grafikah postavljene na prvo mesto, zato je 

linija tu drugotnega pomena (Butina 1997, 190–192; 2003, 2). 

Linija je tista, ki lahko gradi določeno obliko ali podobo. Če dele linije izvzamemo iz 

podobe, so videti kot majhne snovne sestavine – hitre poteze, krivulje, ki same po sebi 

nimajo nekega mimetičnega pomena. Vse te sestavine dobijo vrednost določenih znakov, 

ko stopijo v neke kombinacije in ko njihove kvalitete znamenj nekaj prispevajo k videzu 
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predstavljenih predmetov. Na teh predstavljenih predmetih je mnogo linij, ki jih ne vidimo, 

kot znakov dejanskega objekta in njegovih delov v morfološkem smislu. Tanka šrafura 

sivih tonov in senc na grafiki ne ustreza nobeni taki mreţi na predmetu. Toda, če jo 

opazujemo, vidimo iz prave oddaljenosti, nam pokaţe stopnje svetlobe in teme, subtilne 

gradacije in močne kontraste, ki nam razlikujejo volumen, modeliranje, osvetlitev 

predmeta. Majhne enote pri črtni risbi same po sebi s svojo obliko ne predstavljajo ničesar, 

toda če jih v pravem kontekstu mnogokrat ponovimo, ţivo evocirajo neko kvaliteto 

predmeta (Schapiro 1969, 101). 

 

5.2 Oblika 

Likovna misel lahko biva le če je uresničena v snovni obliki, tako da je dostopna drugim 

ljudem in ustvarjalcu samemu. Snovi brez oblike ni, kakor tudi misli ni brez oblike. 

Zaznavanje oblike pa je dojemanje strukturalnih lastnosti vidnega (Butina 2003, 50). 

Vsako obliko določajo tri vrednosti: absolutna vrednost – oblika je krog, kvadrat, elipsa 

itd., likovna vednost – oblika ima neko barvo, svetlost, teksturo, zaseda nek prostor ter 

relativna vrednost – slednja izhaja iz njenega odnosa do prostora in oblik, ki jo obdajajo in 

vplivajo nanjo. Vsako obliko, ki je obogatila svojo absolutno vrednost s svojimi 

svetlostnimi, barvnimi, teksturalnimi vsebinami, zlasti pa z navezovanjem odnosov z 

njenim okoliškim prostorom in njegovimi vsebinami, pravimo lik. Vsaki obliki lahko 

spreminjamo vsebino in lastnosti. S tem pa nastane iz nje nekaj več kot le zgolj oblika v 

oţjem smislu, ker se nove lastnosti z njo poveţejo v nedeljivo celoto (Butina 2003, 54–56). 

 

5.2.1 Tvorjenje oblik 

"Konstrukcija oblik je kompleksen miselni proces, v katerem sodeluje ves človek kot 

psihofizična celota, /.../" (Butina 1984, 181).  

Vse izrazne likovne prvine se nanašajo na obliko, ker jo s svojimi odnosi in gibanjem 

tvorijo in s tem oblikujejo njen prostor. Zato je funkcije likovnih prvin najbolj konkretno 

predstaviti, če opazujemo njihovo obnašanje v artikulacji oblik, torej njihove oblikotvorne 

potenciale in posebnosti (Butina 2003, 116).  

Pri likovnem ustvarjanju ločimo dva načina nastajanja oblik. Prvi je z odvzemanjem 

(subtrakcija), drugi je z dodajanjem (adicija). Nekatere nove oblike v grafiki nastanejo z 
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odvzemanjem materiala, to je značilno za grafične tehnike z vrezovanjem, graviranjem ipd. 

Lahko jih pa tvorimo z dodajanjem, ko na primer bolj enostavne oblike tvorimo v 

kompleksnejše, ko spreminjamo obliko z dodajanjem materiala, na primer pri kolagrafiji, 

kjer se grafična risba gradi z lepilom in peskom (Šuštaršič in drugi 2004, 181). Spet za 

razliko od slikarskega medija, tu likovnega izdelka ne gradimo z barvo, tako da ustvarjanje 

oblik poteka na svojevrsten način. Oblik na matrici ne moremo nenehno preoblikovati in 

iskati vedno novih morfoloških transformacij, razen pri tehnikah, ki omogočajo izbris risbe 

z matrice. Torej oblike tvorimo tako, da v večini grafičnih tehnik posegamo v matico 

samo, kjer material odvzemamo ali dodajamo, da se oblikuje reliefnost, kar je izvzeto za 

ploski in propustni tisk. Oblik na matrici ne zaznavamo enako kot oblik, ki so s te matrice 

ţe odtisnjene. Oblika na matrici je le komunikacijsko sredstvo, nima pa izrazne moči barve 

(Muhovič 2000a, 170). Oblika se nanaša na prostorske odnose med sestavnimi deli oblike, 

ki jih ustvarimo na matrici, zlasti obrisa in mejnih ploskev (Butina 1984, 189). Ponavljam, 

ko hočemo v umetniški grafiki videti kako bodo delovale oblike, je potrebno narediti 

poskusni odtis. Šele takrat vidimo izraznost oblik. Da obliko pravilno zaznamo, si jo 

moramo dodbra ogledati in poskušati razumeti njene odnose. Če oblika ne nosi take 

informacije in izraza kot bi hoteli, jo naknadno dodelamo; kar se zadeva oblike same in 

njenih likovnih vrednosti – barve, tona, teksture. Pri ustvarjanju oblike na matrici smo 

usmerjeni k njeni predmetnosti, vendar moramo paziti, da se ne prepustimo samo temu 

vidiku. Potrebno je razmišljati tudi o barvi in celo teksturi, ki nastopata, kot likovna 

vsebina oblik, ko matrico odtisnemo. Obe izrazni sredstvi moramo uporabljati v njuni 

celovitosti; oblikovanje z barvami moramo podvreči razumskemu nadzoru, istočasno pa 

mora biti razumski nadzor odprt za ekspresivno vrednost oblik (Muhovič 2000a, 170). 

Poleg tega, ko tvorimo oblike, ne upoštevamo le njihovih likovnih vsebin, temveč tudi 

ostale vsebine. Muhovič pravi: "Splošno znano je, da korenine umetniške ustvarjalnosti 

izraščajo iz uravnovešenega odnosa med obliko in vsebino: umetnik naj oblike nikdar ne 

podreja vsebini (kar je danes pogost primer), niti vsebine obliki, ampak naj nenehno išče (= 

preizkuša) poti in načine, na katere bi se oba pola vzajemno artikulirala" (Muhovič 2000b, 

119). Če se preveč osredotočimo na samo vsebino, je oblikovna plat umetniškega dela 

zanemarjena. Umetnik najbolje izrazi vsebino, ki si jo je sposoben zamisliti, če zmore tej 

vsebini najti, proizvesti oblikovni ekvivalent, da se bo le-ta izrazila v svoji naravi na 

čimbolj ustrezen način. Dinamiki likovne ideje mora poiskati dinamiko izraznih sredstev s 

katerimi dela (Muhovič 2000b, 119). 
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Torej, ko hočemo v umetniški grafiki zamišljeni vsebini dati enakovreden likovni, 

oblikovni izraz je potrebna "previdnost". Oblike imajo svoje razseţnosti in pri določenih 

grafičnih tehnikah je potrebno pri ustvarjanju matrice dobro razmisliti kakšne bodo, 

predvsem zaradi postopkov dela, ki nam ne omogočajo takojšnjega vpogleda in nenehnih 

korektur. Če damo poudarek zgolj vsebinskemu delu, lahko kaj kmalu ugotovimo, da 

oblikovna plat ne podpira vsebine in tako nismo dosegli ţelenega. Ker so oblike sposobne 

nositi informacijo in izraz, se v skladu z našo idejo odločimo, kako bomo likovno zgostili 

vizualne informacije ali kako bomo le-te ekspresivno karakterizirali s pomočjo likovnih 

izraznih sredstev (Muhovič 2000b, 120–121). 

 

5.2.2 Podreditev oblike materiji 

Ko ustvarjamo, je likovno idejo potrebno izraziti v določenem materialu, ki ima svoje 

posebnosti. Ena izmed teh je odpor, ki se pojavlja pri poseganju v matrico, o katerem sem 

ţe govorila. Odpor do določene mere vpliva na ustvarjanje oblik in se mu moramo tudi 

podrejati. Ta upor materije povzroča, da so oblike na zunaj večinoma bolj surove, 

shematične, enostavnejše, omejene na bistveno in celo okorne, hkrati pa personalizirane, 

sveţe, suverene in zniansirane v izrazu (Muhovič 1996, 199–200). Tako oblike zaradi 

različnih materialov pridobijo različne izraznosti, ki so predvsem značilne za določene 

grafične postopke. Njihovo likovno vsebino velikokrat določa ţe material sam, na primer 

struktura materiala, ki se pri odtisu kaţe kot tekstura odtisnjenih oblik. Poleg materialov s 

sebi lastno teksturo, lahko likovne teksturalne vrednosti omogočajo likovna orodja in 

tehnike s sebi lastnimi načini obdelovanja likovnih materialov (Butina 2003, 84). Oblika se 

do neke mere podredi materiji in je tudi odvisna od nje. Različni likovni materiali 

omogočajo nastanek različnih oblik, zato so dejavni sestavni del oblikovanja (Šuštaršič in 

drugi 2004, 178). Lastnosti materij so se posluţevali grafiki v informelu, kjer so 

eksperimentirali z različnimi materiali ter njihovimi teksturami in tako prišli do 

svojevrstnih likovnih izrazov. Materiali, ki se jih uporablja v umetniški grafiki, niso le 

pasivni nosilci zamisli, ampak so aktivni in odločujoči elementi izraza (Butina 1997, 231). 

Tudi robovi oblik so do neke mere podrejeni materialu in oblikovanju materiala. Zato 

moramo biti pozorni kako bomo definirali rob pri ustvarjanju oblike, da bomo vsebinsko in 

oblikovno izrazili kar smo hoteli. Ker so robovi površin linearnega značaja, je večina 

informacij o oblikah v linearnih obrisih, zato so robovi oblik pomembni, ker prav tu 

nastopajo razlike med določenimi površinami. Linija v robovih oblike loči notranji prostor 
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oblike od zunanjega (Butina 1984, 128–129; 2003, 117). Nekateri materiali skupaj s 

tehnikami omogočajo mehkejše prehode in robove, nekateri ostrejše. Likovno drugače 

deluje, če vreţemo linijo v linolej ali pa jo na litografskem kamnu potegnemo s kredo. Ko 

imamo opravka z materialom, ki ima vizualno izrazite lastnosti, je še kako pomembno, da 

se mu ne podredimo, ampak ga pri kreiranju oblik poskusimo obdelovati na sebi lasten, 

individualiziran način, s tem da upoštevamo njegove specifike. 

 

5.2.3 Odnos med likovno formo in matrico  

Oblike, ki jih ustvarjamo z likovnimi izraznimi sredstvi poveţemo v celoto. Tu svojo misel 

oblikujemo v med seboj povezano strukturo oblik, v likovno formo. V kakšnem odnosu pa 

sta likovna forma in matrica? Forma je tista, ki je vsota in sinteza občutenja sveta, 

umetnikove spretnosti, njegovih izraznih sredstev in načina medsebojnih odnosov 

(Muhovič 1996, 201). Kako grafična likovna forma izraţa lastno avtorjevo spretnost v 

umetniški grafiki? Kompozicijo gradimo s posegi v matrico, kateri na grafičnem listu 

zaţivijo kot razni likovni elementi. Poleg tega je ustvarjanje v umetniški grafiki odvisno 

tudi od določenih tehnoloških in kemičnih postopkov, ki vplivajo na izraznost naše risbe na 

matrici. Tudi sama likovna forma zaţivi šele ob odtisu matrice, le-tega omogoči grafična 

stiskalnica. Tu se pojavi vprašanje ali je za likovno formo in izraz končnega grafičnega 

lista zasluţen avtor sam, ali ga pripišemo raznim postopkom tekom grafičnega procesa. 

Muhovič razlaga, da grafična risba na primarni artikulacijski
9
 ravni podpira, potencira in 

celo radikalizira tiste vidike risarskega procesa, ki se izraţajo skozi tok, zamah in gibanje 

linije kot elementa grafične artikulacije. In da je prav ta, poudarjena personaliziranost 

grafične risbe, v kateri je dokumetirana drama individualnega ustvarjalnega prehajanja 

ideje v materijo, in ta globok in širok odmev grafičnega izraza, tisto kar dela klasične 

tehnike zanimive in privlačne ter, da je izraz učinkovito sredstvo za artikulacijo grafičnih 

informacij, tj. oblik in form (Muhovič 1996, 200–201). 

Izraz je tista karakteristika, ki izvira iz značaja umetnikove poteze in iz značaja tehnike ter 

neposredno nagovarja emocije. Umetniška informacija izhaja iz oblike oziroma iz sistema 

oblik in nagovarja razum. Izraz je prva, najbolj opazna ter seveda nepogrešljiva lastnost 

                                                           
9
 V likovnem izraţanju primarno raven artikulacije predstavljajo oblike, ki nosijo pomene. Primarna raven 

artikulacije je artikulacija oblik, ki so lahko ploskovite ali prostorske, torej artikulacija orisanih likovnih 

prvin. Sekundarna raven likovne artikulacije pa je ravnina orisnih likovnih prvin: točke, linije, svetlo-

temnega in barve. Z njimi orisujemo enote primarne členitve, tj. oblike s pomeni, ki so v likovnem 

oblikovanju funkcionalno analogne besedam v verbalnem jeziku (Butina  2003, 115). 
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umetniških form. Njihova manj opazna poteza, ampak temelj, je sistemskost. Izraz je 

prilagojen človekovi čutnosti in emocionalnosti, sistemskost grafičnih form, ki nastaja s 

postopno tehnično in likovno obdelavo matrice pa je prilagojena človeški racionalnosti. In 

če pogledamo grafični list pozorneje, hitro uvidimo, da imamo pred seboj pravzaprav samo 

formalni skelet dejanskega procesa avtorjeve ustvarjalnosti, dele procesa, kjer je ta zapustil 

oblikovno sled v prostoru in času (Muhovič 1996, 202–203). 

Postopne in tehnične obdelave matrice oziroma sistemskost grafičnih form niso zgolj 

sistematizacija informacij. V ustvarjalnem procesu te informacije sistematično usklajujemo 

z izrazom, poleg tega pa usklajujemo tudi ekspresivno okarakterizirane informacije med 

seboj. Torej ti grafični postopki lahko vplivajo na to, da imamo v umetniški grafiki manj 

svobode pri ustvarjanju oblik kot na ostalih področjih, vendar so del ustvarjalnega procesa 

grafičnega medija. Ne gre le za razvrščanje dejstev, ampak ustvarjanje sistema odnosov 

med grafičnimi dejstvi. Grafik oblike predeluje, obdela in s temi likovnimi in tehničnimi 

postopki skuša doseči status kompleksne likovne stvarnosti (Muhovič 1996, 203). 

Matrica je tista, ki nam omogoča, da skupaj z grafičnimi postopki proizvajamo vedno nove 

likovne forme, prav zaradi posebnosti postopkov in oblikovanja materiala samega. Matrica 

je nosilka informacij in posebna oblika odnosov med draţljaji. Muhovič o njej: "Lahko bi 

rekel, da je grafična plošča natančnejši seizmograf umetnikovega risarskega psihograma, 

kot pa površina papirja, po katerem risalo gladko teče" (Muhovič 1996, 196). Prav zaradi 

"tehnične" upočasnitve risarskega procesa, ker bolj precizno zapiše umetnikovo iskanje, 

oklevanje, odločitve, izbire in duhovne posege, ki ostanejo zabeleţeni kot del pomenske 

strukture grafičnega odtisa, in kot taki gradijo likovno formo (Muhovič 1996, 199). 

 

5.3 Uporaba barve v umetniški grafiki 

5.3.1 Črna in bela 

Likovna teorija navaja, da črna in bela nista barvi. Lahko jima rečemo, da sta nevtralni, 

zaradi tega, ker nimata kromatičnosti; kar pomeni, da nimata barvnega tona. Med nevtralne 

barve sodi tudi siva. Belo ponavadi enačimo s svetlobo, ki nima nikakršne barve. Zaznamo 

jo pa takrat, ko neki predmet v isti meri odbija vse v spektru vidne svetlobe vsebovane 

valovne dolţine. Tako da v resnici bele v naravi sploh ni. Črna pa vso svetlobo vpije 

(Butina 1984, 73, 83–84). In kljub temu, sta bela površina papirja in iz nje izstopajoča 

črna, kot posledica odtisa matrice, najbolj značilni za umetniško grafiko. Površina papirja 
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seveda ni nikoli zares bela, temveč je le njen pribliţek, ampak je pa dovolj svetla, da iz nje 

izstopijo beli ali temni liki (Borčić 2001, 80). Čeprav je črna barva nepestra in nima barvne 

moči, skupaj z belo v kontrastu, v umetniški grafiki dosega izjemne ekspresivne izraznosti. 

Bela in črna sta posledica različnega obdelovanja matric in ne nastopata na enak način pri 

vseh tehnikah tiska. Ko ustvarjamo črno-belo grafiko v določeni tehniki, se ponavadi 

osredotočimo na izmenjavanje belih in črnih površin. Črna barva je tista, ki največkrat 

orisuje neko podobo, bela pa se upošteva kot ozadje. Ta je lahko posledica aktivnega 

delovanja roke ali pa postransko nastane ob tem posegu, enako velja za belo. Pri tem 

moramo delovati po logiki nastanka grafične risbe, ko črne in bele like smatramo z 

negativno ali pozitivno posledico poseganja v material (Paro 1991, 32). S črno in belo 

barvo lahko gradimo ploskovit in globinski prostor, kjer uporabljamo ploskovite ali 

globinske gramatike, pri slednjih uporabljamo sivine. 

Skupaj s črno in belo barvo velikokrat nastopajo tonske vrednosti, ki so prav tako splošna 

značilnost umetniške grafike, pri njih gre za stopnje zasenčenosti med črno in belo. Ena je 

lahko bolj ali manj bogata s svetlobno energijo, druga pa je bolj ali manj obteţena s črno. 

Te različne stopnje lahko po teţi primerjamo med seboj. Črna lahko stoji v odnosu do bele 

norme (do belega ozadja) in bela do črne norme (na črnem ozadju), ali pa sta obe v odnosu 

do srednje sive norme (Butina 1997, 189). Te svetlostne razlike lahko uporabljamo za 

posredovanje oblikovanosti stvari, njihovih površin in globine prostora, večkrat jih 

uporabljamo v skladu z ostalimi prostorskimi ključi. Če imamo opravka z abstraktno 

spremembo svetlosti, ki ničesar ne opisuje, se pojavi občutek prostorske globine, ki temelji 

na psihološkem dejstvu, da nas svetle barve bolj aktivirajo kot temne. Iz istega vzroka 

občutimo temno ali črno barvo kot teţjo (Butina 1995a, 23–24). 

 

5.3.2 Barvni tisk 

Pri barvnem tisku v umetniški grafiki si ne moremo zamisliti tako obseţne barvne palete, 

kakor jo pozna slikarstvo, še manj pa "hkratnega poteznega mešanja" dveh ali več barv v 

skupnem potegljaju (Tršar 1989, 392). Ţe zgolj zaradi drugačnega barvnega mešanja, 

posebnosti grafičnih barv, nanašanja barve in njene količine na matrico ter brisanja 

odvečne barve z matrice, kar izredno vpliva na zunanjo podobo odtisa (Jesih 2000, 9). Vse 

to poteka po določenih postopkih in ne omogoča sprotnega nanašanja barve ali prekrivanja 

barv. Popravke lahko delamo šele po poskusnem odtisu matrice. Ker ta proces poteka v več 
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planih, je slaba lastnost ta, da grafičnemu ustvarjanju jemlje velik del "delovne 

neposrednosti" in "samonavdušenja" avtorja ob sprotnem preučevanju rezultatov dela. Pri 

barvnem tisku moramo paziti, da upoštevamo značilnosti grafične tehnike. Nesmiselno je, 

da se poskušamo pribliţati slikarskemu mediju, ker bodo tako grafike lahko hitro delovale 

dekorativne, estetsko "posplošene", za razliko od ekspresivne izjemnosti (Tršar 1989, 392). 

Ko ustvarjamo v barvnem tisku, se moramo prilagoditi grafični tehniki, biti pozorni na 

izraz, ki ga omogoča, saj imajo grafični materiali svoje moţnosti in meje. Določene 

grafične tehnike omogočajo večji pribliţek slikarskemu mediju, ampak če je to naš ključni 

cilj, zanemarjamo zmoţnosti grafičnega medija, ki nam ponuja sebi lastne izrazne kvalitete 

in ekspresivnosti. Torej barva, njene barvne dimenzije pridejo do svoje izraznosti šele na 

odtisu in prav tako tudi njeni medsebojni odnosi z drugimi barvami. Ko nanašamo barvo 

na matrico nam ta deluje barvno, svetlostno, nasičeno drugače kot potem, ko je odtisnjena 

na papirju. Lastnosti barve, še posebej če jo sami mešamo, najlaţje vidimo tako, da je malo 

nanesemo na papir. 

 

5.3.2.1 Plosk likovni prostor 

Za gradnjo takega likovnega prostora uporabljamo barvo v njeni ploskovni, 

dvodimenzionalni obliki, ne da bi se morala razprostirati tudi v globino in gostoto 

(Trstenjak v Butina 1984, 95). Barva zahteva, da jo uporabljamo na ploskovit način. Lahko 

rečemo, da sta barva in ploskev v likovnem smislu sinonima, saj se ujemata v svojih 

temeljnih zahtevah. Barva zato artikulira prvenstveno ploskovite oblike (Muhovič 1997b, 

178). 

Barva v ploskovitem prostoru s svojimi razlikami tvori oblike, ko se le-te razlike srečujejo 

v linearnih robovih različno obarvanih področij slikovnega polja. Zato so barvne oblike 

vedno jasno omejene in oblikovane. Njihov obris je čist in določen ter barvo trdno osami v 

notranji prostor oblike. Ploskovit barvni prostor členi barva s svojimi barvnimi kvalitetami, 

tj. s svojimi specifičnimi barvnimi svetlostmi ali s svetlostnimi razlikami, ki nastajajo, ko 

določeni barvi dodajamo večje ali manjše količine bele ali črne barve. Če hočemo barvo 

ohraniti čisto in zvenečo, jo moramo uporabljati na ploskovit način, v ploskvi, kjer se 

svetloba po vsej površini enako odbija. Barva se ohranja v vsej lepoti in sijaju, zato je 

ploskovita barva likovno najbolj upravičena (Butina 1995a, 24; 2003, 117).  
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Ploskovit način uporabe barve je določenim grafičnim tehnikam zelo blizu, prav zaradi 

značilnega oblikovanja matric in predvsem nanašanja barve na matrico. Tehnike nam 

omogočajo ploskve, kjer so oblike jasno omejene z enodimenzionalnimi robovi, linijami 

ter nosijo barvo enakomerno razporejeno po svoji površini. Lahko se posvetimo izraznosti 

barve, ki tako postane tudi nosilka likovne vsebine, katera bolj kot informacijo nosi izraz. 

Tu pa moramo biti pozorni na barvne kvalitete, saj z njimi barva členi ploskovit barvni 

prostor. Te so njen barvni ton, njene absolutne in relativne barvne svetlosti, pri čemer je 

pomembnejša svetlostna vrednost barvnega odtenka kakor kromatična, ker izkušnja kaţe, 

da enako svetle ali temne barvne kvalitete kljub kromatski različnosti slabo členijo prostor 

(Muhovič 2002, 144). Poleg tega pa moramo paziti tudi na oblikovne lastnosti. Če je 

oblika zunanji izraz notranje vsebine (notranji likovni pomen je barva), pomeni, da 

struktura oblike ni dobro prilagojena barvni vsebini, vse dotlej dokler ni izraţena narava 

barvne energije, ki jo vsebuje (Muhovič 2000a, 171). 

Poleg barve v ploskovitem prostoru lahko izrabljamo tudi teksture, ki navadno v tretjo 

dimenzijo ne prestopajo do te mere, da bi površini vzele ploskovitost. Zato so v likovnem 

smislu teksture sorodne barvam in njihovi teţnji po ploskoviti rabi. Med barvami in 

teksturami obstaja neka dovolj intimna povezava, saj so lahko tudi barve mehke ali ostre, s 

teksturami pa lahko še potenciramo njihov izraz. V rabi jih lahko zdruţimo tako, da druge 

drugim poudarjajo njihove imanentne lastnosti, ali tako, da različnost teh lastnosti še 

poudarjamo. Isto barvo glede na kakovost teksture, ki jo podstavlja, popolnoma drugače 

razumemo (Muhovič 2003a, 149). 

Linija v ploskovitem prostoru se sme gibati tako, da ostajajo orisane prvine ploskovite. 

Njeno gibanje naj ne bi nakazovalo tretje dimenzije. Tako, da ploskovite oblike največkrat 

leţijo ena poleg druge v slikovni ploskvi (Butina 2003, 119).  

 

5.3.2.2 Globok likovni prostor 

Če hočemo z barvami členiti (s)likovni prostor v iluzijo tretje dimenzije, se temu upira 

ploskovita likovna narava barve (Butina 2003, 117). Barva v svetlobi ali senci izgublja 

svojo specifično barvno kvaliteto. Ker je vsak bliţji del svetlejši, odmaknjeni pa temnejši, 

barva ne prenaša dobro volumna teles in globine prostora (Muhovič 1997b, 177) 

Modulacija, ki je ustvarjanje iluzije tridimenzionalnih učinkov na dvodimenzionalni 

površini, temelji na oblikotvornih moţnostih likovnega elementa barva. Kontinuirani 
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prehodi iz ene v drugo barvno vrednost nujno vodijo v umazane, nekromatične mešanice 

(Muhovič 2001, 153). S tehnikami, kot so na primer suha igla in jedkanica, pridemo do teh 

barvnih prehodov, ker omogočajo bolj kontinuirane prehode zaradi črtnega izraza, saj je 

glavni likovni element kompozicije linija. Ampak se oddaljujejo od ploskovitosti in čistosti 

barve. Ali pa litografija, ki se večkrat izkaţe kot izrazito slikarska tehnika. Vendar, če 

hočemo prostor in izraz graditi na poudarjanju barvnih kvalitet, smo prisiljeni poiskati 

druge poti, kromatsko čistejše, katere bodo izkoriščale ploskovito logiko barvnega sveta, 

po drugi pa izkoriščale barvam imanentne iluzionistične oblikotvorne procese (Muhovič 

2001, 153).  

Namesto svetlostnih razlik, lahko pri gradnji prostora uporabimo barvne kvalitete toplih in 

hladnih barv, ker imajo iste psihološke posledice dozdevnega pribliţevanja in oddaljevanja 

kot svetli in temni odtenki. Poleg tega se je logiki kontinuiranega prehoda mogoče izogniti 

z logiko diskontinuranega prehoda tako, da členimo relief površin in globino prostora tako, 

da površine razlomimo v majhe ploskvice. Namen tega je, da barve ostanejo ploskovite in 

zato čiste in kljub temu nakaţejo gibanje površin skozi prostor. Tako nastajajo 

modulacijske gramatike (Butina 2003, 117, 119). Diskontinuirana barvna gradnja globine 

prostora je v umetniški grafiki večkrat prisotna, saj se je v nekaterih tehnikah teţko 

pribliţati nepretrganim barvnim prehodom. Kljub temu lahko tudi z diskontinuiranimi 

barvnimi prehodi v grafiki ustvarjamo izjemne oblike in prostore, na primer v lesorezu in 

linorezu. Vendar je slabost, da grafične tehnike zahtevajo veliko razmišljanja, postopkov in 

truda, ker je v teh primerih za končni grafični list potrebno več matric, kjer vsaka nosi 

svojo barvo.  

Poleg barve, tudi linija, pomaga pri dojemanju globinskega prostora, ta se tu lahko giblje v 

vse smeri in tako oriše vse moţne poloţaje oblik, ki jih omogoča tridimenzionalni prostor. 

Ena izmed najbolj znanih linearnih slovnic globinskega prostora je prav linearna 

perspektiva (Butina 2003, 119). Če hočemo globinski prostor še bolj nazorno prikazati 

uporabimo tudi vrsto prostorskih ključev, od prekrivanja, manjšanja predmetov, oblik itn. 

Poleg uporabe barve za ustvarjanje navidezne tridimenzionalnosti, bi tu omenila še slepi 

tisk, zgolj kot likovni efekt, ki ustvarja tridimenzionalnost, a na poseben način. Gre za 

reliefnost, ki nastane ob tiskanju z matrico na katero ne nanesemo barve. Ob gledanju 

doţivljamo prostor, ki nastaja med brezbarvnimi poglobljenimi in dvignjenimi deli. 

Uporaba tega tiska v umetniški grafiki lahko kaj hitro postane dekorativna, zato je 

potrebno slepi tisk premišljeno vključiti v kompozicijo. 
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5.3.2.3 Plitev likovni prostor 

V tem poglavju na kratko predstavljam še značilnosti plitvega likovnega prostora, ki ga v 

bistvu lahko umestimo nekje med ploskim ter globokim likovnim prostorom. Ko v 

umetniškemm delu opazimo iluzijo tridimenzionalnosti ali pa se oblike nizajo ena na 

drugo, tj. prekrivajo, se ustvarja predstava prostora. Če je ta prostorska iluzija minimalna 

ali nadzorovana tako, da se ne preveč odpira v globino prostora se ustvarja plitev prostor. 

Torej, to je prostor z omejeno količino globine, kjer likovni elementi zasedajo iste ali pa so 

umeščeni v zelo tesne plane oziroma nize. Kljub temu pa se plitev prostor lahko odpira v 

širino in nagovarja z gostoto. 

Plitev prostor se večinoma pojavlja v likovnih delih otrok in tudi v likovnem izraţanju 

primitivnih ljudstev. Ne smatramo ga kot nepravilnost perspektive, ampak kot njihovo 

nezmoţnost ustvarjanja iluzionističnega oziroma globokega prostora. Plitev likovni prostor 

pa je lahko tudi namerna izbira, predvsem pri nekaterih modernističnih smereh. Ta 

omogoča večjo jasnost, barvitost in taktilnost v likovnih delih. 

 

5.4 Likovna forma 

5.4.1 Kaj je likovna forma? 

Dejstvo je, da sta formalna in vsebinska plat umetniških produktov povezani. Kaj v bistvu 

smatramo za formalno plat likovnega dela? Formalna plat je ob-likovna stvarnost 

umetniškega dela. Kar pa ne pomeni, da besedo forma lahko enačimo z besedo oblika. V 

Slovarju slovenskega knjiţnega jezika najdemo za formo več razlag. Ena pravi, da gre pri 

formi za določen videz, ki ga ima stvar v prostoru, obliko, druga pa za način, kako je kaj 

izraţeno, povedano zlasti v umetniškem delu (SSKJ 2000).  

Muhovič v prispevkih za slovenski likovno-teoretski terminološki slovar razlaga o formi v 

likovni teoriji, kot o nečemu, kar je hkrati oprijemljivo (prezneca) in hkrati izmuzljivo 

(ideja, misel), hkrati vidno in hkrati nevidno. Ter o tem, da forme in oblike ne moremo 

enačiti, ker med tema fenomenoma obstaja razlika. Vsaka konkretna stvar ima svojo 

obliko, ali je ta fizična, mentalna, naravna, proizvedena, naključna ali načrtovana. Beseda 

forma pa se v strogem pomenu besede ne nanaša na nobeno obstoječo stvar, ker je 

abstrakcija (Muhovič 2006, 73–74).  
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Kako pa pridemo do likovne/umetniške forme? Smisel umetnikovega doţivljanja je v tem, 

da na originalen način izstopi in v tem izstopanju preoblikuje medij. Umetnikovo 

doţivljanje in pojmovanje sveta se prebijata do naših oči s konkretno obliko zapisa. V 

zapisu se misel ustavi v obliki in oblika postane znak ideje. Ta proces prehajanja od 

neposrednih psihičnih procesov, k procesom, ki posredujejo likovne znake in likovne 

forme kot sisteme likovnih znakov imenujemo umetniška formalizacija. To je proces 

umetniške transformacije duhovnih vsebin v umetniško formo. Umetniška forma je sistem 

likovnih znakov, zgrajenih iz elementarnih oblik, ki so povezani v kompozicijo in so vsak 

zase ali pa kot celota sposobni nositi izraz in informacijo (Muhovič 1992b, 73–76; 2003b, 

149).  

Forma vključuje pojme oblike, lika in vse ostale likovne pojme, ki so organizirani v 

končno, nedeljivo celoto umetniškega dela. V tem pomenu je forma lahko sinonim za 

strukturo, pove nam kako je kaj izraţeno (v tem primeru, se lahko strinjam z drugo 

predstavljeno razlago iz SSKJ). Ko govorimo o formi likovnega dela, lahko govorimo o 

njegovi miselni, likovni in materialni strukturi ali pa zgolj o njegovem zunanjem videzu, ki 

je rezultat notranje strukture. Forma je istočasno čutnost oziroma čutna pojavnost, sistem 

organiziranih zaznav in izraz duhovne vsebine ter je najvišja stopnja organiziranja likovnih 

prvin in duhovnih vsebin v celoto. Hkrati pa gre za likovno delo (artefakt). Zato rečemo za 

formo, da je (ne)oprijemljiva (Muhovič 2006, 72–76). Tudi Butina razlaga formo kot 

organizacijo likovnih prvin v končno, nedeljivo celoto tj. likovno kompozicijo, formo 

umetnine. Gre za sistem izraznih sredstev, ki ga je umetnik uporabil, da bi povedal neko 

vsebino. Pri likovni formi lahko govorimo o njeni notranji miselni in likovni strukturi in o 

njenem zunanjem videzu, ki je rezultat notranje strukture (Butina 1997, 200). Likovna 

forma lahko nosi tudi druge vsebine, nelikovne vsebine, toda do razumevanja likovne 

umetnosti je mogoče samo skozi likovne vsebine. Vsaka likovna forma je rezultat 

medsebojnih likovnih odnosov, v določenem likovnem izraznem sredstvu sodelujočih 

likovnih kategorij. Misel in emocija ţivita samo v odnosih likovne forme. Iz tega Butina 

napeljuje, da je likovna vsebina likovna forma in likovna forma je likovna vsebina (Butina 

1995b, 43).  
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5.4.2 Formalni artikulus in artikulacija likovne forme 

Risba oziroma risanje je vir grafičnega delovanja. Ko začnemo risati, v bistvu začnemo na 

določeno ploskev, površino polagati poteze, ki so osnovne enote risanja in nosijo določeno 

informacijo in izraz. Te poteze so koraki na poti do končne kompozicije in risba v 

umetniški grafiki je določena serija takih korakov. Torej na drug način: poteza je element 

risarske in grafične artikulacije, oblikotvorni člen oziroma artikulus. (Koschatzky v 

Muhovič 1992c, 28). 

Likovni artikulus, ki ga drugače poimenujemo tudi kompozicijski element, je enota likovne 

kompozicije. Artikulus je rezultat in osnovna enota procesa, ki ima dvojno naravo. Po eni 

strani je enota zamisli tj. vsebine, po drugi pa enota izraza (Muhovič 1997b, 173–174).  

Artikulacija likovne forme pa je proces, kjer naše doţivljanje preko potez, specifičnih 

konfiguracij linij, barvnih ploskev, tonov ipd., prevedemo na objektivirano znakovno 

raven. Njena naloga je, da posreduje med vsebino psihičnih dogajanj in obliko, ki je 

potrebna, da lahko ta dogajanja vstopijo v naše izkustvo. Tem vsebinam daje obliko na ta 

način, da vzpostavlja njihovi naravi formalne odnose, tako da jih in-formira v materiji. Z 

vsakim artikulusom se duhovna vsebina ustavi v označevalni materiji in z njim 

označevalna materija postane znak. V procesu likovne artikulacije umetnik oblikuje 

materialne in čutne forme (Muhovič 1995, 134–136). Artikulacija likovnih sporočil se 

dogaja na dveh povezanih ravneh, na ravni sintakse (kompozicija), kjer se med seboj 

kombinirajo enote s pomenom (oblike, liki, figure), in na ravni fotologije (orisnih likovnih 

prvin kot so svetlo-temno, barva, točka in linija), kjer se medsebojno kombinirajo enote z 

minimalnim pomenom, ki sluţijo eksistenci in identifikaciji enot s pomenom (Muhovič 

1997b, 176). 

Artikulacija likovne forme pri umetniški grafiki ne poteka tako kot na ostalih umetniških 

področjih. Pri slikarstvu imamo navadno pred seboj platno, nanj s čopičem nanesemo 

barvo in naredimo potezo. Ta poteza je prvi artikulus in napoveduje vse ostale. Tudi če 

imamo zamisel in njeno vizualno predstavo v glavi jo bomo postopno gradili. Poteza bo 

narekovala drugo potezo itn., kar nas lahko privede daleč od prve predstave, ki smo jo 

imeli v mislih. 

Umetniška grafika temelji na risbi in na postopkih tiska hkrati. Ko ustvarjamo risbo na 

papir, bo naša poteza vidna in naslednje ji bodo sledile. Problem se pojavi, ko obdelujemo 

matrico, saj so tu poteze tudi likovni artikulusi, ki pa ne morejo biti take vrste zaznava kot 
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pri slikarstvu. Ko slikamo, imamo vedno vpogled v celoto, barvne poteze in barvne 

odnose, pri grafiki lahko te odnose dojamemo šele ko nanesemo barvo na matrico in 

naredimo poskusni odtis. Pri tem je reprodukcija pomemben faktor, saj da grafični risbi 

svoj avtentičen izraz. Lastnosti grafičnih likovnih vrednot se skrivajo v produkcijskih 

postopkih, ki jih poimenujemo "karakter", ko pa hočemo povedati, da v likovnem delu 

nesmiselno prevladujejo jih imenujemo "tehnični trik" (Frelih 1997, 47). Pri odtisovanju 

matrice, moramo paziti, da zaradi tega ne zapademo zgolj v vselej isti potek poznanih 

grafičnih postopkov, kjer bi umetniška grafika postala zgolj tehnična, zanemarila bi se 

njena vsebina. Muhovič ta odnos med strukturo formalne organizacije in vsebine imenuje 

indiferentnost, kjer artikulacija umetniških form postane predvsem tehnični problem, stvar 

umetnikove obrtne spretnosti, kjer je formalna organizacija nujna, a obenem brez odnosa 

do vsebine in pomenov, zanjo se ne kaţe zanimanja. Kljub temu ne smemo tehničnih 

postopkov jemati kot nepomembnih, saj predstavljajo sredstvo umetnikovega izraza (Hozo 

1988, 14). Drug problem, ki se lahko pojavlja v umetniški grafiki je ta, da velja 

prepričanje, da imata snovnost in čutnost označevalne materije tako rekoč lastno ţivljenje 

in samozadostno lepoto, ki za umetniški učinek ne potrebuje nikakršne "globlje" vsebine. 

Muhovič te umetnike poimenuje "formalisti", njihov odnos do čutne in formalne eksistence 

umetniških form pa semantična emancipacija. Učinki, ki jih proizvaja operiranje z 

označevalno materijo, so tu edina avtentična in zadostna vsebina. Tisti, ki se navadno 

posluţujejo tega avtonomizma, pri oblikovanju materiala ne začutijo njegovega odpora, 

torej je likovna vsebina nedorečena (Muhovič 1995, 135–136). 

Kar se tiče grafične artikulacije moramo vedeti, da v umetniški grafiki postopki 

razmnoţevanja niso samo golo sredstvo za pomnoţevanje risarske artikulacije, temveč 

dejavnik, ki sooblikuje njeno estetsko kakovost in naravo. Ravno tako niso le golo 

pomnoţevanje risbe s pomočjo matrice. Grafični medij doda risbi svoje specifičnosti, 

posebnosti, ki jo dopolnijo, karakterizirajo in spremenijo preko treh temeljnih lastnosti 

reproduktibilnosti. Prva je tehnična obdelava, ki se ji umetniki posvetijo skozi različne 

postopke, tako da umetniška grafika ni samo reprodukcija risbe. Druga je inverzna logika 

tiska, o kateri sem ţe govorila. Tretja pa procesualna projektivnost oziroma njena 

strukturalna postopnost. Določene faze si sledijo v zaporedju in tako je umetnik primoran 

razmišljati večplastno (Muhovič 1992c, 31–32). 
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5.4.3 Likovni jezik in njegova vezanost na materialne nosilce 

Jezik je druţbena tvorba, zaradi česar se ga je mogoče in treba učiti. V vsakih človeških 

moţganih obstaja moţnost likovnega izraţanja, vendar je od mnogih subjektivnih in 

druţbenih dejavnikov odvisno ali jo bo, in do kakšne stopnje jo bo, mogoče uresničiti 

(Butina v Muhovič 1997b, 176).  

Jezik je spontano ali načrtno pridobljena zavest o izraznih sredstvih jezika in načinih 

operiranja z njimi, ki nam omogoča izraziti naše emocije, predstave, misli oziroma ideje. 

Če to apliciramo na likovni jezik v širšem pomenu besede, lahko zanj rečemo, da je zavest 

o oblikotvorni naravi likovnih izraznih sredstev in zavest o njihovi likovno logični rabi. 

Likovni jezik se nanaša na vse tiste dele stvarnosti, ki določajo in omogočajo posredovanje 

med vsebino psihičnih dogajanj in materialno ter čutno likovno formo, ki je potrebna, da ta 

vsebina lahko vstopi v naše izkustvo. Naloga likovnega jezika je, da daje vsebinam 

konkretno obliko, da ureja njim lastne formalne likovne odnose, ki so prostorske narave 

(Muhovič 1997b, 176–177). 

Bazične kategorije likovnega jezika so orisne likovne prvine. Te v likovnem mišljenju 

razumemo kot likovne kategorije, v likovni praksi pa kot likovna izrazna sredstva. Likovne 

prvine nujno temeljijo na nekem materialnem nosilcu, so podrejene zakonitostim materije 

in nosijo z njimi zvezane vsebine, hkrati pa so kot elementi likovnega mišljenja podrejene 

zakonitostim le-tega in nosijo tudi posebne miselne vsebine (Muhovič 1997b, 176–177). 

Likovnik lahko misli samo v terminih svoje umetnosti in materialni nosilec, ki mu to 

omogoča je likovni material, brez katerega mišljenje ni mogoče. Umetnik se znajde pred 

glavnim problemom: kako uresničiti svojo duhovno vsebino, kako ji dati materialno formo, 

kako oblikovati likovne materiale s pomočjo ustreznih oblikovalskih postopkov. Tudi 

likovna materija je aktivni sestavni del oblikovanja, je primarno izrazno sredstvo, brez 

katerega likovni jezik ne bi obstajal. Odnos do nje je lahko različen, daje ji več avtonomije 

ali sploh računa na njeno ekspresivnost in inherentno oblikovnost ali pa te njene lastnosti 

izkorišča tako, da pripomorejo k izrazu zamisli. Likovne tehnike so kombinacije osebnega 

načina dela in uporabe orodij in materialov, ki jih umetnik izbere z neko občutljivostjo. Ta 

orodja in materiali nosijo svoje izrazne in oblikovalske moţnosti, ki vplivajo na končni 

izraz umetniškega dela (Butina 1997, 225–227). Butina razlaga: "Med zamislijo in 

materialom posredujejo likovne tehnike, ki navadno zajemajo orodja in način njihove 

uporabe. Zajemajo tudi enako primarne dimenzije izraza in oblikovanja, kot sta zamisel in 

material, namreč značaj orodja, njegove oblikovalne in ekspresivne moţnosti v uporabi, ki 
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vključuje tudi izrazne moţnosti umetnikove motorike, njegovega načina telesnega gibanja" 

(Butina 1997, 227). V umetniški grafiki si vsaka tehnika posebej lasti svojo likovno 

izraznost in tudi grafični list pridobi ime po konkretni grafični tehniki (Hozo 1988, 21). 

Če govorimo o likovnem jeziku v oţjem pomenu besede, lahko rečemo, da umetniki 

zgradijo svoj izvirni, oblikotvorni izrazni likovni sistem z lastno sintakso in karakteristično 

semantiko (Muhovič 1997b, 179). O likovnih jezikih v umetniški grafiki lahko rečemo, da 

vsak grafik ustvari svojo lastno likovno govorico oziroma individualni stil (jezik). Toda vsi 

grafiki, ki uporabljajo določene materiale in grafične tehnike ter postopke, uporabljajo ista 

osnovna formalna izhodišča in pravila tega jezika. Od posameznika je odvisno, kako bo v 

skladu s svojo osebnostjo, svojim likovnim mišljenjem, spretnostmi in značilnimi pristopi 

oblikovanja materiala, obvladovanja orodja, tehnike izdelave, postopkov tiskanja razvil 

sebi čim bolj lasten likovni jezik ter tako dal svojim grafičnim listom svojevrsten izraz. 

Likovne prvine zdruţujejo v sebi različne (materialne, čutne, emocionalne, konceptualne) 

vsebine, ki jih umetnik v praksi lahko deloma ali v celoti aktivira, poleg tega so zaradi 

visoke stopnje abstraktnosti sposobne iz sebe porajati mnoţico svoji naravi lastnih 

oblikotvornih posledic (Muhovič 1997b, 177). Kar pomeni, da vsak umetnik likovne 

prvine med seboj povezuje v nove oblike ter likovne forme, ki nosijo raznorazne 

informacije in edinstvene likovne izraze. Skozi proces lahko v grafiko vnese neke nove 

dimenzije, ko uvaja inovacije, nove materiale, sprejema individualne odločitve v nastajanju 

likovnega projekta. Ta senzibilna igra s sredstvi in materiali so nenehni aktivni faktorji 

iritacije in eksperimenta provokacije umetniku, katerega naloga je le-te smiselno uskladiti 

in usmeriti h končnemu cilju, multioriginalu (Hozo 1988, 20).  

Likovni jezik posameznega avtorja v umetniški grafiki dobi osebnost specifičnega 

likovnega karaterja, ki je samosvoj konkretni grafični umetelnosti. Njena realizacija je tako 

odvisna od karakterja materiala, kateremu je dodan karakter sledi risal, orodij in ostalih 

pomagal. Ta raznolikost moţnosti izraţanja dela grafiko vabljivo za umetniški cilj ter 

opraviči umetnikov napor. Umetnik v neponovljivosti akcije ne samo razmnoţi svojega 

umetniškega izraza, temveč ustvari umetniško delo s specifičnimi, prepoznavnimi in kljub 

temu samosvojimi izraznimi sredstvi konrektne grafične tehnike (Hozo 1988, 18).  
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6 LASTNA LIKOVNA DELA 

Povezovanje likovnih elementov v abstraktne kompozicije je bilo vedno prevladujoči način 

v mojem likovnem izraţnju. Privesti idejo na raven zanka, ki sicer ni nosilec pripovedne 

vsebine, vendar je posledica lastnih občutkov, čustev, doţivljanja sveta, njegovega 

razumevanja in preoblikovanja, spontanosti in intiutivnosti ter hkratne zavestnosti in 

kontroliranosti. Grafike pri katerih ne gre za abstrahiranje poznanih, temveč za formiranje 

novih, nepredmetnih in nefigurativnih oblik. 

Če poskusim potegniti vzporednici lastnemu delu, bi ti dve lahko bili abstraktni 

ekspresionizem in tašizem. Zaradi abstraktnih ekspresij idej, ki izhajajo iz zavednega in 

nezavednega, okarakteriziranih spontanih potez s čopičem, abstraktnih oblik in barvnih 

madeţev oziroma ploskev, ki strukturirajo likovni prostor. Avtorji, ki me navdihujejo s 

svojim delom so predvsem Robert Motherwell, zaradi črnih oblik, odprte kompozicije, 

gibanja in grafičnosti v njegovih delih, Serge Poliakoff z barvnimi polji, ki so sestavljena 

iz strogih, asketskih oblik katere zamejuje barva ter so determinirane na ploskoviti ravnini, 

poleg njega pa še Antoni Tàpies, z materijo, zemeljskimi barvami in svojevrstno 

karakterno aktivno linijo. Naslednje tri slike prikazujejo reprodukcije umetniškega dela 

posameznega avtorja. 

 

Slika 4: Robert Motherwell, Elegy to the Spanish Republic 70, 1961, olje na platnu 

 

Vir: Metmuseum (2011). 
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Slika 5: Serge Poliakoff, Composition, 1954, olje na platnu 

 

Vir: Artnet (2011). 

Slika 6: Antoni Tàpies, Lettre X, 1972, litografija 

 

Vir: Spaightwood Galleries (2009). 

 

Lastna grafična dela so realizirana v tehniki kolagrafije, ki omogoča precejšnjo 

oblikovalno širino. Ta širina in spopad z materijo me vedno znova ţeneta k raziskovanju, 

obenem pa k razvijanju in izpopolnjevanju svojega likovnega jezika. V tehniki se lahko 

izraţam z barvno ploskvijo, ki nosi tudi teksturalno kvaliteto kot posledico peska in lepila. 

Narave materialov dajo likovnemu delu lastno ekspresivnost, katere se zavedam in jo v 

svojih delih tudi upoštevam. Skica mi pomeni igranje s preobrazbo oblik ter zasnovo ideje, 
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katero dokončno razvijem šele na površini matrice. Ustvarjanje kompozicije in ob tem 

ukvarjanje z notranjo zgradbo likovnega dela sta mi pomembna za realizacijo končnega 

grafičnega odtisa. Prvi artikulus je oblika, ki kasneje pridobi in nosi vsebino ţametne črne 

barve in teksturalnosti finega peska. Ta je dokaj kontrolirana, včasih zadrţana, dominantna 

in se v delih pojavlja kot stalnica. Lahko nastopa sama ali v paru z drugo črno obliko. 

Ostale ploskve in linije v sivi ter oker barvi, z vidnimi sledovi čopiča in lopatke, pa se 

kaţejo kot manj toge in spontanejše. Za intenzivno prisotnost črnine se odločam zato, ker 

me zelo pritegne njena grafičnost, moč, skrivnostnost in občutek globine, ki ga dobim ob 

pogledu nanjo. Sama jo v svojih delih interpretiram kot refleksijo področja lastne psihe. 

Izbor barv pa med drugim pripisujem tudi okolju, v katerem sem odraščala in jih 

nezavedno "nosim" s seboj. Poleg tega se navadno omejim na manjše število barv, da se 

izognem kolorizmu in se s tem tudi bolj osredotočim na grafični medij.   

V abstrakcijo ploskev in linij je vnešena določena mera kontrastnosti med organskim in 

geometrijskim ter med odločno in nepremišljeno, celo oklevajočo potezo, ki je hkrati 

kombinacija namernega in nehotenega, a kljub temu so likovni elementi definirani z 

mehkobnostjo robov. Likovni prostor je konstrukt barve ter preprostih oblik, ki se kaţejo 

kot pomembnejši elementi v kompoziciji. Predstavljenim delom je skupna predvsem 

izraznost oblik, likovna teţa črne ploskve ter robna grafična risba. Slednja je teţnja po bolj 

razgibani kompoziciji, izogibanju centralnemu poloţaju in "ujetosti" oblik. Tako, da 

posamezni elementi, dialogi med njimi in enovita struktura niso le naključen rezultat. 

Likovni elementi, njihove lastnosti ter poloţaji na izčiščeni površini ne stremijo k 

ustvarjanju prostorske iluzije ali k posredovanju specifične informacije gledalcu, temveč 

dopuščajo raznorazne moţnosti v pomenu. Prav tako izbrani naslovi grafik nimajo namena 

interpretirati likovno delo, ampak bolj aplicirajo na segmente nevidne plati likovne forme. 

Umetniška grafika ima zame poseben čar, hkrati pa je področje, ki mi predstavlja izziv v 

likovnem ustvarjanju. Lahko rečem, da odtisovanje barvnih grafik povečuje mojo 

dovzetnost za odnose med posameznimi likovnimi elementi in za dojemanje nevidne 

strukture formata. Zakaj? Razslojenost likovnih artikulusov na več matric, ki nato skupaj 

sestavljajo celoto, zahteva od mene predstavljivost v tesnejši povezavi z realizacijo. Na ta 

način likovno polje pridobi zame čisto nov pomen, za razliko od slikarskega medija. S tem 

zaključujem kratko razlago o svojem lastnem likovnem ustvarjanju, za katerega menim, da 

ima pred seboj še veliko neodkritega in prepustim, da grafična dela in njihov formalni 

skelet nagovarjajo gledalca sama zase. 
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Slika 7: Sonja Grdina, Untitled black, 2011, kolagrafija, 50x70 cm 
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Slika 8: Sonja Grdina, Insuficienca, 2011, kolagrafija, 50x70 cm 
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Slika 9: Sonja Grdina, Kompozicija 7.10, 2011, kolagrafija, 50x70 cm 
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Slika 10: Sonja Grdina, Flutter, 2011, kolagrafija, 50x70 cm 
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6.1 Originalni grafični list in njegova reprodukcija 

V tem podpoglavju bi rada predstavila razlike med originalom in njegovo reprodukcijo. Da 

omogočim hkraten vpogled in primerjavo, obenem pa laţje dojemanje neenakosti med 

enim in drugim, sem v vsak izvod diplomskega dela vključila avtorski, originalni grafični 

list (Priloga D) ter fotografirano in nato natisnjeno reprodukcijo istega priloţenega 

originala (Priloga C). Reprodukcija pa je glede na razpoloţljiva sredstva poskus čim 

boljšega pribliţka originalu.  

Muhovič za reprodukcije del pravi, da so tiste, ki originalu povzročijo škodo prav na 

tistem, kar je za original pomembno: na njegovem likovnem izrazu, vsebini, karakterju ipd. 

Če primerjamo knjiţno reprodukcijo večjega umetniškega dela z njenim originalom, kaj 

kmalu ugotovimo, da pri reproduciranju prihaja do popačenj, nerazpoznavnosti, razlik. 

Reproduciranje originalu na različnih nivojih nenehno omejuje intenziteto njegovega 

učinkovanja (Muhovič 1992c, 27). Reprodukcija okrni pristnost originala, v tem primeru 

originalnega grafičnega lista. Likovna vsebina se z reprodukcijo, ki poskusi še tako dobro 

ohraniti barve, vsebino oblik in ostale detajle, izgubi. Tudi, če absolutna vrednost oblik v 

kompoziciji ostaja dokaj ista, se vseeno izgublja njihova likovna in relativna vrednost. Ne 

ohrani se niti izrazna kakovost barve, to je njena barvnost, nasičenost in svetlost ter 

količina barvnega nanosa. Če velja, da kompoziciji ni mogoče nič dodati ne odvzeti, ne da 

bi se s tem spremenil njen karakter, prav tako velja, da umetniško delo v isti pojavnosti ni 

prenesljivo v drug medij. Gre za enkratnost in neponovljivost izraza ter likovne forme, ki 

sta pogojena tudi s tehniko, tako da ju reprodukcija ne more verodostojno prikazati. V 

mojem primeru so znakovno izraţene vsebine oziroma likovni jezik soodvisni od postopka 

grafične tehnike kolagrafija; teksturalnosti peska, sledov lepila ipd. Specifične lastnosti 

tehnike omogočajo zaznavanje večjih diferenc med odtisom in grafičnem papirjem, kateri 

ravno tako nosi sebi lastne izrazne kvalitete. Te diference na reprodukciji ne obstajajo. 

Torej, kakovostna reprodukcija ne more nadomestiti originala. Ne predstavi nam 

avtentičnosti umetniškega dela in njegove likovne forme, temveč prinaša o njem le neko 

osnovno informacijo. Ampak na ţalost je tako, da umetnino pogosteje spoznavamo preko 

reprodukcij, kot pa skozi opazovanje originala, kar sicer pripomore k njegovi 

razpoznavnosti, vendar se izgublja tisto, kar je zanjo bistveno. 
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7 PEDAGOŠKI DEL 

Poglavje temelji na moji neposredni pedagoški izkušnji, ki je bila pridobljena z učenjem na 

OŠ Dutovlje, kjer sem za nekaj šolskih ur prevzela delo likovne pedagoginje Vlaste 

Markočič. Praktičen del sem po predhodno pripravljeni učni pripravi (Priloga A) izvedla v 

7. razredu, na likovnem področju grafika. Izbrala sem tehniko tiska s premično šablono, 

predvsem zato, ker smo zaradi njene narave omejeni na uporabo bolj preprostih oblik in 

ker omogoča izraţanje s čisto barvno ploskvijo. Predpostavljala sem, da bodo nastali 

barvno in morfološko zanimivi likovni izdelki. Z likovno nalogo, izdelava dinamične 

kompozicije z barvnimi ploskvami, sem poskusila učence spodbuditi, da bi čim bolj 

razmišljali o oblikah, barvi, kompoziciji in njeni dinamičnosti. S široko odprtim likovnim 

motivom "v vetru" pa sem jim poskusila pustiti čim večjo ustvarjalnost pri likovnem 

izraţanju. V nadaljevanju podrobneje predstavljam potek pedagoškega dela. 

Poleg tega, v pedagoški del prilagam še učno pripravo za srednjo šolo (Priloga B), kot eno 

izmed moţnosti izvedbe likovne naloge z oblikovalnega področja grafike v splošni 

gimnaziji. 

 

7.1 Analiza pedagoškega dela 

Artikulacija učnega procesa je potekala po predvidenem načrtu. Ţe to, da sem učencem 

povedala, da bodo ustvarjali na področju umetniške grafike, je vzbudilo zanimanje. 

Pozornost sem pritegnila še z vprašanji, na katera so bili odgovori večinoma pravilni. Po 

posredovanju likovnih pojmov, sem napovedala likovno nalogo, nazorno demonstrirala 

grafično tehniko in se šele nato skupaj z učenci pogovorila o motivu. Tekom učnih ur so 

pokazali delavno in ustvarjalno razpoloţenje. Odtis in preprostost tehnike pa sta kar nekaj 

učencev tako navdušila, da so ti takoj pričeli z izdelavo nove matrice. Grafično tehniko so 

hitro usvojili, nekaj problemov so imeli le z nanašanjem barve oziroma z nezadostno 

količino barvnega nanosa in z natančnostjo pri polaganju nabarvanih šablon. Kljub temu so 

nastali zanimivi likovni izdelki, iz katerih je razvidno razumevanje likovnega motiva in 

likovne naloge. Če podam splošno oceno, lahko rečem, da mi je uspelo realizirati zamisel 

ter uskladiti strukturo učnega procesa z ustrezno učno vsebino in cilji.  

Posebej pozorna sem bila tudi na potek likovnega izraţanja. Posamezni učenci so imeli 

nekaj problemov s predstavljivostjo pri ustvarjanju matrice. Ti so potrebovali več 

spodbude in še kakšno dodatno pojasnilo. Spet drugi so me prijetno presenetili, ko so si v 
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pomoč ustvarili osnutek iz barvnih papirjev. Z zrcalnostjo jih pri likovni nalogi nisem 

dodatno obremenjevala. Ustvarili so ploskovite barvne kompozicije, kot to narekuje 

grafična tehnika ţe sama po sebi, poleg tega pa poudarja barvne kvalitete. Zelo malo 

učencev se je posluţevalo prekrivanja oblik, prostor so bistveno gradili z nizanjem 

izrezanih oblik ene poleg druge. Zamišljene kompozicije so s preprostimi oblikami privedli 

na določeno abstrahirano raven. Pri nekaj likovnih izdelkih bi brez avtorja celo teţko 

opisala, kaj določene oblike predstavljajo. Likovni prostor, kjer poteka dogajanje, je pri 

nekaterih tudi nekoliko manj definiran, ampak v vseh delih lahko določim objekte ter 

ozadje, ki je navadno nedefinirana barvna ploskev. Izbira barve osnovnega kartona 

oziroma temeljne ploskve, je bil prvi likovni artikulus, to je prvi poseg v format. Temu 

likovnemu artikulusu so učenci dalje prilagajali gradnjo kompozicije. Čeprav so ţe pred 

tem izrezali oblike in jih v mislih sestavili, so te zaţivele šele z barvo. Takrat se je izkazala 

tudi doţivetost motiva in razumevanje odvisnosti med oblikami in velikostjo podlage. 

Menim, da je bila likovna naloga prilagojena stopnji učencev in da so v likovnih izdelkih 

izkazali svoje zmoţnosti. Od njih sem prejela pozitivne povratne informacije. Nad še 

nepoznano grafično tehniko so pokazali veselje in pripravljenost za delo. Ob skupnem 

vrednotenju pa so izmed mnoţice izdelkov prepoznali dela, v katerih je bila likovna naloga 

ustrezno povezana z motivom in grafično tehniko. Celoten učni proces smo uspešno 

zaključili. 

 

7.2 Analize likovnih del učencev  

Tu bom predstavila in ovrednotila nekaj najbolje realiziranih likovnih izdelkov učencev. 

Izbrala sem jih na podlagi kriterijev za vrednotenje likovnih del učencev, ki sem jih 

zastavila v učni pripravi (Priloga A). Pri naslednjih izdelkih sem najbolj upoštevala 

razgibanost kompozicije, izraznost, ravnovesje oblik, ploskev in barv ter izvirnost motiva. 

Kar se tiče tehnične izvedbe grafične tehnike, se ta pri enih pokaţe bolj dovršena, pri 

drugih malo manj. S čistostjo grafičnega lista učenci niso imeli preveč problemov, čeprav 

jih je bilo treba včasih opozoriti. 
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Slika 11: Deklica, V vetru, 2011, tisk s premično šablono 

 

Pri prvem likovnem izdelku je razviden uspešno rešen likovni problem in vključitev 

posredovanih likovnih pojmov. Učenka je izkazala lastno interpretacijo likovnega motiva 

"v vetru" tako, da je upodobila regratovo lučko; plodove regrata, ki vsebujejo semena pa 

raznaša veter. Dinamičnost je v kompozicijo vnesla z različnimi likovnimi elementi. Ti so: 

diagonale, ki segajo tudi izven osnovnega likovnega polja, krivulje, svetlo-temni barvni 

kontrast ter narava in usmerjenost oblik. V likovnem izdelku je zelo občutno gibanje. 

Čeprav krivulji ponazarjata smer gibanja, sta zanimiva predvsem gibanje in napetost, ki se 

ustvarjata med belimi nestabilnimi trikotniki, ki predstavljajo plodove regrata. Vsak od 

njih ima svojo posebno vlogo. Izpostavila bi tudi celotno diagonalno smer dogajanja, ki 

poteka od desne proti levi. Čeprav je najverjetneje posledica tega, da učenka ni razmišljala 

o zrcalnosti. Na zaznavanje lahkote regratove lučke pa vplivata tako odprta okrogla oblika, 

kot tudi rumena ploskev v nasprotju s temnim ozadjem. Toplo-hladni kotrast pa jo tudi 

postavi v prvi plan. Poleg tega je motiv z abstrahiranjem uspešno prilagodila izraznosti 

grafične tehnike.  
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Slika 12: Deček, V vetru, 2011, tisk s premično šablono 

 

Tudi tu gre tudi za dinamično rešen motiv. Motiv ponazarja deţnik in listje, ki ga nosi 

veter. Glede na izbiro barv, bi lahko rekla, da gre za jesenski čas. Zaradi intenzivne in 

temne barve deluje deţnik najteţji element, ampak kljub temu daje občutek, da se vse 

skupaj dogaja nekje v zraku. K temu pripomorejo tudi organske oblike, ki delujejo 

lahkotno. Učenec je temno modro ploskev na levi strani uravnovesil z belimi ploskvami na 

desni strani ter tako vzpostavil še svetlo-temni kontrast. Poleg tega je opazen še 

komplementarni kontrast in upoštevanje neurejene, neenakomerne postavitve oblik. 

Zanimivost te kompozicije najdem predvsem v listju in oblikah, ki ponazarjajo veter. Le-te 

vzbujajo kroţno gibanje, kot bi šlo za vrtinčast veter. Prav njihova smer je tista, ki 

prevladuje in jim je skupna. Znakovnost oblik se v tem likovnem izdelku kaţe tako z 

abstraktnostjo kot z ikoničnostjo. Kompozicija je barvno uravnovešena ter izbira barvnih 

ploskev deluje premišljena. Sodeč na poloţaj nobena oblika ni sama zase, ampak so med 

seboj vse v interakciji in se povezujejo v skupno dogajanje. 
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Slika 13: Deček, V vetru, 2011, tisk s premično šablono 

 

Avtor izdelka je isti učenec, kot pri prejšnjem. Izbrala sem ga zaradi domiselne in 

inovativne rešitve problema ter kot moţnost primerjave s prvim izdelkom. Učenec me je ţe 

ob oblikovanju matrice presenetil z razlago motiva. Ta ponazarja puščavo, puščavski pesek 

in vihar, kar tudi pojasnjuje harmonično izbiro barv. Dinamičnost je v kompozicijo 

vnešena predvsem z razpršenostjo belih oblik. Njihovo število, gostota, neenakomerna 

razporeditev in prekrivanje vzpostavljajo med njimi ogromno napetosti in raznoraznih 

odnosov. Oblike so bile na matrico nanešene naključno. Poleg tega rumene oblike, ki se 

nanašajo na peščene sipine, s svojim ponavljanjem ustvarjajo občutek ritmičnosti in 

gibanja od leve proti desni. Istočasno pa je z njimi uravnovešena kaotičnost belih oblik. 

Učenec je v motiv vnesel veliko mero abstrahiranja, saj ta ni razpoznaven na prvi pogled. 

Bistvena razlika med tem odtisom in prvim se pokaţe prav v ti (ne)razpoznavnosti oblik. 

Izdelek zaradi drugačnosti izstopa iz celotne skupine in je zanimiv tudi z morfološkega 

stališča. Učenčev izdelek bi lahko označila tudi kot zanimanje in ţeljo po 

eksperimentiranju v grafični tehniki. 
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Slika 14: Deklica, V vetru, 2011, tisk s premično šablono 

 

Učenka se je odločila upodobiti sušenje perila. Izmed več enakih motivov med učenci, je 

bil ta eden najbolje likovno rešenih. Vidimo, da se je perilo obrnilo v tisto smer, kamor je 

zapihal veter. V tem izdelku je dinamičnost prikazana z vidnimi in nevidnimi diagonalami. 

Vidna diagonala je v tem primeru vrv in poteka proti desni navzgor. Dodatna navidezna 

diagonala, ki poteka v isti smeri, je vzpostavljena z modro majico in vijoličnim krilom - ta 

smer je dominantna smer celotne kompozicije. Kot nasprotje ti diagonali je smer, ki jo ima 

padajoča nogavica, torej neka navidezna diagonala navzdol. Na dinamičnost in na likovno 

bolj zanimivo kompozicijo vpliva tudi poloţaj oblik. Učenka je postavila skoraj vse 

elemente v zgornji del formata. V likovnem izdelku je opazna tudi asimetričnost in dobro 

uravnovešen poln in prazen prostor na slikovni površini. Barvni kontrasti so tudi tisti, ki 

pripomorejo k bolj dinamični kompoziciji. Nemiren, ekspresivni učinek ustvari kontrast 

barvne kvantitete med ogromno površino rumene barve v razmerju z modro in vijolično. 

Oblike z ostrimi robovi so likovno zanimive in prav tako odnosi med njimi, na primer 

odnos med modro majico in vrvjo. S svojim visenjem na določeni točki oblika ni preveč 

stabilna. Izgleda kakor, da jo bo veter kmalu "odnesel". Izbira barv, narava oblik ter 
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celotna kompozicija kaţejo na to, da je učenka uspešno vnesla posredovane likovne pojme 

v svoj izdelek. 

 

Slika 15: Deklica, V vetru, 2011, tisk s premično šablono 

 

Učenka je ena izmed redkih, ki je izbrala pokončno postavitev formata. Najverjetneje zato, 

ker njen motiv vključuje drevo, le-to pa navadno zahteva navpični poloţaj. Geometrijska 

oblika debla deluje kot trdna opora, vijoličen deţnik pa s svojo barvo in stabilnostjo vpliva 

na likovno teţo. Ker sta oba postavljena v isto linijo, definirata likovni prostor z navidezno 

talnico. Hkrati pa sta statična protiuteţ vsemu ostalemu, kar je v gibanju. V kompozicijo je 
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dinamičnost vnešena predvsem z diagonalami. Več jih poteka v smeri obrnjenih vej in 

majice, ki leti po zraku. Drugo določa moder šal, ki leti v nasprotni smeri. Gibanje pride do 

izraza prav pri majici in njeni obliki, ki deluje lahkotno kljub intenzivni barvi ter v 

nemirnem vejevju, kjer se ustvarja napetost. Na dinamičnost kompozicije vplivajo tudi 

močni barvni kontrasti, ki poleg tega vplivajo na barvitost likovnega izdelka. 

Kompozicijske elemente, ki so si različni po barvi, svetlobni intenziteti, poloţaju ter 

likovni teţi je med seboj dobro uravnovesila. Glavna smer gibanja poteka levo navzgor. 

Gledalec dobi občutek, da veter laţje elemente odnaša s tal v zrak. Iz realizacije likovnega 

motiva je razvidno razumevanje le-tega in sočasno tudi njegovo doţivljanje. 

 

Slika 16: Deklica, V vetru, 2011, tisk s premično šablono 

 

Čeprav je učenka nekoliko slabše izvedla likovno tehniko, sem njen izdelek izbrala zaradi 

kompozicije in motiva. Upodobila je jadra oziroma ladjice. Izvirnost kompozicije se izkaţe 

z asimetričnostjo in različnim dogajanjem na levi in desni strani. Dinamičnost prevladuje 

predvsem na levi strani slikovnega polja, kjer opazimo modro-bele krivulje, prekrivanje 
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oblik in trikotnike postavljene v nestabilne poloţaje. Tu, kjer se ladjice v vetru borijo z 

valovi, poteka glavno dogajanje. Na desni strani pretiranega dogajanja ni, saj so trikotniki 

v stabilnih poloţajih postavljeni skupaj, tako da jih lahko dojamemo kot mirujočo skupino, 

kar pa vpliva tudi na dojemanje večje stabilnosti na desni strani. Prav ta neenakost med 

levo in desno je tisto, zaradi česar je motiv domiseln. Če bi učenka dosledneje upoštevala 

navodila grafične tehnike in nanesla zadostno količino barve na krivuljaste oblike, bi bila 

kompozicija vidno boljša. Prav zaradi barve bi pridobila na izraznosti, večja kontrastnost 

pa bi še bolj povečala razliko v dogajanju. Prevladujoča oblika v kompoziciji je trikotnik, 

ki ga doţivljamo kot ostro obliko, rumena pa to likovno lastnost le še poudari. Med drugim 

je ta oblika lahko izrazito statična, stabilna ali pa dinamična in tukaj sta vidni obe 

pojavnosti. 

 

7.3 Zaključne misli o pedagoškem delu 

Če sklenem, umetniška grafika v šoli nujno zahteva dovolj časa in primeren prostor. Od 

učitelja samega pa zahteva veliko mero pozornosti. Početje učencev je potrebno imeti pod 

budnim očesom, kar je včasih teţko, saj ima v likovnem ustvarjanju vsak svoj "tempo". 

Treba jim je svetovati in pomagati ob ustvarjanju kompozicije in matrice, morebitnih 

nejasnostih, ki se tičejo likovne naloge in motiva, nanašanju barve na matrico, posebnostih 

tehnike, tiskanju ipd. Poleg tega pa se je treba soočiti še s kopico ostalih dejavnikov, ki so 

pogojeni z razredom in vsakim posameznikom. Grafika je likovno področje, ki zelo razvija 

motorične spretnosti, spoznavanje z različnimi materiali, haptične sposobnosti, čut za 

natančnost, bogati vizualno predstavljivost in spodbuja večjo samostojnost pri učencih. 

Končni rezultati pa navdušujejo tako učence kot učitelje, še posebej takrat, ko so le-ti 

uspešno realizirani in likovno izvirni.  

Menim, da je izbrana tehnika učencem omogočila boljše spoznavanje z grafičnimi 

barvami, barvnim nanosom, orodjem in grafično stiskalnico. Istočasno pa jih je, na sebi 

lasten način, uvedla v ploskovito uporabo barv. Z učnim potekom in likovnimi izdelki sem 

zadovoljna, celotna izkušnja pa je doprinesla k moji osebni rasti na pedagoškem področju. 

Nedvomno si v bodoče ţelim skupaj z učenci še ustvarjati na področju umetniške grafike. 
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8 SKLEP 

Zakaj govoriti in pisati o likovni vsebini umetniške grafike? Prvič zato, ker nam 

poznavanje določenih likovno teoretskih zakonitosti in pojmov osmišlja večplastnost 

umetniških del ter omogoča laţje prebijanje v njihovo branje. In drugič, ker je umetniška 

grafika kot del likovne produkcije, čeprav ne v taki meri kot včasih, še vedno prisotna in 

nas je s svojo prezenco še zmeraj bolj zmoţna potegniti vase, za razliko od kakšnega 

drugega sodobnega grafičnega dela. Tudi, če imajo likovna dela umetniške grafike 

pomanjkljivosti v primerjavi z zaţelenimi lastnostmi sodobne umetnosti, katere so 

pogojene prav z novimi tehnologijami, aktualnostjo, ţeljo po ustvarjanju del, ki bodo 

sprejemljiva za druge in tako naprej, so še vedno tista, v katerih likovna vsebina ţivi.  

Jasno je, da reproduktibilnost v umetniški grafiki ne povzroča propada originalnosti, vsak 

grafični list je original in predstavlja "tukaj in zdaj", kar se nanaša na to, da prostor in čas 

umetniškega dela nastopata in delujeta skupaj. Ta preplet v obdobju tehnične 

reproduktibilnosti novih medijev izginja. Grafična umetnost je vse bolj vezana na 

časovnost, na hitrost razmnoţevanja ter informativnost in ne na prostor. Poleg tega pa daje 

večji poudarek konceptualnemu vidiku, to je ideji ter cilju. Le-tega pa je v umetniški 

grafiki mogoče uspešno zdruţiti in poenotiti s prostorsko-materialnim vidikom, kjer so za 

formalno likovno vsebino pomembni tudi primerno izbrani materialni nosilci. In če na 

kratko povzamem dejstvo (ne)likovnega, se bistvena ločnica med likovnim in nelikovnim 

nahaja tam, kjer se nahaja meja med formativno (formalno, oblikovno) vsebino in 

informativno vsebino (reproduktibilnost), ali drugače rečeno med likovno formo in 

informacijo. 

Z likovnim mišljenjem je materijo potrebno spremeniti tako, da bodo ţelene vsebine v 

likovni stvarnosti izraţene s primernim likovnim jezikom. Spreminjanje materije pa je 

izrednega pomena za razumevanje likovnega prostora, raziskovanja likovnih odnosov in 

ustvarjanja likovne forme. Kljub temu, da proces likovne artikulacije v umetniški grafiki 

poteka na posreden način, najdem v tem kvečjemu pozitivno lastnost, saj menim, da nas 

napeljuje k večji dovzetnosti za to, kakšna bo likovna zunanjost umetniškega dela in 

oblikovna struktura tega videza. Ampak ali na likovno vsebino vplivajo ţe grafične tehnike 

same po sebi? Vplivajo, tako, da se s svojimi karakteristikami predvsem pokaţejo kot njen 

zunanji izraz. Gradnja kompozicije ostaja avtorjev lastni izziv, ki je vključen v 

kompleksnost in sistematičnost procesa.  



66 

Zakaj se ukvarjati z notranjo zgradbo likovnega dela? Notranja zgradba je tista, ki daje 

likovnemu delu ţivljenje in moč, da je ni mogoče nadomestiti, hkrati pa nas opozarja na to, 

da je likovno več kot le in zgolj vizualno. Smatram, da so likovne forme, ki jih producira 

umetniška grafika zadostne današnjemu času prav zaradi oblikotvornih prednosti. 

Izbrana tema diplomskega dela je vsekakor pomembna plat umetniške grafike in je ne gre 

kar tako spregledati. Preučevanje literature in pisanje o tem likovnem področju smatram 

kot velik doprinos k mojemu nadaljnjemu umetniškemu razvoju, sočasno pa tudi kot 

odkrivanje novega ter zmoţnost konstruktivnejšega vpogleda v grafična dela in 

osredotočenost na njihovo večplastnost. Med drugim sem podrobneje spoznala nekatere 

likovne pojme, še posebej pa si bolje razjasnila pojem likovnega v umetniškemu delu. 

Menim, da sem z diplomskim delom ponudila moţnost jasnejšega razumevanja likovne 

vsebine tudi bralcu, poleg tega pa mu, predvsem s prikazom originalnega grafičnega lista 

in njegove reprodukcije omogočila spoznavanje določenih likovnih kvalitet, ki jih nosi 

delo, obenem pa nakazala na razliko v dojemanju med izbranima medijema in celo v 

dojemanju estetske vsebine likovne forme, ki jo z reproudicranjem v drugi medij ne 

moremo doţiveti v njenem popolnem obsegu. 

Čeprav je diplomsko delo le korak na poti k likovni vsebini umetniške grafike, mislim, da 

nas vseeno opozori na kompleksnost grafičnega medija ter nas lahko usmeri k razmišljanju 

in posledično k novim vprašanjem. 
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10 PRILOGE 

Priloga A: Učna priprava za osnovno šolo 

Šola: OŠ Dutovlje 

Datum: 5. maj 2011 

Predmet: likovna vzgoja 

Oblikovalno področje: grafika 

Število ur: 3 

Razred: 7. 

Likovna naloga: izdelava dinamične (razgibane) kompozicije z barvnimi ploskvami 

Likovna tehnika: tisk s premično šablono (visoki tisk) 

Likovni motiv: v vetru 

Učna sredstva in pripomočki: tabla, računalnik, projektor, reprodukcije umetniških del, 

grafični listi 

Likovni materiali, orodja, podlage: grafične barve, grafični valjčki, grafična stiskalnica, 

grafični papir, časopisni papir, eko papir, tanjši karton, škarje, lopatice za barvo 

Metode dela: razlaga, diskusija, demonstracija, opazovanje 

Oblike dela: frontalno, individualno delo učencev 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Medpredmetna povezava: matematika, slovenščina, športna vzgoja, fizika 

Cilji:  

 Učenec:  

 raloţi pojma umetniška grafika in industrijska grafika, 

 našteje grafične pojme: osnutek, matrica, tiskanje, grafični list, originalni grafični 

list, unikat, 

 osvoji postopek grafične tehnike, 

 spozna posebnosti grafične tehnike, 

 spozna ploskovito uporabo barve, 

 izkaţe zavzetost pri izvajanju grafične naloge, 

 ovrednoti lastna dela in dela sošolcev, 

 se navaja na čisto izvedbo grafičnega lista, 

 razvija in bogati domišljijo, 

 razvija občutek za obliko, kompozicijo in prostorsko predstavljivost. 

 

Viri in literatura:  

 Jesih, Boris. 2000. Grafika: visoki tisk, ploski tisk. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 Tacol, Tonka, Frelih Črtomir, Muhovič Joţef. 2002. Likovno izražanje. Učbenik za 

likovno vzgojo in likovno snovanje za 7. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: 

Debora. 

 Tacol, Tonka, Frelih Črtomir, Muhovič Joţef. 2004. Likovno izražanje. Učbenik za 

likovno vzgojo za 9. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Debora. 

 Etno muzej. 2011. Plakat Cockta. Dostopno prek: http://www.etno-muzej.si/ 

sodelujte-z-nami-cocta (22. marec 2011). 
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1. Uvodni del 

Artikulacija učne ure Učna metoda in 

aktivnost učencev 

Slikovni material 

Uvodna motivacija: prikaz primerov umetniške 

in industrijske grafike.  

 

Sledijo vprašanja s katerimi učence spodbudim 

k razmišljanju in skupni ponovitvi ţe poznanih 

pojmov: 

 V kakšno grafiko uvrščamo primere? 

 Kaj je tem primerom skupno in v čem 

se razlikujejo?  

 Kakšne so značilnosti industrijske in 

umetniške grafike? 

Industrijska grafika: oblikovalec naredi le 

osnutek in ta se odtisne s tiskarskimi stroji, 

glavni namen je visoka naklada, kvantiteta in 

hitro posredovanje informacij, posluţuje se 

drugačnih tehničnih postopkov (reprodukcija). 

Umetniška grafika: grafik ustvari idejno skico, 

sam izdela matrico, njena izdelava je odvisna 

od postopkov, materiala in tehnike, zatem jo 

premaţe z barvo in jo odtisne ročno ali z ročno 

tiskarsko stiskalnico, majhno število odtisov, 

Powerpoint 

demonstracija 

primerov, učenci 

opazujejo. 

 

 

 

 

Pogovor in 

razlaga, učenci 

sodelujejo in 

odgovarjajo na 

vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat Cockta 

 
Design and print 

 
 

Tone Kralj: Nevihta, 

barvni lesorez 
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avtorska označitev (original). 

 

Vprašam jih še po grafičnih pojmih: 

skica/osnutek, matrica, tiskanje, odtis, grafični 

list, originalni grafični list, unikat. 

 

Naštejem vrste tiska umetniške grafike: visoki, 

globoki, ploski tisk. 

 

 

Učenci naštejejo 

grafične pojme. 

 

 

Boţidar Jakac: 

Koncert, lesorez 

 
 

2. Osrednji del 

Artikulacija učne ure Učna metoda in 

aktivnost 

učencev 

Slikovni material 

a) Spoznavanje in ponovitev likovnih 

pojmov: 

visoki tisk, tisk s premično šablono, 

dinamična kompozicija. 

 

Vprašanje za učence:  

 Kako bi opredelili visoki tisk?  

Visoki tisk: tisk, kjer se barva odtiskuje na 

papir z dvignjenih delov matrice. Ugreznjeni, 

izrezani deli ne sprejemajo barve, zato je na 

tistih mestih površina na odtisu nepotiskana. 

Vprašanje za učence:  

 Katere vrste visokega tiska poznamo?  

Lesorez, linorez, kartonski tisk, kolaţni tisk, 

tisk s pečatniki. 

Prikaz primerov visokega tiska. 

 

Učence spomnim na tehniko monotipije, ki je 

sicer ploski tisk. 

Vprašanje za učence 

 Kaj je njena posebnost, lastnost? 

Moţen je le en, neponovljiv odtis, ki ga 

imenujemo unikat. To lastnost monotipije 

dalje naveţem na snov. 

 

Tisk s premično šablono: tehnika visokega 

tiska pri kateri je odtis ravno tako unikat, saj 

tudi tu ne moremo doseči več enakih odtisov. 

Pri tem tisku tiskamo s pomočjo šablon, ki jih 

izreţemo iz tanjšega kartona, na vsako 

posebej nanesemo barvo in jih sestavljene 

odtisnemo. 

 

Preden napovem likovno nalogo ponovimo še 

 

 

 

 

 

Pogovor, 

razlaga. 

Powerpoint 

demonstracija 

slikovnega 

materiala s 

primeri visokega 

tiska. Učenci 

poslušajo, 

odgovarjajo, 

opazujejo. 

 

Pogovor. Učenci 

sodelujejo in 

odgovorijo na 

vprašanje. 

 

 

 

Razlaga 

Demonstracija 

grafičnih listov v 

tehniki tiska s 

premično 

šablono 

Učenci poslušajo 

in opazujejo. 

 

 

Pablo Picasso: Toros 

Vallauris, barvni 

linorez 

 
 

Käthe Kollowitz: The 

Widow II, lesorez  

 
 

Lojze Spacal: Škver v 

Istri, barvni lesorez 

 
 

Likovni izdelki v 

tehnikah visokega 

tiska. 

Lastni primeri 

grafičnih listov. 
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likovni pojem kompozicija. 

Vprašanja za učence: 

 Kaj je to? Sestava, zgradba likovnega 

dela. 

 Kakšne vrste kompozicij poznamo? 

Simetrična, asimetrična, kroţna, 

trikotna, vodoravna, horizontalna, 

diagonalna itn. 

 Kakšna je dinamična kompozicija? 

 Kako bi ustvarili dinamično 

kompozicijo?  

 

Dinamična kompozicija temelji na gibanju, 

asimetriji, diagonalah, krivuljah, barve in 

oblike so kontrastne, oblike z ostrimi robovi, 

kroţne oblike, kontrasti med svetlim in 

temnim, neenakomerna postavitev oblik. 

 

b) Napoved likovne naloge 

1. Teoretični problem: izdelali boste 

dinamično/razgibano kompozicijo z 

barvnimi ploskvami 

2. Tehnika: tisk s premično šablono 

Razlaga in demonstracija tehnike. 

Vsak dobi tanjši karton, ki bo osnovna 

podlaga na katero se bo polagalo 

ostale šablone. Osnovni karton 

namaţemo z barvo, nato iz eko papirja 

natrgamo ali izreţemo različne oblike. 

Na te oblike navaljamo barvo. Vsaka 

oblika je lahko drugačne barve, 

izbirali jih boste sami. Te oblike 

poloţimo na osnovni karton. 

Pomembno je, kako bomo oblike 

sestavili skupaj, katere barve bomo 

izbirali, kakšne oblike bomo izrezali 

ali natrgali iz časopisa, da bo celotna 

kompozicija delovala dinamična. Za 

tem na matrico previdno poloţimo 

papir in naredimo odtis s pomočjo 

grafične stiskalnice. Opozorim še na 

dodatne posebnosti tehnike: 

 teţaven nanos barve na majhne 

oblike, 

 če hočemo, da je ploskev bele 

barve šablone ne navaljamo, 

 uporaba elementov je omejena 

na preposte oblike, 

 potrebno je nanesti dovolj 

barve, da se bo le-ta odtisnila, 

 

Pogovor in 

razlaga. 

Učenci 

sodelujejo, 

odgovarjajo na 

vprašanja. 

 

 

 

 

 

Razlaga, 

demonstracija 

slikovnega 

gradiva 

 

 

 

Razlaga. Učenci 

poslušajo. 

 

 

 

Demonstracija 

grafične tehnike. 

Učenci poslušajo 

in opazujejo, 

postavljajo 

morebitna 

vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyonel Feininger:  

Villa Am Strande IV, 

lesorez  

 
 

Felix Vallotton: 

Laziness, lesorez  

 
 

Karl Schmidt-Rottluff: 
Russischer Wald, 

lesorez  

 
 

Lojze Spacal: 

Polnočni ples, barvni 

lesorez  
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 pazimo, da se papir ne zalepi 

na valj. 

3. Motiv:  v vetru 

 

Z učenci se pogovorim o motivu, dam jim 

nekaj napotkov v kakšni smeri lahko 

razmišljajo. Sami pripovedujejo svoje 

predloge razumevanja motiva. 

 

Učence vprašam ali razumejo likovno nalogo, 

odgovorim na morebitna vprašanja. 

 

c) Likovno ustvarjanje 

Učencem razdelim material. Pripravim barve 

in valjčke. Na tablo napišem kriterije 

ocenjevanja del. Spremljam njihovo delo in 

jim individualno pomagam in opominjam na 

posebnosti tehnike. 

 

 

d) Tiskanje 

Pomagam učencem, da odtisnejo svojo 

grafiko. 

 

e) Podpisovanje grafičnih listov 

Učencem pokaţem primer pravilnega 

podpisovanja grafik. Skupaj podpišemo 

grafiko. 

 

 

 

 

Pogovor. 

Pripovedujejo o 

bodočih 

grafikah. 

 

Morebitna 

vprašanja 

učencev. 

 

Opazovanje, 

individualna 

pomoč. Učenci 

ustvarjajo, 

postavljajo 

vprašanja. 

 

 

Učenci tiskajo. 

 

 

Demonstracija. 

Učenci podpišejo 

grafične liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten primer 

podpisanega 

grafičnega lista. 

 

3. Zaključni del 

Artikulacija učne ure Učna metoda in 

aktivnost učencev 

Učence opomnim, da se ura zaključuje. Sledi skupno vrednotenje. 

Spodbujam učence k jezikovnem opisovanju del. Skupaj 

ugotovimo, katera dela najbolj ustrezajo našim ciljem oziroma 

kriterijem za vrednotenje. 

Pospravljanje materiala in izdelkov. 

Pogovor o izdelkih. 

Učenci ovrednotijo 

svoja dela in dela 

sošolcev. 

Pospravijo. 

 

KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL UČENCEV: 

 razgibanost kompozicije, 

 izraznost, ravnovesje oblik, ploskev in barv, 

 izvirnost motiva, 

 tehnična izvedba grafične tehnike, 

 čistost grafičnega lista. 
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Priloga B: Učna priprava za srednjo šolo 

Šola: gimnazija 

Predmet: likovno snovanje 

Oblikovalno področje: grafika 

Število ur: 4 

Letnik: 1. 

Likovna naloga: izdelava črno-bele kompozicije z upoštevanjem likovnih spremenljivk 

velikost, poloţaj in smer 

Likovna tehnika: linorez 

Likovni motiv: figura v prostoru 

Učna sredstva in pripomočki: tabla, računalnik, projektor, reprodukcije umetniških del, 

grafični listi 

Likovni materiali, orodja, podlage: črni flomastri, papir, grafična barva, grafični valjčki, 

grafična stiskalnica, grafični papir, časopisni papir, linolej plošče, noţki za linolej 

Metode dela: razlaga, diskusija, demonstracija, opazovanje 

Oblike dela: frontalno, individualno delo učencev 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Medpredmetna povezava: matematika, slovenščina, športna vzgoja, biologija, psihologija, 

fizika 

Cilji:  

 Dijak:  

– ponovi grafične pojme, 

– poveţe likovno formalno vsebino z motivom, tehniko, materialom ter orodji, 

– izvirno oblikuje osnutek, 

– dosledno izdela matrico, 

– odtisne grafični list, 

– kritično in konstruktivno analizira lastno likovno delo in dela sošolcev, 

– izkaţe znanje o likovnih spremenljivkah v svojem delu, 

– razvija občutek za likovni prostor in prostorsko predstavljivost, 

– bogati ustvarjalnost, 

– raziskuje likovni jezik znotraj grafične tehnike. 

 

Viri in literatura:  

 Jesih, Boris. 2000. Grafika: visoki tisk, ploski tisk. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 Šuštaršič, Nina, Milan Butina, Blaţ de Gleria, Iris Skubin in Klavdij Zornik. 2004. 

Likovna teorija: učbenik za umetniške gimnazije likovne smeri od 1. do 4. letnika. 

Ljubljana: Debora. 

 Masterworks Fine Art. 2011. Pablo Picasso: Nature Morte. Dostopno prek: http:// 

www.masterworksfineart.com/inventory/2242 (22. marec 2011). 

 Ro Gallery. 2011. Kazimir Malevich: Untitled Suprematist Composition 3. 

Dostopno prek: http://rogallery.com/Malevich/Malevich-Suprematist3.html (22. 

marec 2011). 

 Terminartos. 2011. Francisco de Goya: May the Rope Break. Dostopno prek: 

http://www.terminartors.com/artworkprofile/Goya_y_Lucientes_Francisco_de-

May_the_Rope_Break (22. marec 2011). 
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 Kathe Kollwitz. 2009. Käthe Kollwitz: The Volunteers. Dostopno prek: http://art-

kathekollwitz.blogspot.com/ (22. marec 2011). 

 Art Knowledge News. 2011. Robert Motherwel: Vivo (Black). Dostopno prek: 

http://www.artknowledgenews.com/2010-03-01-20-53-06-the-walker-art-center-

features-an-exhibition-of-abstract-resistance.html?q=walker+art+center (22. marec 

2011). 

 Galerija Pasaţa. 2011. Zoran Mušič: Konjički. Dostopno prek: http://galerija-

pasaza.si/zoran-music (22. marec 2011). 

 Museums Si. 2011. Boris Jesih: Okno. Dostopno prek: http://www.museums.si/ 

Object/details/18165?authorname=BORIS&surname=JESIH (22. marec 2011). 

 

1. Uvodni del 

Artikulacija učne ure Učna metoda in 

aktivnost dijakov 

Slikovni material 

Uvodna motivacija: dijakom pokaţem primer 

umetniške grafike. 

Sledijo vprašanja za dijake: 

 V kakšno oblikovalno področje spada 

primer? 

 Kaj je značilno za umetniško grafiko?  

 Katero vrsto grafike še poznamo in 

kakšne so njene značilnosti? 

 Katere grafične pojme poznamo in 

kako bi jih opredelili? (osnutek, 

matrica, tiskanje, odtis, grafični list, 

unikat, naklada...) 

 Katere vrste tiska poznamo? (visoki, 

ploski, globoki tisk) 

 V katero grafično tehniko spada primer 

ter kakšne so njegove značilnosti? 

 

Dijake spodbujam in jih poskusim usmeriti 

tako, da sami odgovorijo na vprašanja. 

Demonstracija 

slikovnega 

gradiva. Dijaki 

opazujejo. 

 

Pogovor.  

Dijaki 

odgovarjajo, 

naštevajo, 

pojasnjujejo. 

 

 

 

 

Dijaki pojasnijo 

značilnosti 

linoreza. 

Pablo Picasso: Nature 

Morte, linorez 

 

2. Osrednji del 

Artikulacija učne ure Učna metoda in 

aktivnost dijakov 

Slikovni material 

a) Spoznavanje in ponovitev likovnih 

pojmov 
Pokaţem slikovni material, ki se nanaša na 

snov. 

Vprašanji za dijake:  

 Kaj so likovne spremenljivke?  

 Katere lahko najdemo na 

predstavljenih primerih? 

Likovne spremenljivke so posebni pojmi, ki 

predstavljajo določene lastnosti in vloge oblik 

ter drugih elementov. Likovnemu elementu 

lahko spremenimo velikost, poloţaj, smer, 

 

Demonstracija 

slikovnega 

gradiva. 

Dijaki opazujejo 

in odgovarjajo. 

Pogovor. 

 

Razlaga. 

Dijaki poslušajo 

in opazujejo. 

 

Francisco De Goya: 

May the Rope Break, 

jedkanica in akvatinta 

 

Kazimir Malevich: 

Untitled Suprematist 
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število, teţo, gostoto in teksturo. 

Podrobneje bomo pogledali tri likovne 

spremenljivke: velikost, poloţaj in smer. 

 

Vprašanji za dijake: 

 Kako bi opredelili spremenljivko 

velikost? 

 Na kakšen način jo lahko uporabimo v 

likovnih delih? 

Velikost je likovna spremenljivka, ki jo 

določamo s primerjanjem elementov med 

seboj. Velikih z majhnimi, tankih z debelimi, 

visokih z nizkimi itd. Velikost lahko pomeni, 

da je neka oblika večja, pomembnejša (ali ne) 

ali bliţja od drugih (prostorski ključi). Z njo 

lahko poudarjamo tudi ekspresivnost. 

 

Vprašanji za dijake: 

 Kako bi opredelili spremenljivko 

poloţaj? 

 Kako dojemamo različne poloţaje? 

Poloţaj. Tu določimo poloţaj enot oziroma 

oblik znotraj formata slikovne ploskve. 

Razvrstitev enot je lahko smiselna glede na 

njihovo funkcijo, pomen, ravnovesje v 

kompoziciji, harmonijo, enotnost itn. Pozicije 

so lahko centralne ali periferne. Na poloţaj 

oblik vpliva tudi naše zaznavanje prostora 

(spredaj, zadaj, levo, desno, zgoraj, spodaj). 

 

Vprašanji za dijake: 

 Kako bi opredelili spremenljivko 

smer? 

 Kakšne smeri poznamo in kako 

vplivajo na nas? 

Smer je likovna spremenljivka, ki vpliva na 

učinek dinamičnosti oziroma statičnosti 

kompozicije. Temeljne smeri so navpična, 

vodoravna in poševna. Smer je lahko 

obrnjena navzgor, navzdol, levo, desno, 

naprej, nazaj, iz točke, proti točki, mimo 

točke ipd. Vsaka smer ima na človeka 

določen učinek, svojo vsebino in pomen. 

 

b) Napoved likovne naloge 

1. Teoretični problem: izdelali boste 

črno-belo kompozicijo z 

upoštevanjem spremenljivk velikost, 

poloţaj in smer 

2. Tehnika: linorez 

 

 

 

 

 

 

Pogovor. Dijaki 

sodelujejo in 

odgovarjajo. 

 

Razlaga ob 

primerih. 

Dijaki poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

Dijaki 

odgovarjajo. 

Pogovor. 

 

Razlaga ob 

primerih. 

Dijaki poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Dijaki 

odgovarjajo. 

 

 

Razlaga ob 

primerih. 

Dijaki poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga. 

 

 

Composition 3, 

litografija 

 
 

Käthe Kollwitz: The 

Volunteers, lesorez 

 
 

Robert Motherwell: 

Vivo (Black), 

litografija 

 

Zoran Mušič: 

Konjički, litografija 

 
 

Boris Jesih: Okno, 

litografija 
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3. Motiv: figura v prostoru 

 

Preden razkrijem motiv izberem tri dijake. 

Vsakega postavim v različen poloţaj in 

prostor v razredu. Nato jim povem kaj bo 

njihov motiv. Sami pripovedujejo svoje 

predloge razumevanja motiva, pogovorimo se 

o figuri, prostoru in o načinih kako bi lahko 

vključili likovne spremenljivke. 

 

Dijake vprašam ali razumejo likovno nalogo, 

odgovorim na morebitna vprašanja. 

 

c) Likovno ustvarjanje 

Dijakom razdelim črne flomastre in papir na 

katerega bodo ustvarili osnutek za grafiko. Na 

tablo napišem kriterije ocenjevanja del. Ko 

zaključijo jim razdelim noţke za vrezovanje v 

linolej in začnejo izdelovati matrico. 

Opozorim jih na zrcalnost pri odtisovanju 

matrice. Spremljam njihovo delo, jih 

spodbujam in jim individualno pomagam. 

Pripravim barvo, valjčke, papir. 

 

d) Tiskanje 

Tiskanje grafik, morebitna pomoč. 

 

e) Podpisovanje grafičnih listov 

Pokaţem primer pravilnega podpisovanja 

grafik. Podpisovanje grafičnih listov. 

 

 

 

 

Pogovor. 

Dijaki sodelujejo, 

dajejo predloge, 

pripovedujejo o 

bodočih grafikah. 

 

 

 

Morebitna 

vprašanja 

dijakov. 

 

Dijaki ustvarjajo, 

sprašujejo. 

Opazovanje, 

individualna 

razlaga in 

pomoč.  

 

 

 

 

 

Dijaki tiskajo. 

 

Demonstracija. 

Dijaki podpišejo 

grafične liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten primer 

podpisanega 

grafičnega lista. 

 

3. Zaključni del 

Artikulacija učne ure Učna metoda in 

aktivnost učencev 

Dijake opomnim, da se ura zaključuje. Sledi skupno vrednotenje. 

Dijaki analizirajo lastno grafično delo in dela sošolcev. Skupaj 

ugotovimo katera dela najbolj ustrezajo našim ciljem oziroma 

kriterijem za vrednotenje. Dijaki v likovnih delih poiščejo še 

ostale likovne spremenljivke: število, teţo, gostoto in teksturo. 

Pospravljanje materiala in izdelkov. 

 

Pogovor o izdelkih. 

Dijaki ovrednotijo 

svoja dela in dela 

sošolcev. 

Pospravijo. 

 

KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL DIJAKOV: 

 upoštevanje in ustrezna uporaba likovnih spremenljivk, 

 ravnovesje med svetlim in temnim, 

 skladnost likovnih izrazil z motivom in tehniko, 

 tehnična izvedba grafične tehnike, 

 izvirnost motiva. 
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Priloga C: Reprodukcija originalnega grafičnega lista 

Slika 17: Sonja Grdina, Noema, 2011, kolagrafija 
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Priloga D: Originalni grafični list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tiskana verzija tu vsebuje originalni grafični list) 


