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POVZETEK 

Osrednji problem diplomskega dela je opredelitev likovne tehnike frotaž in umestitev 

le-te med risbo in grafiko. Frotaž je prvi upodobil nadrealist Max Ernst, zato je v prvem 

delu diplomskega dela razložen pojem nadrealizma. V podpoglavjih je izpostavljena 

tudi združitev zavednega in nezavednega po Freudovem učencu Jungu ter pojasnjen 

pomen sanj in podzavesti.  

V nadaljevanju diplomskega dela je predstavljen pojem risbe in grafike. V sklopu 

poglavja o grafiki je opredeljen tudi razvoj grafike in njena uporabnost v likovni vzgoji. 

Med pomembnejše grafike prištevamo tudi umetnika Rembrandta, zato je na kratko 

predstavljeno njegovo življenje in delo.  

V naslednjih poglavjih sta podrobneje razloženi še likovni tehniki kolaž in frotaž ter 

likovna dela v teh tehnikah. 

V pedagoškem delu diplomskega dela so predstavljena izbrana likovna dela otrok in 

analiza njihovih del. Opisana je izvedena učna ura, njen potek in izvedba učne ure. 

Podrobneje so podani tudi odgovori na v uvodu zastavljena vprašanja oziroma 

hipoteze. V zadnjem delu so predstavljena moja grafična dela ter njihova analiza 

oziroma vrednotenje. 

Ključne besede: frotaž, nadrealizem, Max Ernst, risba, grafika. 
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ABSTRACT 

The main problem of the thesis is the definition of art technique frottage and its 

placement between drawing and graphic arts. Frottage was first formed by surrealist 

Max Ernst, therefore the definition of surrealism is defined in the first part of the thesis. 

The fusions between conscious and unconscious according to Freud's disciple Jung 

are highlighted in the subsections, and there is also added the explanation of the 

meaning of dreams and subconscious. 

The concept of drawing and graphic arts is presented in the following part of the thesis. 

The development of graphic arts and its applicability in art education are also defined 

within the chapter on graphic art. One of the most important graphic arts' artists is the 

artist Rembrandt, so the brief outline of his life and work is added. 

Art technics of collage, frottage, and a few art works in these technics, are explained 

in detail in the following chapters. 

The pedagogical part of the thesis presents selected artworks of children and the 

analysis of their works. There is also an explanation of conducted lesson and its 

course. More information is given in form of answers to the questions or hypotheses 

asked in the introduction of the thesis. My own art works and the analysis or evaluation 

of them are presented at the end of the thesis. 

Keywords: frottage, surrealism, Max Ernst, drawing, graphic arts. 
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1 UVOD 

V diplomskem delu bomo predstavili pojem frotaž in v povezavi z njim umetniško smer 

nadrealizem, saj so s tem obdobjem povezani nastanki prvih frotažev. Na kratko bomo 

opisali, kaj je nadrealizem, izpostavili bomo nemškega umetnika, nadrealista Maxa 

Ernsta, ki je zaslužen za razvoj te likovne smeri in likovne tehnike frotaž.  

V nadaljevanju bomo opisali pojme nezavedno, sanje in podzavest, saj je le-to Ernstu 

omogočalo, da relativno običajne oblike in predmete opremi s presenetljivo drugačnimi 

površinami in tako se iz te nadnaravne povezave rodijo nadrealistična občutja, vključno 

s presenečenjem, ugodjem in nelagodjem pri gledalcu.  

Izpostavili bomo likovne pojme risba, grafika in kolaž ter jih opredelili v povezavi s 

frotažem. Omenjene likovne tehnike bomo podrobneje predstavili, prav tako njihov 

razvoj in določena likovna dela. V poglavju o grafiki bomo predstavili tudi holandskega 

baročnega umetnika Rembrandta, ki je bil med drugim izreden grafik. 

V pedagoškem delu diplomskega dela bo predstavljen učni nastop v Parku Loka z 

likovno nalogo, in sicer izdelava frotaža s skupino predšolskih in šolskih otrok. V tem 

delu bomo lahko dobili odgovor na vprašanja, za katero starostno skupino je izdelava 

frotaža najbolj primerna, ali je izdelava frotaža primerna za delo v naravi, ali s pomočjo 

frotaža učence lahko spodbudimo k inovativnosti pri likovnem oblikovanju, in ali lahko 

uspešno združimo učne cilje tako grafike kot risanja v eni nalogi. 

1.1 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

 Opredeliti pojem frotaž in nadrealizem. 

 Opisati pojme risba, grafika in kolaž ter iskati povezave z likovno tehniko frotaž. 

 Ugotoviti, za katero starostno obdobje je likovna tehnika frotaž najbolj primerna. 

 Predstaviti načine likovnega oblikovanja frotaža predšolskim in šolskim otrokom 

v Parku Loka. 

1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE 

1. Ali s pomočjo frotaža učence lahko spodbudimo k inovativnosti pri likovnem 

oblikovanju? 
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2. Ali uspešno združimo učne cilje tako grafike kot risanja v eni nalogi? 

3. Ali so frotažni postopki primerni za delo v naravi (počitnicah, šoli v naravi)? 

4. Za katero starost je postopek izdelave frotaža najprimernejši? 
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2 NADREALIZEM 

Nadrealizem ali surrealizem je obdobje v umetnosti, ki se je pojavilo že po prvi svetovni 

vojni. Nadrealizem je bil povezan s psihoanalitsko teorijo o nezavednem, ki jo je 

zasnoval Sigmund Freud (1856-1939), zato ne čudi, da so se nadrealisti izražali 

spontano, avtomatično in z upodabljanjem sanj, potlačenih spominov ter izkušenj. 

Umetniki vseh umetnostnih panog so se začeli obračati stran od stvarnosti in razuma 

– k sanjam, svetu simbolov, idejam. Nadrealizem je zajel vse umetnostne panoge, 

sestavine umetniških del (npr. slike ali kipa) so sicer prepoznavne, vendar v 

nenavadnih sorazmerjih (Golob, 2003). 

André Breton (1896-1966), utemeljitelj nadrealizma, je dejal: »Nadrealizem velja za 

psihični avtomatizem, didakt mišljenja brez kakršnekoli kontrole razuma. Nadrealizem 

temelji na veri v višjo resničnost določenih, do slej zapostavljenih oblik miselnih 

povezav, veri v vsemogočnost sanj, veri v brezinteresno igro misli.«1 

Likovno obdobje nadrealizma je dadaistično vizualno estetiko najdenih predmetov (t. 

i. ready-mades), absurdnih kolažev in besednih iger uredilo v teoretski manifest, ki se 

je opiral na spoznanja psihologije in ideologijo marksizma. Nadrealisti so se vrnili k 

slikanju, vendar so se prepuščali se neposrednosti, nezavednemu in trenutnim 

vzgibom. Končna dela avtorjev so bila različna, tako da nas nekatera lahko nagovarjajo 

v klasičnem figuralnem jeziku (npr. dela Dalija, Magritte-a), nekatera pa v bolj 

abstraktnem, simbolnem (npr. dela Mirója, Arpa) (Zalaznik, 2007). 

»Med nadrealiste v širokem pomenu besede uvrščamo umetnike, ki imajo različen 

osebni pristop, predstavljajo različne vsebine in izraz, likovno poetiko (npr. Salvador 

Dalí, Joan Miró, Paul Klee, Max Ernst). Utemeljitelj nadrealizma André Breton je dejal, 

da nadrealistično delo zaznamuje duh, v katerem je bilo ustvarjeno, ne poteza.« 

(Golob, 2003: 195) 

Veristični nadrealizem je bila ena od dveh smeri nadrealizma v slikarstvu; 

najpomembnejši umetnik te struje je bil Salvador Dalí (1904–1989) s svojimi 

nenavadnimi, detajlnimi sanjskimi slikami znanih oblik in predmetov. Poleg njega sta 

                                            

1 André Breton v: Leksikon slikarstva, 1996: 682. 
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bila pomembna tudi Max Ernst (1891-1976) in René Magritte (1898–1967). Druga 

smer pa je bila absolutni nadrealizem, katerega vidni predstavnik je bil Joan Miró 

(1893–1983). Absolutni nadrealizem se za razliko od verističnega nadrealizma odreka 

uporabi vsakdanjih predmetov in njihovemu preoblikovanju v slikah.2 

 

Slika 1: Joan Miró: Katalonski kmet s kitaro, olje na platnu, 114 × 148 cm, 1924. 

Eden vidnejših umetnikov absolutnega nadrealizma, španski umetnik Joan Miró je po 

Zalazniku (2007) svet svojih slik abstrahiral postopoma, iz njega izvzemal like, tako da 

je svoje slike na videz minimaliziral, vendar pa v njegovem likovnem svetu lahko 

najdemo prvine nezavednega in čisto zavestne poenostavitve, prepoznamo lahko tudi 

zgledovanje po otroških risbah. »Velike barvne površine njegovih poznih del so na 

videz podobne sodobnim delom ameriških slikarjev, vendar je ta površina zazrta vase, 

drobni madeži črnin ali kontrastnih barv pa samo poudarjajo to nedolžno sanjskost 

podobe.« (Zalaznik, 2007: 52) 

Max Ernst je bil nemški intelektualec, ki je v slikarstvo vnesel prvine miselnega 

avtomatizma in nezavednega. Za svoje nenavadne in čudne slike je uporabljal 

                                            

2 Leksikon slikarstva, 1996 
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domiselno tehniko odtiskovanja različnih neslikarskih materialov ali strganja barv iz 

površine neslikarskih materialov. S tem je uspel doseči barvito strukturo, ki v gledalcu 

vzbudi razmišljanje o slikarstvu, njegovi vsebini in namenu (Zalaznik, 2007).  

 

Slika 2: Max Ernst, Evropa po dežju, frotaž, 1151 × 416 cm, 1941-1942. 

Max Ernst je poveličeval umetnika v nadrealizmu. Naloga nadrealizma je bila, da mit o 

umetniškem ustvarjanju po možnosti izniči s tem, da z vso odločnostjo zahteva povsem 

pasivno vlogo avtorja v procesu umetniške inspiracije in vsakršno aktivno kontrolo na 

podlagi razuma, morale ali estetske presoje razkrinka kot napad na inspiracijo.3 

2.1 ZDRUŽITEV ZAVEDNEGA IN NEZAVEDNEGA 

V nadrealizmu so umetniki poskušali združevati zavedno in nezavedno, privlačile so 

jih sanje in simboli. Freudov učenec Carl Gustav Jung (1875–1961) je bil analitični 

psiholog in filozof, katerega delo je med drugim močno vplivalo tudi na razvoj 

umetnosti.  

Jung (povzeto po: Butina, 2003: 156) je mnenja, »da nezavedne vsebine potrebujemo 

zato, da se dopolnjujejo zavedne vsebine. Človek, še posebej v umetnosti, teži k 

namernemu pritegovanju nezavednih vsebin v lastne dejavnosti, s čimer se poskuša 

izogniti nepredvidljivim posledicam, ki jih s seboj prinaša prodor teh vsebin v njegovo 

življenje.« 

                                            

3 Leksikon slikarstva, 1996 
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Jung (povzeto po: Butina, 2003) opisuje JAZ kot kompleksen pojav, ki tvori središče 

naše zavesti in ima sam s seboj veliko kontinuiteto in identiteto. Zavesti ne moremo 

enačiti s psiho, saj psiha pomeni celoto psihičnih vsebin, ki niso nujno vezane na JAZ 

v tolikšni meri, da bi imele značaj zavedanja.  

Butina v svojem delu Mala likovna teorija (2003: 141) nadalje povzema Junga, ki 

opisuje zavest »kot povezanost psiholoških vsebin z JAZ-om, v kolikor JAZ to 

povezanost kot tako občuti. Zveze z JAZ-om, ki jih ta ne občuti, so nezavedne. Zavest 

je funkcija oziroma dejavnost, katera ohranja povezanost psihičnih vsebin z JAZ-om.«  

Po Jungu je nezavedno izključno psihološki pojem in se ga nikakor ne da enačiti s 

filozofskim pojmom nezavednega. V psihologiji ločimo dva sloja nezavednega, prvi je 

osebno nezavedno, ki obsega vse pridobitve osebnega obstoja: tiste, pozabljene in 

potisnjene iz zavesti, skratka vse, kar je znano, mišljeno ali občuteno pod pragom 

zavesti. V osebnem nezavednem najdemo vsebine, ki se nanašajo na kulturo in 

izobrazbo in ki niso vedno prisotne v naši zavesti, saj lahko zavest istočasno obsega 

le malo vsebin. Drugi sloj nezavednega pa po Jungu govori o vsebini, ki ne izhaja iz 

osebnih pridobitev, ampak iz podedovanih možnostih psihičnega delovanja na 

splošno, torej iz podedovane strukture možganov. V to strukturo štejemo mitološke 

zveze, motive in podobe, ki se lahko pojavijo tudi brez zgodovinske tradicije ali selitve. 

Kadar govorimo o tovrstni vsebini, govorimo o kolektivno nezavednem in tako kot iz 

zavestne psihične dejavnosti izhajajo določeni produkti in rezultati, tako izhajajo 

določeni produkti (sanje in fantazije) iz nezavedne psihične dejavnosti (Butina, 2003). 

Jung je med opazovanjem svojih pacientov prišel do določenih dognanj, ki so po Butini 

(2003) pomembne za likovno izražanje. Jung je namreč opazil pojavljanje velikega 

števila podob, katerih značilnosti so: kaotična mnogovrstnost in red, nasprotja svetlo–

temno, zgoraj–spodaj, desno–levo, združitev nasprotij v nečem popolnoma tretjem, 

četvernost (kvadrat, križ), rotacija (krog, krogla), proces osrediščenja, radialni 

razpored.  

»Zdi se, da  nad vsem postopkom risanja, slikanja, 

plesanja, poslušanja, govorjenja ... vlada neko magično 

predznanje, ne samo o vzorcu, ampak tudi o njegovem 

pomenu. Podoba in njen pomen sta identična. In ko prva 
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dobiva obliko, postaja jasen tudi drugi. V resnici vzorec ne 

potrebuje tolmačenja, saj portretira svoj lastni pomen. To 

»predznanje« so brezčasni, vedno prisotni vzorci 

doživljanja in delovanja, t. i. operativni arhetipi.«4  

2.2 SANJE 

Sigmund Freud (1856-1939) je sanje poimenoval »kraljevska pot do podzavesti«. 

Sanje po njegovih trditvah izražajo potlačene seksualne vzgibe. Sanje številnih ljudstev 

in skupnosti po njihovih prepričanjih niso namenjene le sanjaču, temveč vsej skupnosti. 

Pomen sanj je možno razložiti, le-te razlage pa lahko vplivajo na odločitve in vedenje 

ljudi. Sanje so po Freudu izraz dogodkov iz preteklosti. Z vidika psihoanalize, izvor 

sanj, s katerimi se spopada bolnik, izvira iz travmatičnih izkušenj iz otroštva. Sanje so 

često izraz potlačenih misli, ki se rišejo v simbolih. Freud je simbolom sanjača pogosto 

pripisoval spolni vidik. Kljub temu je priznaval, da so nekateri simboli v sanjah lahko 

tudi samo stvari brez večjega pomena (Vidner Ferkov, 2013). 

Vidner Ferkova (2013) poudarja, da je bil Jung sprva naslednik učenja Sigmunda 

Freuda, vendar se je kasneje od njegove teorije oddaljil. Jung je na začetku kariere 

tudi sam sledil teoriji libidalne potlačitve, a je sčasoma spoznaval še druge dimenzije 

sanj. V sanjah je iskal univerzalne arhetipe in jih na koncu razumel kot hrepenenje 

posameznika na poti do samouresnitve. Jung je poudarjal enake asociativne vidike in 

jim pripisoval simbolni pomen. Prepričan je bil je, da se je pri razlagi potrebno 

osredotočiti na trenutni položaj sanjača v resničnem življenju. Določenemu simbolu iz 

sanj ni dodelil le spolnega pomena kot njegov učitelj Freud, temveč ga je zanimal tudi 

osebni pogled sanjača. Po Jungu so sanje nekakšna komunikacija med zavednim in 

nezavednim ter ponujajo možne razlage in rešitve za težave v sanjačevem življenju. 

Svoje sanje je na slikah upodabljal tudi nadrealist Max Ernst. Dober primer 

nadrealističnega razmišljanja je njegov frotaž z naslovom ''The Habit of Leaves'' (slov. 

»Stanje listov«), v katerem združuje nekaj nezdružljivega. Opazimo namreč, da ima 

rastlinski list površinsko strukturo lesa in ne lista. Ta majhen odmik od realnega stanja 

                                            

4 Butina, 2003: 142 

http://www.delo.si/druzba/panorama/delov-vseved-sanje-med-strastjo-in-svetim.html?iskalnik=Katerina%20Vidner%20Ferkov


8 

in tipične izkušnje, ki jo navadno imamo, v nas vzbudi doživetja, ki so po svoji kakovosti 

nova, neznana ter bolj pripadajo svetu domišljije in sanj, kakor svetu običajnih izkušenj. 

 

Slika 3: Max Ernst: Stanje listov, frotaž, 49,8 × 32,3 cm, 1925. 

2.3 PODZAVEST 

Širovnik Moškonova (2016) pravi, da podzavest usmerja posameznikovo obnašanje in 

vlada nad našimi življenji. Podzavest je moč, ki vpliva na skoraj vse naše obnašanje, 

čustvovanje, torej dobesedno obvladuje naš način razmišljanja. V podzavesti se 

nahajajo vse naše – tako dobre kot slabe – navade. Naše podzavestne misli, občutki, 

vzorci in prepričanja tkejo našo resničnost in nas tako vodijo skozi celotno življenje. 

Mnogi od teh »posnetkov« prepričanj in navad, ki so naša resničnost, so nastali med 

našim otroštvom in se preslikavali v našo podzavest v odraslem obdobju življenja. 

Bistvenega pomena za razvoj podzavestnih vzorcev so namreč ravno izkušnje v 

zgodnjem otroštvu, vendar pa hkrati tudi tiste v adolescenci in v fazi odraslosti. 

Posamezni vzorci navad in delovanj, ki smo jih povzeli v ranem otroštvu, se z leti samo 

še utrjujejo, s tem pa utrjujejo tudi podzavestno prepričanje. 
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»Podzavest ne razlikuje med 'dobrimi' in 'slabimi' prepričanji, temveč skrbi za to, da se 

vsa naša prepričanja dosledno in natančno uresničujejo in zrcalijo v našem življenju.« 

(Širovnik Moškon, 2016) 

2.4 MAX ERNST (1891–1976) 

Max Ernst je bil nemški umetnik, intelektualec in eden najvidnejših predstavnikov 

nadrealizma. Rodil se je leta 1891 v Nemčiji in umrl leta 1976 v Parizu. 

Ernst se je zelo zanimal za psihoanalizo, za podzavest in za umetnost duševno bolnih. 

V dvajsetih letih prejšnjega stoletja se je udejstvoval v dadaističnem gibanju v Nemčiji, 

po selitvi v Pariz pa seje družil in ustvarjal z avantgardisti in nadrealisti. V tem obdobju 

je ustvaril več slik z domišljijskimi liki in krajinami v intenzivnih barvah, v slikarstvo je 

uvedel načela kolaža.  

V Ernstovem nadrealističnem slikarskem slogu ni bilo prostora za navadne stvari. Like, 

katere je upodabljal na svojih slikah, je postavljal v nove kontekste ter užival v poetiki 

iracionalnega združevanja stvari, ki so v vsakdanji resničnosti sicer nezdružljive. »Naš 

čarovnik je ustvaril vse pojave. Vsem stvarem krade njihov pomen, da bi jih oživil v 

neki novi realnosti,« je o njegovih slikah povedal francoski pesnik in pisatelj Louis 

Aragon (1897–1982) (Ilić, 2013). 

V dvajsetih letih prejšnjega stoletja so se umetniki Man Ray (1890–1976), Hans 

Bellmer (1902–1975) in drugi začeli približevati nadrealizmu tudi s fotografijo. Tako je 

tudi Max Ernst začel izraziteje fotografsko obdelovati svoje kolaže. Mnoge izmed njih 

je izdelal z dolgoletnim prijateljem Hansom Arpom (1886–1966) in jih poimenoval z 

nesmiselnim imenom »FaTaGaGa«, tj. kratica za »Fabrication de Tableaux 

Gasométriques Garantis« (slov. Izdelava zagotovljenih gazometrskih slik) (Ilić, 2013). 

http://m.delo.si/clanek/244100
http://m.delo.si/clanek/244100
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Slika 4: Max Ernst: Le Punching Ball ou l'Immortalité de Buonarroti, fotomontaža, gvaš, črnilo na 
fotografiji (avtoportret), 17,6 × 11,4 cm, 1920. 

Ernst je razvil še več nenavadnih slikarskih tehnik, s katerimi je razkrival svojo 

podzavest. Med njimi sta bila tudi frotaž in dekalkomanija – metodi, ki sta vključevali 

odkrivanje podobe v vzorčasti površini. Z vsakdanjimi tiskovinami je ustvarjal bogate 

nadrealistične kolaže.5  

»Svojim tehnikam je v drugi polovici tridesetih let dodal še dekalkomanijo, pritiskanje 

mokre barve, nanesene na podlago, s papirjem ali steklom. Ko slikar umakne predmet, 

s katerim je pritiskal barvo, pod njim ostane spužvasta tekstura« (Ilić, 2013). 

Ernst je nenehno iskal nove izrazne možnosti in med drugim velja za pionirja grataža 

(fr. grattage) – to je tehnika strganja nanesenih barv na podlago. Sredi dvajsetih let 

prejšnjega stoletja je Ernst z upodabljanjem hord, ptic, gozdov ipd. v bistvu upodabljal 

želje, nagon in bivanjska vprašanja, konflikte, nemir, agresijo; slutil pa je tudi 

prihajajočo vojno in vsesplošno uničenje. Po letu 1924 Ernst v bistvu ni več uporabljal 

                                            

5 Leksikon slikarstva, 1996 

http://m.delo.si/clanek/244100
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čopiča. V slikarstvo je prenesel tehniko frotaža (fr. frottage) – to je tehnika prenašanja 

teksture predmeta, ki leži pod papirjem ali platnom (Ilić, 2013). 

Ernst je bil v začetku druge svetovne vojne v Franciji večkrat priprt in bil izpuščen šele 

po posredovanju francoskega pesnika Paula Éluarda (1895-1952). Po teh dogodkih se 

je izselil se je v ZDA, kjer se je vnovič poročil s Peggy Guggenheim (1898-1979), znano 

zbiralko umetniških del. V ZDA se je ponovno posvetil slikanju na velika platna, in sicer 

s tehniko oscilacije oziroma kapljanjem barve iz preluknjane pločevinke. To tehniko je 

v svojih kasnejših delih izrazito uporabljal ameriški slikar Jackson Pollock (1912-1956) 

(Ilić, 2013). 

Ernst je z zadnjo ženo, slikarko Dorotheo Tanning (1910-2012) nekaj let živel in 

ustvarjal tudi v ameriški zvezni državi Arizoni. Navdih je iskal v tamkajšnji tradicionalni 

indijanski umetnosti, zato je slikal natančne stereometrične like in maske. V letu 1948 

je dobil ameriško državljanstvo, nato pa se leta 1953 vrnil v Evropo. V Evropi se njegov 

sloves ni takoj nadaljeval, čeprav je leta 1954 prejel Veliko nagrado za slikarstvo na 

Beneškem bienalu (zaradi tega ga je francoski pesnik, pisatelj, anarhist in ustanovitelj 

nadrealizma André Breton tudi formalno izključil iz nadrealistične skupine). V letu 1958 

je Ernst dobil tudi francosko državljanstvo, nato pa v slikovitem mestecu Huisnes v 

dolini Loare živel do svoje smrti. Dela iz tega obdobja so bolj kontemplativna, zanje sta 

značilni predvsem umirjenost in skladnost (Ilić, 2013). 

http://m.delo.si/clanek/244100
http://m.delo.si/clanek/244100
http://m.delo.si/clanek/244100
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3 RISBA 

Risba je temeljno likovno delo, je osnovno izhodišče tako za slikarske in kiparske, kot 

tudi arhitekturne stvaritve. Bistvena značilnost risbe je izražanje s črto, linijo, barva ni 

pomembna. Ker je risba skopa, zahteva od risarja, da se omeji na bistveno. V nasprotju 

s slikarstvom risba ne skriva postopka, kako podoba nastaja.. Povezava risbe s 

slikarstvom je velika, saj pri obeh umetnik pogosto uporabi enake nosilce (npr. papir, 

karton) in enake pripomočke (npr. svinčnik, čopič, barvico, suho iglo, kredo, pastelno 

kredo, oglje, pero, tinto, tuš), predvsem pa gre tudi za podoben pristop k delu. Risba 

je lahko v slikarskem delu prekrita (bodisi, ker je izginila pod nanosi barve ali zato, ker 

je risba nastala ločeno), lahko pa je vidna in ostaja bistvena sestavina izraza (npr. v 

srednjeveških slikanih oknih – vitražih) (Bunderla, 2010). 

3.1 RAZVOJ RISBE  

Risanje je zgodovinsko gledano staro kot človeštvo, saj so naši predniki risali, še 

preden so znali pisati. Kot vse druge zvrsti umetnosti, se je tudi risanje spreminjalo in 

razvijalo skozi zgodovino. Zgodovinski razvoj risanja  se je razvijal vzporedno s 

slikanjem. Skozi razvoj stila risanja so se pričeli uporabljati tudi novi materiali. 

Najstarejše risbe izvirajo iz 30.000 do 10.000 pred našim štetjem, bile pa so odkrite v 

stenah jam v Franciji in Španiji (Novinšek, 2013). 

Znano je tudi, da so v prazgodovini ljudje pri svojih jamskih slikarijah izkoriščali tudi 

samo podlago – izbočene dele stene so vključili v risbo oziroma sliko tako, da so z 

njimi hkrati izpostavili izbočen del živalskega telesa. 

Umetnost avstralskih domorodcev aboriginov, ki je stara najmanj 28.000 let, je še 

posebej zanimiva. Arheologi so z ogljem porisan granitni fragment, ki naj bi dokazoval 

omenjeno starost, prinesli iz nedostopne divjine. Po mnenju arheologov se ta poslikava 

uvršča med najstarejše primerke poslikav na svetu, saj so mesto, od koder so fragment 

prinesli, aborigini začeli uporabljati že pred 45.000 leti. Znanstveniki se zaradi tovrstnih 

odkritij nagibajo k ugibanjem, da so bile domorodne skupnosti v Avstraliji med najbolj 

razvitimi na svetu (Novinšek, 2013). 
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Približno 3.000 let p. n. š. so starodavni Egipčani risali in slikali na papirus in na stene 

templjev. Pogosto so upodabljali dogodke iz vsakdanjega življenja. Risbe so bile 

ploščate linearne, ljudje in živali so bili upodobljeni iz profila (Novinšek, 2013). 

3.2 TEHNIKE RISANJA 

Risanje je vizualna umetnost, s katero ustvarjamo dvodimenzionalno sliko. Pri tehniki 

risanja lahko uporabljamo nešteto pripomočkov za risanje. O risanju govorimo 

predvsem takrat, kadar umetnik s črtami ustvarja  risbo. Risanje lahko dojemamo skozi 

različne zorne kote, saj lahko tehnika zajema tudi senčenje in različne barve ter druge 

elemente v povezavi z risanjem črt (Novinšek, 2013). 

 

Slika 5: Raffaello Sanzio da Urbino: Atenska šola, freska, 500 cm × 770 cm,1509-1510. 

Pri tehniki risanja uporabljamo najrazličnejše pripomočke, kot so: grafitni svinčniki, tuš, 

pero, kemični svinčniki, barvni svinčniki, pasteli v kredah ali svinčnikih, flomastri, oglje, 

suha igla ipd. Za samo podlago lahko izberemo: papir, platno, plastiko, steklo, napeto 

usnje, tablo, les ipd. O risanju najpogosteje govorimo, kadar za izvedbo risbe 

uporabljamo suha pisala, medtem ko uporabo tekočih barv in čopičev praviloma 

označujemo kot slikanje, čeprav je to lahko risba, ki je osnova sliki. Tako je risanje 
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pomožna tehnika, kadar pri slikanju z oljnimi barvami na platnu s čopičem najprej 

zasnujemo risbo, le-to pa nato z barvami naslikamo v končno sliko (Novinšek, 2013). 

 

Slika 6: Annibale Carracci: Risba golega moškega, risba, 491 × 467 cm, 16. stoletje. 

Gorjup (2007: 45) pravi, da » s pojmom risanja definiramo linearno izražanje. Risba je 

v slikarstvu prisotna kot poudarjena kontura, obrisna linija, notranja risba v posameznih 

ploskovnih formah, bodisi kot linearna faktura barvnega nanosa in podobno. Groba 

delitev med risbo in sliko ter prestopanje iz risbe v sliko sta prisotna v za slikarstvo 

značilni ploskovnosti, v barvah lise in zapolnjevanju količin z namazom barvne ploskoti. 

Barvne lise in stiki med njimi tudi v slikarstvu gradijo bolj ali manj poudarjeno risbo.« 
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4 GRAFIKA 

Jesih (2000: 19) je zapisal, da »grafika (iz grščine: graphein – pisati, vrezovati) obsega 

tehnično in likovno področje odtiskovanja. Predstavlja način, kako neko površino 

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

več enakih odtisov. V ta namen uporabljamo različne materiale, površine pa obdelamo 

z različnimi postopki. Tudi barvo nanašamo na različne načine in odtiskujemo na 

različne materiale (papir, PVC, tekstil, kovina itn.).« 

Grafika nastane z odtisom upodobitve na matrici. Matrica je plošča (npr. lesena, 

kovinska ali steklena), na kateri z rezanjem, vpraskanjem, jedkanjem in drugimi 

postopki nastane upodobitev. Na tako obdelano matrico se (ponavadi z valjčkom) 

nanese eno ali več izbranih barv in upodobitev odtisne. Grafične tehnike so številne in 

raznovrstne. Najstarejši grafični tehniki sta lesorez in bakrorez, ki sta se pojavili v 15. 

stoletju. Lesorez je tehnika visokega, bakrorez pa tehnika globokega tiska. Starejšim 

tehnikam (lesorez, linorez, bakrorez, suha igla, akvatinta, monotipija) se pridružujejo 

moderne tehnike (serigrafija oziroma sitotisk), mešane tehnike in montaže. Vsebine 

grafičnih del se od slikarskih ne razlikujejo, pa tudi slogovnih razlik ni, tako da lahko 

rečemo, da se grafika pojavlja v vseh obdobjih od 15. stoletja naprej. Razvoj grafične 

dejavnosti in tiskarstva (kot industrije) je grafične upodobitve ponesel med širši krog 

ljudi kot kdajkoli poprej. Z grafiko so ljudem postale določene stvari bolj dostopne. 

Razlikujemo med umetniško oziroma avtorsko grafiko, ki je tiskana v manjših, 

ekskluzivnih nakladah in reproduktivno oziroma industrijsko, ki je tiskana v masovnih 

nakladah. 

4.1 RAZVOJ GRAFIKE 

V človeški zgodovini srečujemo različne načine praktične uporabe odtiskovanja kot 

nekakšne zametke današnje grafike. Že v prazgodovini je človek želel pustiti sled. V 

paleolitskih podzemeljskih jamah so ljudje odtiskovali svoje dlani kot nekakšen podpis. 

Dlan je bila po Muhoviču (2015) lahko v obliki negativa (predstavlja šablono, ki je 

omogočala obarvanje okolice roke in izvedbo lastnega negativa) ali v obliki pozitiva 

(torej odtis dlani, pomočene v barvo).  
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Muhovič (2015) omenja, da prvi primeri odtiskovanja na mehke tekstilne (bombažne, 

lanene, svilene) podlage izvirajo že iz 7. in 6. stoletja pred našim štetjem. Med bolj 

poznane uvrščamo poznoegipčanske matrice za tiskanje blaga iz 4. stoletja pred 

našim štetjem ter perzijsko-sasanidske potiskane tapetne prevleke za stene iz 4.–6. 

stoletja.  

»Morfološke predhodnice lesoreza lahko najdemo v kitajskih lesenih štampiljkah iz 2. 

stol. pr. Kr. in v kasnejših rimskih označevalnih znamkah v obliki lesenih kock, katerih 

obdelana stranica je bila tiskana /.../. Prvi znani grafični listi v današnjem pomenu 

besede so nastali na Kitajskem po izumu papirja v 2. stol. pr. Kr.« (Muhovič, 2015: 

262–263)  

4.1.1 Razvoj grafike v srednjem veku 

Začetki grafike v Evropi sovpadajo s prelomnimi družbenimi in idejnimi vrenji na 

prehodu iz srednjega v novi vek. Naraščala je predvsem potreba po nabožnih 

podobah, ki bi bile cenovno sprejemljive in dostopne širši publiki. Preprosti enolistni 

lesorezi, ki veljajo danes za najstarejša grafična umetniška dela na evropskih tleh 

(obdobje med 1400–1550), so ljudem omogočili, da »so lahko doma med 'štirimi 

stenami' opravljali zasebne pobožnosti ter participirali na duhovno inspirativni 

ekspresivni moči, ki so jo te zgodnje grafične artikulacije kljub navidez 'okornosti' nosile 

v svoji formi. Uporaba lesoreza je rastla premosorazmerno s slikovnim 

povpraševanjem, predvsem pa z razvojem papirja, ki je bila v primerjavi s pripravo 

pergamentov bistveno hitrejša in cenejša.« (Muhovič, 2015: 263) 

4.1.2 Razvoj grafike v novem veku 

V novem veku se je pojavila širitev grafike zaradi novih tehničnih zmožnosti. Tehniko 

lesoreza je kmalu zamenjala tehnika bakroreza. »Prednost bakroreza se je kazala v 

tem, da je s prehodi med črno in belo (šrafura) omogočal bogatejše oblikotvorne in bolj 

učinkovite ekspresivne možnosti kot lesorez, ki je tehnično omejen zgolj na razliko 

črno-belo. Do razvoja ksilogravure oziroma reza v les /.../ v začetku 19. stol. je bil 

bakrorez absolutno preferenčna tehnika knjižne ilustracije.« (Muhovič, 2015: 263)  

Eden najvidnejših grafikov novega veka je bil nemški umetnik Albrecht Dürer (1471–

1528), ki je s svojimi neverjetnimi sposobnostmi in celo odkritji izpilil tehniki lesoreza 
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in bakroreza tako rekoč do popolnosti. Podobno kot njegovi sodobniki Tizian (1488–

1576), Michelangelo (1475–1564) in Raffael (1483–1520) je tudi Dürer razmeroma 

kmalu spoznal globlji pomen grafike in distribucije grafičnih listov – s tem se je poleg 

širjenja umetnostnih inovacij širil tudi umetnikov sloves, povečali pa so se seveda tudi 

njegovi prihodki (Muhovič, 2015).  

»Utrudljiv proces izdelovanja bakroreza, pri katerem je bilo potrebno linije ročno 

vrezovati v bakreno ploščo, je bil močno poenostavljen z odkritjem jedkanice (okr. 

1513), pri kateri je bil postopek napornega vrezovanja nadomeščen s kemičnim 

jedkanjem. Jedkanica ni dosegla bakrorezne preciznosti, je pa omogočila reprodukcijo 

individualnega risarskega stila in s tem pluralizacijo izraznih načinov.« (Muhovič, 2015: 

263) 

»Tako bakrorez kot jedkanica sta bili v artikulaciji oblik obe navezani na linijo, kar je 

pomenilo, da je bila v njima artikulacija enakomerno svetlih in temnih ploskev 

nemogoča.« (Muhovič, 2015: 263) 

Sčasoma so bile odkrite tudi novejše tehnike – mezzotinta leta 1642, akvatinta med 

letoma 1765–1768, kamnotisk oziroma litografija okoli leta 1903 ter sitotisk okoli 1900 

pa tudi tehnični izumi (offset tisk, fotopostopki, računalniško generirana grafika) – ki so 

racionalizirale in pospešile pripravo matric ter privedle do velikih naklad in novih 

eksperimentiranj. Vse to pa je na koncu imelo za posledico ponovno odkritje izvornih 

tehnik in povratek k unikatnosti ter majhnim nakladam (Muhovič, 2015). 

4.2 GRAFIKA V PROCESU LIKOVNE VZGOJE 

Grafika je likovna tehnika, ki od vsakega ustvarjalca zahteva določeno stopnjo 

spretnosti, kaj šele od otroka. Grafika je v program likovne vzgoje vključena že v 

osnovni šoli, saj je eden izmed pomembnih načinov likovnega izražanja.  

Različne grafične tehnike nudijo v samih postopkih izdelave enkratno didaktično 

možnost spremljanja razvoja nastajanja dela in posameznih faz – od zamisli, izdelave 

skice in osnutka pa do pretvorbe v končno obliko, s tem pa se pomembno oblikuje tudi 

miselni razvoj učenca. Že sama izdelava oziroma priprava matrice je dolgotrajen in 

precej abstrakten miselni proces, kajti delovanje na tiskovno ploščo učencu ne daje 

takojšnega rezultata. Med samo izdelavo si moramo rezultat šele predstavljati, saj 
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končni izdelek –  tj. grafični list – nastane šele z odtisom. Zato ni presenetljivo, da Jesih 

(2000) meni, da so v osnovnošolski likovni vzgoji najosnovnejše in najpomembnejše 

tehnike visokega tiska. To so namreč tehnike, pri katerih je izdelava matrice in 

končnega izdelka preprosta in hitra, hkrati pa omogoča raznovrstnost likovnega izraza.  

S spoznavanjem grafičnih tehnik učenci po Jesihu (2000) posredno spoznavajo tudi 

obdobja umetnostne zgodovine, npr. renesanso povežejo z obreznim lesorezom, 

ekspresionizem z modernim lesorezom, geometrijsko abstrakcijo s tiskom s šablonami 

itd. Učenci tako spoznajo predvsem moderno umetnost v:  

»njenih značilnih elementih: večplastno redukcijo na 

osnovne oblike in znake, organska razmerja in ritme, 

transformacijo enostavnih barvnih odnosov, pomen 

likovnega procesa in transformacijo snovnega v likovni 

pojav. Spremljajoči procesi so pri grafiki v didaktičnem 

smislu zelo pomembni, saj vodijo, kot na primer pri risbi, v 

razvoj od realističnega, mimetičnega opisovanja, k čistejši 

likovni ali abstraktni formi, pri barvni pojavnosti pa v 

avtonomijo barve.«6 

Grafična tehnika in likovno delovanje sta povezana; določene grafične tehnike nas po 

Jesihu (2000) dobesedno silijo v določen način izražanja, na primer linearni tisk (npr. 

obrezni lesorez), ploskoviti tisk (to so različni tiski s šablonami) in v specifičen način 

uporabe površinskih tiskov (npr. kolažni tisk). »Miselni proces, kateri sledi razvoju, 

kakršnega določa grafična tehnika, je na ta način izpostavljen kot didaktični proces 

spoznavanja, razširjanja in bogatenja likovne izkušnje.« (Jesih, 2000: 19) 

4.3 GRAFIČNE TEHNIKE 

Muhovič (2015) pravi, da mnogo grafičnih tehnik v času njihovega nastanka prvotno ni 

bilo posebej razvitih za umetniško rabo, čeprav so bili nekateri tehnični inovatorji na 

področju grafike hkrati tudi umetniki (npr.: Ludwig von Siegen – odkril je t. i. mezzotinto, 

Jean Baptiste Leprince – odkril je akvatinto; v Slovenji pa Marjan Pogačnik s posebno 

                                            

6 Jesih, 2000: 17 
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tehniko globinskega jedkanja – intaglio ter Črtomir Frelih z inovacijami v tehniki 

kolagrafije).  

Glede na način odtiskovanja ločimo danes v umetniški grafiki štiri temeljne vrste tiska: 

visoki, globinski in ploski tisk ter t. i. pretisk. 

4.3.1 Visoki tisk 

Pri visokem tisku se iz matrice, ki je v tem primeru glajena plošča iz lesa, linoleja, gipsa 

ipd., izrežejo ali vanjo vdolbejo, vtolčejo ali punktirajo tisti njeni deli, za katere želimo, 

da na odtisu ostanejo brez barve. Ker se grafična barva na ploščo navalja s posebnim 

valjarjem, sprejmejo in v postopku odtiskovanja na papir ali drug grafični nosilec 

oddajajo barvo samo »visoki«, neobdelani deli plošče, ki tako ostanejo nedotaknjeni, 

poglobljeni izrezani ali vdolbeni deli pa ostanejo kot barvne praznine oziroma beline, 

ker se jih barva ni dotaknila (Muhovič, 2015).  

Med tehnike visokega tiska po Muhoviču (2015) uvrščamo:  

 lesorez (obrezni, tonski, barvni),  

 ksilogravuro, 

 linorez (od lesoreza se razlikuje samo po materialu matrice),  

 gipsorez,  

 kovinski tisk,  

 montažni tisk,  

 jedkanico (če je tiskana visoko),  

 monotopijo (ki pa je sicer tehnika, katere zaradi enega samega odtisa ne 

prištevamo med tehnike reproduktivne grafike). 

4.3.2 Globoki tisk 

Pri globokem tisku se risba v praviloma kovinsko matrico iz bakra, cinka ali jekla 

poglobi. To naredimo s pomočjo mehaničnih postopkov, kot so: graviranje, struženje, 

brušenje in s pomočjo kemičnih postopkov, kot so: jedkanje s solitrno, solno in 

žveplovo kislino, z železovim trikloridom ipd. ali pa s kombinacijo obojih. V postopku 

tiskanja se grafična barva v obdelano matrico vtre, in ne navalja, tako da jo sprejmejo 

»globoki«, vdolbeni, jedkani deli, medtem ko se z njenih »visokih« delov, tj. s površine 
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plošče, barva »zbriše« oziroma očisti. Navlažen grafični papir pod visokim pritiskom v 

valjnem grafičnem stroju dobesedno »posrka« barvo iz poglobljenih delov na matrici 

in tako dobimo grafični odtis globokega tiska (Muhovič, 2015). 

Med tehnike globokega tiska po Muhoviču (2015) spadajo:  

 jedkanica (v črno-beli in barvni verziji),  

 bakrorez,  

 suha igla,  

 akvantita (v črno-beli in barvni verziji),  

 struženka ali mezzotinta,  

 izkrušenka ali rezervaš (fr. réservage),  

 mehki premaz ali vernis-mou,  

 steklorez,  

 kredna tehnika in  

 ksilogravura (če je tiskana globoko). 

Čeprav štejemo bakrorez in jedkanico h grafičnim tehnikam globokega tiska, sta si med 

seboj popolnoma različni tehniki. Peić (1972) pravi, da se razlikujeta kot surovost in 

nežnost. Orodje za izdelavo jedkanice je namreč lahka, drobna jedkalna igla, ki z 

nadvse fino konico komajda se dotikajoč s posebno zmesjo prevleče bakrene plošče 

in pušča za sabo kot pajčevina tanko črto. Kadar govorimo o umetniku, čigar delo je 

jedkanica, govorimo o tankočutnem, občutljivem umetniku, ki je »dojemljiv za 

najnežnejši dotik sence in svetlobe bližnjih predmetov ali za komaj opazno bledenje 

obrisov daljnih predmetov, ki jih vpija daljno obzorje« (Peić, 1972: 55). Največji mojster 

jedkanja je nesporno holandski umetnik Rembrandt. 

4.3.3 Ploski tisk 

Pri ploskem tisku pripravimo risbo na površini s kremenčevim peskom ozrnanega 

litografskega kamna, zrnate cinkove ali aluminijeve plošče. Rišemo z mastno 

litografsko kredo, mastnim litografskim tušem ali mastno barvo. Da bi risbo utrdili, jo 

blago jedkamo po celotni površini matrice. Tako jedkana matrica (tj. kamen ali plošča) 

sprejme tiskarsko barvo samo na tistih delih, kjer je bila namaščena z mastnim risalom, 

in samo v tisti meti, v kateri je bila namaščena. Grafični odtis dobimo tako, da barvo 
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navaljamo na vlažno površino matrice (kamna ali plošče), ki je, ko rečeno, na nekaterih 

delih za barvo sprejemljiva na drugih pa ne. Barvo, ki jo je matrica sprejela, odtisnemo 

na grafični papir v posebni litografski stiskalnici s posebnim drsnikom ali terilnikom, ki 

nadomešča zgornji valj stroja (Muhovič, 2015). 

Med tehnike ploskega tiska po Muhoviču (2015) sodijo:  

 litografija (v črno-beli in barvni izvedbi),  

 litogravura,  

 cinkografija,  

 algrafija,  

 brušenka,  

 tehnika odstopanja,  

 tehnika pretiska,  

 litotinta,  

 lavirana litografija in  

 offset tisk (ki se je razvil iz litografije in spada na področje industrijske 

reproduktivne grafike). 

4.3.4 Pretisk 

Med tehnike pretiska (nem. Durchdruck) spada tehnika serigrafije oziroma sitotiska. 

Pri pretisku pripravimo risbo na »tanko, različno pleteno in različno gosto mrežico iz 

najlona ali poliestra, ki je napeta na ustrezno velik okvir, ki tudi določa velikost odtisa.« 

(Muhovič, 2015: 265)  

Na mrežico prenesemo risbo na direkten in indirekten način. V direktnem načinu nanjo 

neposredno rišemo ali slikamo z litografsko kredo, litografskim tušem, različnimi 

emulzijami, laki ipd. Pri indirektnem načinu pa si pomagamo s fotopostopki (na 

svetlobo občutljive emulzije). Nato celotno mrežico premažemo z želatinastim klejem. 

Ko se ta posuši, speremo risbo s petrolejem, ki ne topi vodotopne želatine, tako da 

ostane mrežica propustna samo na mestih, na katerih smo risali. Grafični odtis dobimo 
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tako, da s posebnim pretiskačem7 pretisnemo barvo skozi odprta mesta sitotiskarske 

mrežice. Postopek lahko ponavljamo z različnimi risbami in barvami – to imenujemo 

barvni sitotisk (Muhovič, 2015). 

4.3.5 Nove tehnike 

Muhovič (2015) poleg sodobnih tradicionalnih grafičnih tehnik omenja tudi nekatere 

novejše postopke, kateri so umetnikom na voljo zaradi tehničnega razvoja sodobnih 

tiskalnikov. Mednje prišteva uporabo tiskarskih možnosti ink-jet (črnilnih) tiskalnikov in 

termosublimacijski tisk pri termo-tiskalnikih.  

4.4 POMEN INDUSTRIJSKE IN UMETNIŠKE GRAFIKE 

Po Jesihu (2000) v smislu uporabe in namena delimo grafiko na:  

 reproduktivno ali industrijsko grafiko in  

 umetniško ali originalno grafiko.  

Reproduktivna ali industrijska grafika obsega različne načine tiskanja, ki so namenjeni 

različnim vrstam uporabe (npr. tisk na papir, plastiko, pločevino ali druge materiale). 

Dva najpomembnejša načina tiska v industrijski grafiki sta offset tisk in sitotisk, ki se 

navezujeta na grafično oblikovanje. Matrice in odtisi se v reproduktivni grafiki izdelajo 

z različnimi tehničnimi postopki in stroji. Pomembni so: možnost hitre izdelave, velike 

naklade, kakovost tiska, oblikovanje proizvodov (izbira slikovnega in črkovnega 

materiala ter izbire papirja itn.) (Jesih, 2000). 

Za razliko od industrijske grafike, ki ne proizvaja unikatnih odtisov, grafiko na področju 

likovne umetnosti imenujemo umetniška ali kreativna grafika, včasih tudi originalna 

grafika. Pri umetniški grafiki se v postopkih razmnoževanja uporablja tiskovne plošče 

oziroma matrice, katere izdela avtor sam in na njih prenese likovno stvaritev. Odvisno 

od izbrane tehnike umetniške grafike na ta način ustvarimo tiskovno ploščo, katero s 

primernim postopkom nanašanja barve odtiskujemo in s tem dosežemo več enakih, 

originalnih odtisov (Jesih, 2000). 

                                            

7 »pretiskaču v grafičnem žargonu pravimo »rakel«, tj. ravnilu podobna letev iz lesa z gumiranim 
spodnjim robom« (Muhovič, 2015: 265) 
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»V odtisu, na grafičnem listu, se med posegom na tiskovno ploščo udejani predhodna 

likovna ideja. Lahko bi tudi definirali, da je grafični list umetniško delo, razmnoženo s 

pomočjo tiska, in da kot tako obstaja v več enakih primerih.« (Jesih, 2000: 20). 

Da lahko razmnožene odtise obravnavamo kot originale, jih je potrebno vse označiti s 

skupnim številom odtisov in z zaporedno številko odtisa, z lastnoročnim podpisom 

avtorja in naslovom dela. Šele tako označen odtis lahko imenujemo originalni grafični 

list (Jesih, 2000). 

Po Jesihu (2000: 20–21) so »najpomembnejše značilnosti, ki izpostavljajo posebno 

likovno vrednost originalnega grafičnega lista in ga ločujejo od industrijsko odtisnjenih 

proizvodov, naslednje: 

 matrico ročno izdela avtor sam, 

 način in nanos barve sta pri ročnem nanosu prilagojena situaciji, barva je lahko 

nanešena intenzivneje, izdatneje ali zelo skromno, 

 barve lahko poljubno mešamo, uporabljamo lahko tako kritne kot lazurne barve 

(transparentne), 

 pri nekaterih tehnikam lahko dosežemo žametne črnine, pri drugih prosevanje 

barve, 

 pri tiskanju lahko uporabljamo debelejše, lahko tudi ročno izdelane papirje, 

kateri omogočajo reliefno in globinsko odtiskovanje, 

 z močnejšim potiskom dosežemo, posebne grafične kvalitete, ki jih v 

reproduktivnem tisku, na primer v rastrski tehniki, ne moremo doseči zaradi 

tankega nanosa barve, 

 pri mnogo tehnikah so potrebne tudi posebne ročne veščine.« 

4.5 REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN (1606–1669) 

Holandski slikar in grafik Rembrandt Harmenszoon van Rijn je bil eden 

najpomembnejših baročnih umetnikov. Tako v slikanju z oljnimi barvami kot jedkanju 

je bil napreden, inovativen in korak pred svojimi sodobniki. 

Rembrandt je bil rojen leta 1606 v Leidnu v številčni družini mlinarja in pekove hčere. 

Od svojega štirinajstega do osemnajstega leta je bil učenec v Italiji izobraženega 

slikarja in arhitekta, kar je močno vplivalo nanj. Učil se je tudi pri slikarju Pietru 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Arhitekt
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Lastmanu (1583–1633) v Amsterdamu, ki ga je seznanil s chiaroscúrom, tj. načinom 

uporabe svetlobe in sence z željo po prikazu čim večje dramatičnosti na sliki.  

 

Slika 7: Rembrandt: Anatomija dr. Tulpa, olje na platnu, 169,5 × 216,5 cm, 1632. 

Rembrandt je slikal portrete, skupinske portrete in avtoportrete ter akte; idealizirane, 

domišljijske in realistične krajine; zgodovinske, biblijske in žanrske prizore. Bil je 

tehnično izurjen risar in slikar pa tudi vrhunski grafik, človeško nrav je znal prikazati 

resnobno in skrivnostno. Na več desetinah avtoportretov se je upodobil v različnih 

čustvenih stanjih, z različnimi obraznimi mimikami, prikazal je tudi proces staranja. 

Večkrat se je naslikal v zgodovinski vlogi (npr. kot apostol Pavel, Zevs ipd.).8 

                                            

8 https://sl.wikipedia.org/wiki/Rembrandt 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Chiarosc%C3%BAro
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Slika 8: Rembrandt: Pokrajina s tremi drevesi,  jedkanica, 9,7 × 13,1 cm, 1650. 

Z grafikami, ki so ga zaposlovale skozi celotno umetniško obdobje, je zaslovel že za 

časa svojega življenja, zbiratelji so se že takrat pulili za njegove jedkanice. Evropejci 

so z njegovimi jedkanicami spoznavali svet, kot so ga kasneje s fotografijami. Prve 

grafike je Rembrandt izdelal pri dvajsetih letih, pravi mojster pa je postal po dveh, treh 

letih tiskanja. Tehniko jedkanja je izpilil do potankosti, mojstrsko je obvladoval suho 

iglo; lesoreza ni izdeloval. Njegova prepoznavna »unikatna globoka črnina« je bila 

slavna in prepoznavna že v času nastanka, prav tako mojstrsko senčenje. Svoje 

matrice je pripravljal sam; plošče so bile relativno mehke. Skrivnosti obdelovanja 

matrice ni nikoli delil s svojimi učenci. Nekateri njegovi odtisi delujejo, kot da bi bili  

skicirani s svinčnikom ali pastelom. Vendar pa Rembrandt s svojimi odtisi očitno ni bil 

takoj zadovoljen, saj skoraj vsi njegovi odtisi kažejo, da je – ponekod malenkostno, 

ponekod pa drastično – popravljal matrico in ponavljal na desetine odtisov. Od leta 

1650 je Rembrandt eksperimentiral z različnimi grafičnimi papirji; iz Japonske je celo 

uvozil grafični papir, ki ga je privlačil s svojim toplim rumenkastim odtenkom. 
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Rembrandtu je bila tehnika pomembnejši od motiva, saj se ni pretirano ukvarjal s tem, 

da je odtis zrcalna podoba risbe; včasih je bil celo njegov podpis zrcalno odtisnjen.9  

Rembrandt je ustvaril več svetovno znanih mojstrovin (npr. Anatomija dr. Tulpa (1632), 

Nočna straža (1642), Apostol Pavel (1661) idr.), čeprav je svetovno slavo dosegel prav 

z jedkanicami. Bil je izredno plodovit umetnik. Njegov opus naj bi obsegal okoli tristo 

petdeset slik, dvesto devetdeset jedkanic in tisoč risb, veliko preostalih, njemu 

pripisanih del, pa naj bi bilo v resnici delo njegovih pomočnikov in posnemovalcev. 

Ocenjujejo, da je ohranjenih oseminsedemdeset bakrenih plošč, matric za jedkanice.  

Rembrandt je umrl leta 1669, star 63 let. 

                                            

9 http://www.rembrandtpainting.net/rembrandt_etching_technique.htm 
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5 KOLAŽ (COLLAGE) 

Kolaž (fr. collage, coler, papier collé, lepiti, zlepljen, lepljena slika) je likovna metoda, 

ki sta jo prva razvila kubista Georges Braque (1882–1963) in Pablo Picasso (1881–

1973). S to umetniško tehniko se različni materiali (kosi časopisa, papirja, kartona, 

natrgane fotografije, kosi blaga in drugo) sestavijo, navadno zlepijo v sliko ali pa dodajo 

že obstoječi poslikavi. Ta novi izrazni način je obogatil slikarstvo dvajsetega stoletja s 

številnimi ostalimi zvrstmi, kot so futurizem, konstruktivizem, dadaizem in 

nadrealizem.10 

 

Slika 9: Georges Braque: Tihožitje s klarinetom, kolaž, 95,2 × 120,3 cm, 1913. 

Zalaznik (2009) dodaja, da je kolaž likovna kompozicija, ki je ustvarjena iz različnih 

materialov – najsi bo to iz kartona, izrezkov iz časopisnega ali barvnega papirja, 

tekstila, fotografij itd. Te izrezane ali natrgane oblike so nato nalepljene ali kako 

drugače pritrjene na nek izbran nosilec oziroma podlago. Lahko nastopajo samostojno 

ali pa jih avtor združi z elementi risbe ali slike. Iz kolaža so se razvile likovne tehnike, 

ki so v marsičem zaznamovale tok umetnosti dvajsetega stoletja: med drugim 

asemblaž, dekolaž in fotomontaža.  

                                            

10 Leksikon slikarstva, 1996 
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Slika 10: Pablo Picasso: Glava, kolaž, 43,5 × 33 cm, 1913-14. 

Ko se je kolaž prvič pojavil na umetniški sceni, je drastično spremenil predstavo o tem, 

kaj je umetniško delo, kakšen je status umetnine kot avtorskega dela; prvi je zabrisal 

ločnico med umetniškim delom in popularno kulturo. S kolažem lažje razumemo 

modernistični likovni izraz ter ustvarjalnost postmoderne dobe in sodobnega časa. 

Kolaž je hvaležna in dostopna tehnika, ki daje zanimive rezultate; zelo uporabna je tudi 

v širšem pogledu, npr. v šolskem izobraževanju. 

»Tehnika kolaža zahteva stilizirane motive in figure in s tem ustvarjalca usmerja v 

likovno razmišljanje. Spodbuja ga, da se bolj posveča gradnji kompozicije kot 

posnemanju narave. Tehnika kolaža spodbuja domišljijo in ustvarjalnost, saj 

ustvarjalec ne more preslikavati narave, ampak je prisiljen naravne motive oblikovati 

nanovo in na izviren način.«11 

                                            

11 https://www.jskd.si/likovna-dejavnost/prireditve/uvod_kolaz_09.htm 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
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6 FROTAŽ (FROTTAGE) 

Frotaž (fr. frottage) ali odtiranko uvrščamo med priljubljene grafične tehnike tako med 

slikarji kot risarji. Frotaž je tehnika reproduciranja teksture, tako da položimo kos 

papirja čez predmet, ki ima določeno teksturo in nato po izbranem predmetu drgnemo 

s pastelom, ogljem ali svinčnikom. Likovna tehnika frotaž torej temelji na povezavi 

svinčnika oziroma pisala in papirja. 

Kocjanova (2014) našteva, da so pri odtiranki ali frotažu lahko matrice vse reliefne 

površine, ki jih najdemo v našem okolju (lubje, les, kamen, omet, mreže, luske, školjke, 

rastline in podobno). Nanje položimo tanek list papirja in s kredo ali grafitom 

enakomerno drsamo po njihovi površini.  

»Prevladujoči trend je, da se grafične tehnike mešajo s slikarstvom in fotografijo ter 

digitalno obdelanimi podobami, kar jih dela likovno vse bolj zanimive. Z mešanjem 

grafičnih tehnik in nejasnim definiranjem matrice oziroma njenega uničenja je 

določanje pristnih avtorskih odtisov postalo skoraj nemogoče.« (Kocjan, 2014) 

 

 

Slika 11: Max Ernst: L'évadé, frotaž, 32,5 × 50 cm, 1927 
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Za izvajanje likovne tehnike frotaž potrebujemo: 

 različne debeline lista za odtiskovanje, 

 čim bolj mehka risala (trdote B4, B6), pastele, voščenke, 

 površine z izrazito reliefnostjo (kot so recimo kosi lesa, kovanci, valovita 

lepenka, blago, različne vrste rastlin in podobno). 

Likovno tehniko frotaž oziroma odtiskovanje lahko izvajamo kot posameznik ali v 

dvojicah. Pri izvajanju te tehnike iščemo zanimive površine za ustvarjanje teksture, 

seznanjamo se z likovno možnostjo tekstur v vsakdanjem okolju. 

Umetniki, ki so ustvarjali s tehniko frotaža, so preko teksture in taktilnosti prenašali 

simbole iz narave. Med najpomembnejše predstavnike, ki so ustvarjali v frotaž tehniki, 

poleg nemškega nadrealističnega umetnika Maxa Ernsta prištevamo tudi naslednje 

umetnike: Henri Michaux (1899–1984), Melanie Gilligan (1979), Richard Hawkins 

(1961), John Kelsey, Sam LeWitt (1981). 

Samo tehniko frotaž so sprva uporabljali kot pomožno grafično tehniko in jo navadno 

prikazovali v povezavi s še drugimi slikarskimi tehnikami: z risbo, sliko, lepljenko 

oziroma kolažem, v nadrealizmu pa se je uveljavila kot samostojna in samozadostna 

likovna tehnika. 

6.1 OBLIKOVANA IN GENERIRANA RISBA 

Oblikovana risba je tista risba, ki nastane po risarjevi zamisli, volji in načrtu. Generirana  

risba pa je posledica nekih naravnih, kemičnih, fizikalnih procesov, pri katerih avtor 

skrbi samo za to, kdaj se postopek prične in kdaj konča.  

Frotaž je na meji med risbo in grafiko, pri grafiki ga lahko uvrstimo med pomožne 

grafične tehnike. 

6.1.1 Pomožne grafične tehnike 

Paro (1991) opisuje tri pomožne grafične tehnike, ki so: 

1. Odtis je umetniško delo, ki je odtisnjeno na papirju, platnu, koži ali podobnem 

materialu, in katerega z nazivom »grafični list« pojmovno in asociativno 

ločujemo od tiskovin drugih vrst in namenov. 
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2. Vtis je grafično delo, ki je zares vtisnjeno v tiskovno ploščo. To pomeni, da je 

umetnik svojo misel in akcijo usmeril proti in v material, transformirajoč njegovo 

vlogo z oblikovanjem površine plošče v pozitiven ali negativen relief, katerega 

slika bo postala vidna in definitivno izražena šele s postopkom odtiskovanja. 

3. Pečat je avtentična priča identitete avtorja. 

6.2 VRSTE POVRŠIN 

V okolju kot tudi v likovni umetnosti ločimo naslednje vrste površin: 

 tekstura,  

 struktura,  

 patina in  

 relief.  

Omenjene površine, ki so bistvene za dojemanje likovne tehnike frotaž, bomo 

podrobneje opisali. Frotaž je namreč likovna tehnika, pri kateri smo pozorni tako na 

površino, na kateri delo izvajamo – torej relief, kot tudi na teksturo ter strukturo likov, 

ki jih upodabljamo v sami tehniki. 

6.2.1 Tekstura 

Človek se že na začetku svojega življenja seznani s tipnimi lastnostmi površin stvari v 

okolju. Le-te so mehke, trde, gladke, hrapave, ostre, bodeče in podobno; nekatere v 

nas vzbujajo nelagodje ali celo bolečino, spet druge niso moteče ali pa celo vzbujajo 

ugodje.  

Otrok svet najprej spozna s tipanjem, kasneje pa to prvobitno taktilno izkušnjo poveže 

z vidom, tako da nastane možnost vizualnega otipavanja. Likovna kakovost struktur 

pa v gledalcu vselej apelira na čut tipa, ki je eden najbolj elementarnih čutov (Muhovič, 

2015). 

Tekstura na splošno je povezanost sestavin (npr. pokrajine), lahko je preplet ali 

razporeditev (npr. niti v tkanini, mineralnih zrn v kamninah), lahko je opis spremembe 

površinske razgibanosti v računalniški grafiki ali pa srednjeveška tipografija (vrsta 

gotice) (Muhovič, 2015). 
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Za človeka so teksture pomemben vir informacij o zunanjem svetu. So kot nekakšen 

fin ali grob »minirelief površin«. Površine brez reliefa v nas vzbujajo občutek gladkosti 

in mehkobe, medtem ko hrapave površine vzbujajo ravno nasprotne občutke – občutke 

grobosti in agresivnosti (Muhovič, 2015). 

Muhovič (2015: 771) citira Butino (2003) in pravi, da so »teksture 'kože' oblik njihove 

otipne kvalitete. Ker s spreminjanjem teh 'kož' ploskovitim in prostorskim oblikam 

spreminjamo njihove površinske in s tem čutne ter doživljajske kvalitete, spadajo 

teksture v operativnem smislu med področje likovnih spremenljivk.«  

Po besedah Muhoviča (2015: 772) ločujemo naravne in umetne teksture. Naravne 

snovi (kamnine, les, kovine itd.) s svojimi tipičnimi fizičnimi teksturami določajo način 

obdelave površine, kar pripelje do novih tekstur. Umetne teksture pa nastajajo  tako, 

da jih ustvarjamo ali oblikujemo sami. 

V likovni ustvarjalnosti lahko po Muhoviču (2015: 772–773) pri izkoriščanju členitvenih 

in ekspresivnih potencialov tekstur opazimo različne pristope in strategije: 

 Imitiranje že danih tekstur: med bolj znane in atraktivne štejemo kopiranje 

oziroma imitiranje tekstur predmetov ali pojavov (kovancev, sadja, tkanin, 

kamnin, kože, las ipd.), ki lahko tako v dvo- kot tridimenzinalnem oblikovanju od 

vtisa hiperealnosti do stilizacije, pri kateri ustvarjalec teksture »posnema« s tem, 

da jih na likovni način poenostavi in o-karakterizira. 

 Direktna uporabna naravnih tekstur: drug vidik izkoriščanja tekstur v likovni 

artikulaciji je neposredna, direktna uporaba naravnih tekstur, kakor se npr. kaže 

v likovnih tehnikah frotaž, kolaž, asemblaž. 

 Avtohtone likovne teksture: produkcija avtohtonih likovnih teksturalnih 

vrednosti, ki jim omogočajo: likovni materiali s sebi lastnimi teksturami, likovna 

orodja in tehnike s sebi lastnimi načini obdelovanja  likovnih materialov in 

likovnikov individualizirani način uporabe orodij pri likovni artikulaciji oblik. 

6.2.2 Relief 

Relief je po besedah Muhoviča (2015) kiparsko delo, pri katerem izdelane oblike niso 

samostoječe, torej v prostoru ne stojijo prosto, temveč se dvigujejo iz neke ploskovite 
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osnove, iz katere so izklesane, izrezbarjene ali zmodelirane. Tako imamo pri reliefu 

vtis, kot da so plastične oblike delno potopljene v osnovo, delno pa iz nje izstopajo.  

6.2.3 Struktura 

Muhovič (2015) strukturo definira kot lastnost realnega stanja, lastnost objektov (npr. 

arhitekturnih zgradb) in zgradba določenega sistema. Struktura je dandanes temelj 

vseh raziskovanj in odkritij v znanosti, filozofiji in umetnosti. Strukture so lahko 

materialne, biološke, socialne in mentalne. 

»Vsaka naravna stvar – organska ali anorganska – ima 

svojo notranjo zgradbo ali strukturo, ki se na zunaj kaže kot 

relief njene površine. V tej zvezi je pomembno razlikovati in 

pravilno razumeti dva pojma: struktura in pojem tekstura. 

Vsaka snov, pa tudi vsaka likovna stvaritev, ima svojo 

notranjo zgradbo, se pravi svojo strukturo. Ima pa tudi 

teksturo, se pravi bolj ali manj razgibano reliefnost površine, 

ki pri snoveh izhaja iz njihove zgradbe in tehnične obdelave, 

pri likovnih delih pa iz likovnega pojmovanja, ki lahko 

uporabo tekstur, bodisi poudarja, bodisi minimalizira.«12 

6.3 VIZUALNO IN HAPTIČNO DOJEMANJE POVRŠINE 

Pri likovnem oblikovanju sodelujejo: čut za lastno telo, čut za ravnotežje, čut za tip in 

čut za vid. Ker lahko vid integrira izkušnje in zaznave vseh ostalih likovnih čutov, je 

najpomembnejši med njimi. 

Vizualno dojemanje površin pomeni, da imamo sposobnost za vizualno predstavljanje 

ali upodabljanje. Beseda vizualno se nanaša na vidno dojemanje prostora. Pomeni, da 

prostor, obliko ali predmet dojamemo tako v njegovi značilnosti kot tudi barvi. 

Kadar govorimo o haptičnem dojemanju površine, govorimo o dojemanju površine z 

dotikom, kar pomeni, da pri občutenju uporabljamo tipanje oziroma dotik. Dojemanje 

                                            

12 Muhovič (2015: 772) 
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površine se torej izvrši preko naše kože. Predstavlja naš stik z okoljem in je neka oblika 

»medija« z okoljem. 

6.4 FROTAŽ IN SLIKANJE 

Likovno tehniko frotaž (odtiskovanje) lahko združujemo s tehniko slikanja. Delo 

izvedemo na ta način, da najprej odtisnemo izbrano teksturirano površino, nato pa 

ostale nepobarvane dele naše podlage (list, platno ipd.) še dodatno poslikamo. 

 

Slika 12: Rozman Alenka: Odtis roke, frotaž kot pomožna tehnika pri slikanju, 29,7 × 42 cm, 2013. 

 

Slika 13: Rozman Alenka: Končni izdelek, frotaž in slika, 29,7 × 42 cm, 2013. 
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6.5 FROTAŽ IN RISANJE 

Pri izvedbi frotaža in risanja gre za likovni postopek, kjer najprej odtisnemo izbrano 

teksturirano površino. Ko odtisnemo izbrano teksturirano površino, jo nato dopolnimo 

z risanjem. Spodaj prikazan primer nakazuje odtisnjen prtiček, ki je bil dopolnjen z 

risanjem in črnim tušem. 

 

Slika 14: Rozman Alenka: Rada te imam, frotaž in risba,  29,7 × 42 cm, 2013. 

6.6 FROTAŽ IN LEPLJENKA 

Pri likovni tehniki frotaža in lepljenke uporabimo naslednje materiale za izvedbo likovne 

tehnike, in sicer: 

 izbrano teksturirano površino, 

 grafitni svinčnik, 

 mehak papir za odtiskovanje, 

 papirje različnih barv in površin, 

 lepilo, 

 škarje, 

 risalni list. 
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Pri likovni tehniki, kjer kombiniramo frotaž in lepljenko, za začetek izdelamo frotaž 

oziroma odtisnjenke. Le-te nato oblikujemo v izbrane oblike. Nato natrgamo papirje 

različnih barv. Narezane ali natrgane lističe poljubno prilepimo na risalni list, nato pa 

le še dodamo oblikovane površine likovne tehnike frotaž. 

 

Slika 15: Gajič: Brez naslova, frotaž in lepljenka, 29,7 × 42 cm, 2009. 
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7 PRAKTIČNA IZVEDBA UČNE URE 

Datum: 30. 07. 2016 

Kraj: Park Loka, Zagradec 

Skupina: predšolski in šolski otroci 

Čas izvajanja likovne naloge: 2 uri 

Likovno področje: oblikovanje na ploskvi 

Likovna naloga: oblikovanje motiva z odtisom različnih tekstur 

Likovna tehnika: frotaž 

Likovni materiali: les, listje, lubje, kamnite podlage, list papirja, voščenke 

Likovni motiv: narava  

Oblike dela: individualno ali v paru 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, praktično delo 

Učni mediji (sredstva): različen slikovni material  

Vrsta učne ure: kombinirana 

Literatura in internetni viri:  

 Jesih, B. (2000). Grafika: visoki tisk, ploski tisk. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 Rozman, A. (2013). Medpodročno povezovanje dvodimenzionalnih panog pri 

likovni vzgoji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 Vrlič, T. (2001). Likovno-ustvarjalni razvoj otrok v predšolskem obdobju. 

Ljubljana: Debora. 

 http://artlj.si/trgovina/pdfs/arhiv/Tehnologija%20slikanja/Grafika/Grafika%201.p

df. 

 http://www.lung.si/prv/dela%20za%20izpit%20lik_%20izrazanje_12-13.pdf. 

 http://www.theartstory.org/artist-beardsley-aubrey-artworks.htm#pnt_3. 

http://www.theartstory.org/artist-beardsley-aubrey-artworks.htm#pnt_3
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 https://sl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer#/media/File:Durer_Revela

tion_Four_Riders.jpg. 

 https://www.jskd.si/likovna-dejavnost/prireditve/uvod_kolaz_09.html. 

Cilji: 

Skupina otrok:  

 spoznava nov način likovnega izražanja in njegovih značilnosti, 

 si v naravi poišče njim zanimivo površino in s tem razvija povezavo med vidnim 

in občutnim doživljanjem narave in okolice, 

 se seznani z likovno možnostjo tekstur v vsakdanjem okolju, 

 sodeluje v skupinskem delu (se medsebojno povezuje), 

 išče površine z zanimivo strukturo ter jih odtiskuje s pomočjo tehnike frotaž, 

 odkriva nove strukture v vsakdanjem okolju s pomočjo tehnike frotaž, 

 si skozi oblike, izražene v naravi, krepi občutek med tipnim in vidnim, 

 razvija sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del, 

 izdela abstraktno likovno delo. 

Predstavitev: Nastop sem začela tako, da sem se predstavila. Nato sem jim povedala, 

da smo se v naravi, v našem primeru v parku Loka, zbrali z določenim namenom. Park 

Loka je edinstven kraj za spoznavanje posebnosti likovne tehnike frotaž, saj imamo v 

neposredni okolici veliko možnosti odtiskovanja iz različnih površin. Za začetek smo 

se s skupino otrok podali v naravo in se ustavili pri vsaki novi obliki. Ustavili smo se pri 

drevesu, kjer smo drevo pogledali kot celotno podobo, nato pa sem vsakega 

posameznika prosila, da potipa lubje in listje. V bližini smo naleteli na kamnito podlago, 

kjer so otroci ponovno z besedami opisali podlago in jo nato še potipali. V parku Loka 

smo nato nabrali raznovrstno listje, rože in se pogovarjali o različnih površinah. 

Razlikovali smo med hrapavimi in gladkimi površinami.  

Osrednji del: V osrednjem delu sem otroke povabila okoli osrednje mize ter pred njih 

naložila lubje, kamen, različne vrste listov dreves in rož. Otroke sem prosila, da vsako 

pojavno obliko otipajo in mi s svojimi besedami povejo občutke, na podlagi tega, kar 

tipajo. Otroci, ki so bili mlajši, so govorili zgolj o tem, da je lubje hrapavo, da je listje 

različnih oblik, medtem ko so starejši otroci na ta vprašanja odgovarjali abstraktnejše: 
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o lubju, recimo, je bilo govora, da je sicer ta oblika hrapava, vendar da tu govorimo o 

moči, o neki vrsti prevladi nad ranljivo naravo, da drevo najde svoj prostor ipd. Pri 

opisovanju teksture listja, so mlajši otroci govorili le o obliki, medtem ko so starejši 

govorili tudi o tem, da na otip občutimo žile, ki za listje predstavljajo življenje in obstoj. 

Ko smo po skupini zakrožili s kamnom, ki je bil okrogle oblike, ne mlajši ne starejši 

otroci niso podali posebnega mnenja, le to, da je kamen gladek. Nato sem jim v roke 

podala kamen, ki je imel ostre robove. Tako kot pri lubju in listju, so mlajši otroci 

odgovorili, da je kamen grob in oster, medtem ko so starejši bolj konkretno govorili o 

svojih občutkih. Ko smo si ogledali okolico in pretipali predmete, pridobljene iz narave, 

sem skupino seznanila s tem, zakaj smo si pravzaprav ogledali predmete iz narave. 

Njihove odgovore sem vzela za izhodišče pri razlagi likovnih pojmov: risba, grafit, kolaž 

in frotaž. 

Uvod: Za uvod sem otrokom pokazala spodaj prikazano otroško risbo (št. 16) in nato 

še frotaž (št. 17), da so pridobili občutek za razliko med risbo in frotažem.  

 

Slika 16: Deklica: Enostavna otroška risba, 29,7 × 42 cm, 2016. 
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Slika 17: Clive Hicks-Jenkins: Jesen, frotaž, 23,6 × 22,7 cm, 2014. 

Risba: Risba je osnovno likovno delo. Risba je začetek slikarjevega dela, kiparja in 

arhitekta. Značilnost risbe so enostavne črte in linije, barva pa dobi pomen, ko črte in 

linije povežemo v nek lik ali obliko. Risba je lahko skica, osnutek nadaljevanja slike, 

prikaz iz resničnega sveta, lahko je tudi vmesna postaja med zamislijo in dokončanim 

delom, lahko pa je samostojno in zaključeno delo. Kot primer sem jim pokazala  

Dürerjevo (št. 18) in Lautrecovo (št. 19) risbo, pokazala pa sem jim tudi Michelangelovo 

fresko (št. 20). 

 

Slika 18: Albrecht Dürer: Avtoportret, risba, 27,5 × 19,6 cm , 1484. 

https://clivehicksjenkins.wordpress.com/
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Slika 19: Henri de Toulouse-Lautrec: Portret Vincenta van Gogha, pastel, 45 × 54 cm, 1887. 

 

Slika 20: Michelangelo: Poslednja sodba, freska, 14 × 12 m, 1535-1541. 

Grafika: Nadaljevali smo z opredelitvijo pojma grafike. Grafika je odtis, vtis, pečat. 

Grafika nastane, kadar krompir prerežemo čez pol, na drugi polovici izrezljamo krog 

ali druge vrste lik, ga pomočimo v črnilo in odtisnemo na list. Za dobre končne rezultate, 

odtise, moramo dobro poznati materiale, ki se uporabljajo:  

 za izdelavo matric: les, kamen, baker, cink, jeklo, pleksi in linolej;  

 barva kot izrazno sredstvo,  

 papir kot nosilec.  

O likovni tehniki grafika govorimo vedno, kadar nek lik ali pečat pomočimo v črnilo ali 

barvo in ga odtisnemo na različne površine. Kot primer sem jim pokazala grafiki 

Kokoschke (št. 21) in Beardsley-ja (št. 22). 
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Slika 21: Oskar Kokoschka: Srečanje, litografija, 54,7 × 78,2 cm,1913. 

 

Slika 22: Aubrey Beardsley: Pavje krilo, grafika, 22,7  × 16 cm,  1894. 

Povezava med risbo in grafiko: Želeli smo pridobiti odgovor, kje lahko poiščemo 

povezavo med risbo in grafiko. Otroci so povedali, da kadar govorimo o risbi, govorimo 

o delu, ki ga je umetnik narisal sam, ne glede na to, za kako težko tehniko izvedbe 

risbe gre. Kadar pa govorimo o grafiki, govorimo o likovnem delu, ki je odtisnjen preko 

določene podlage, bodisi da je to kamen, les ali katera koli druga podlaga. 
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Slika 23: Albrecht Dürer: Apokalipsa, bakrorez, 39 × 28 cm, 1497-1498. 

 

Slika 24: Rozalija Klein Sternen: Pri jedkanju, jedkanica, 21,8 × 23,7 cm,  ok. 1910. 

Kolaž: Ko smo s skupino preko predloženih slik dodobra spoznali pomen risbe in 

grafike, smo nadaljevali s spoznavanjem likovnih tehnik. Otroke sem povprašala, kaj 

jim pomeni kolaž, in le-tega tudi razstavila pred otroki. Večina med njimi je govorila o 

tem, da kolaž poznajo, da so s kolažem že oblikovali različne oblike, tako v vrtcu kot 

doma.  
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Kolaž je likovna tehnika, pri kateri namesto običajnih likovnih pripomočkov (kot so 

barve ali čopiči) uporabimo barvni papir, ki ga lepimo na podlago. S trganjem papirja 

različnih barv, časopisa, revij, slik ali predmetov iz narave, kot na primer lubja, 

ustvarjamo sliko, katero smo si zamislili. S to tehniko ustvarjalec izraža svoje notranje 

misli in spodbuja svojo lastno ustvarjalnost. Posnema pojme, katere si zamisli, in jih z 

raznolikim materialom oblikuje v neko novo obliko. Likovna tehnika kolaž spodbuja 

domišljijo in ustvarjalnost, saj ustvarjalec ne more preslikavati narave, ampak je 

prisiljen naravne motive oblikovati na novo in na izviren način. 

 

Slika 25: Juan Gris: Rolete, kolaž, 92 × 72,5 cm, 1914. 

Mlajši otroci so, kar se tiče kolaža, poznali samo enostavno sestavljanje slik. Ko sem 

skupini predstavila sliko Rolete (št. 25), so bili prav vsi navdušeni, da je delo narejeno 

iz kolaža. Starejši so razumeli abstraktnejše povezave slik in sestavo celotne slike, kar 

me je pripeljalo do spoznanja, da v predšolskem obdobju s kolažem lahko izdelujemo 

le enostavne lepljenke, medtem ko se v osnovni šoli in srednji šoli lahko spopadamo s 

kompleksnejšimi slikami in za material poleg kolaža uporabimo tudi izdelke iz narave, 

kot je lubje in listje. 
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Slika 26: Jackson Pollock, Konvergenca, olje na platnu in kolaž, 237,5 × 393,7 cm, 1952. 

Med opisovanjem likovne tehnike kolaž smo v skupini predstavili tudi sliko 

Konvergenca (št. 26), ki izdelana z mešano tehniko kolaža in oljnih barv. Otrokom sem 

povedala, da lahko ne le časopis, reklame, fotografije, slike in kupljen kolaž (kot ga 

poznajo iz vrtca in šole), temveč tudi predmete iz narave uporabimo za sestavljanje 

slike. S tem sem želela nakazati povezavo s frotažem, saj za izdelovanje likovne 

tehnike frotaž lahko uporabljamo tudi predmete iz narave in ostale okolice ter osebne 

predmete (kot so kovanci, kuhinjskimi pripomočki, embalaža, odpadni predmeti ipd.). 

Frotaž: Frotaž je likovna tehnika, pri kateri list papirja položimo na podlago – tj. lahko 

list drevesa, lubje, različne vrste blago, nagubane površine, na kamen ali na katerokoli 

drugo površino, pri kateri bomo dobili odtis, ko bomo po listu papirja podrgnili z 

grafitom, ogljem ali voščenko. Pri odtiskovanju odražamo nas same, z odtiskovanjem 

oblikujemo raznolike oblike. Vsak posameznik lahko odtis po svoje dojema. In ni 

rečeno, da bo vsak videl v sliki, kar je ustvarjalec želel pokazati. Frotaž je lahko 

enostaven, je lahko le odtis lista v naravi, lahko pa zajema več likovnih tehnik, in nato 

tvori celotno sliko.  
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Slika 27: Max Ernst: Celotno mesto, frotaž, 50,2 × 61,3 cm, 1934. 

 

Slika 28: Max Ernst: Gozd in golob, frotaž, 100,3 × 81,3 cm, 1927. 
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Slika 29: Richard Long: Slate Drawing One, sitotisk, 24 × 50 cm, 2002. 

Likovna naloga: Otroke sem nato vpeljala v njihovo likovno nalogo. Skupaj smo v 

okolici Parka Loka nabrali predmete in naravne materiale. Le-te smo nato prinesli do 

osrednje mize. Na mizo smo nato zložili potreben material za izvajanje frotaža v naravi: 

bele liste, voščenke in grafitne svinčnike. Vsak izmed skupine otrok si je izbral želene 

barve, katere pa so si med izvedbo likovne naloge izmenjavali, da je slika postala bolj 

zanimiva. 

Pred izvedbo naloge sem skupini povedala, da si lahko izberejo katero koli podlago, ki 

nam jo ponuja okolica. Med ponujenimi podlagami so torej bile: kamen, lesene mize in 

lesene deske. Otrok nisem želela obremenjevati z usmerjanjem, da naj delajo 

individualno ali v paru. Starejši so delali bolj ali manj posamezno, medtem ko so mlajši 

delali v paru. Vsak je odtisnil, kar koli je želel, saj je namreč bistvo tehnike frotaž 

odtiskovanje različnih površin. Glede na zgradbo določenega predmeta se je na 

podlagi odtiskovanja otrokom na listu odtisnila tako podlaga, na kateri so ustvarjali, kot 

tudi lik, katerega so odtisnili. V našem primeru so bili to listi dreves, cvetje in lubje.   

Vrednotenje: Ko je skupina zaključila z delom, smo se zbrali okoli osrednje mize, kjer 

je vsak povedal, kaj mu prestavlja slika. Pogovor sem usmerila v otrokovo opisovanje 
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občutkov, kako vidi naravo in življenje v njej ter jim na ta način omogočila, da so 

sproščeno, brez zadržkov, opisovali abstraktne motive na lastnih likovnih izdelkih.  

7.1 PREDSTAVITEV LIKOVNIH IZDELKOV OTROK 

Predstavili bomo likovne izdelke šestih otrok, starih od štiri do dvanajst let. Glede na 

večino likovnih izdelkov lahko rečemo, da je večina otrok usvojila cilje, zastavljene v 

učni uri. 

 

Slika 30: Deklica: Brez naslova, frotaž, 29,7 × 42 cm, 2016. 

Slika št. 30 prikazuje z grafitom narejen odtis kamnite podlage. Pri tem delu je štiriletna 

deklica želela spoznati, kakšen odtis bo prikazan na belem listu, ko bo z grafitom 

podrgnila po njem. Nastale so prepoznavne proge kamnine. Deklica je bila navdušena 

nad sliko, saj si je po nastali sliki ogledovala in tipala kamen ter ogledovala nastalo 

sliko. 
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Slika 31: Deklica: Brez naslova, frotaž, 29,7 × 42 cm, 2016. 

Likovni izdelek na sliki št. 31 je oblikovala šestletna deklica. Za podlago je izbrala 

oranžno voščenko in z njo naredila odtis po celotni podlagi. Odtis je naredila na leseni 

mizi. Motiv je želela še malce popestriti, zato je izmed nabranih listov izbrala dva ter ju 

odtisnila z roza voščenko. Deklica je primerjala odtise, ki so nastali na podlagi lesene 

površine. Predvsem se je navdušila nad odtisnjenimi listi, saj se ji je zdelo nemogoče, 

da lahko list iz narave popolnoma identično prenese na papir. 
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Slika 32: Deček: Brez naslova, frotaž, 29,7 × 42 cm, 2016. 

Slika št. 32 prikazuje na belem papirju odtisnjen list drevesa. Deček pri svojem 

upodabljanju ni želel uporabiti druge barve, saj je trdil, da je narava zelena in da želi 

na ta način tudi odtisniti list drevesa na papirju. List se je na leseni deski kvalitetno 

odtisnil. Deček je občudoval svoj frotaž, saj so se na odtisku videle vse žile, katere je 

imel list. 

 

Slika 33: Deklica: Brez naslova, frotaž, 29,7 × 42 cm, 2016. 



51 

 

Slika 34: Deček: Brez naslova, frotaž, 29,7 × 42 cm, 2016. 

Likovna izdelka (sliki št. 33 in 34) sta upodobila sedemletna deklica in osemletni deček. 

Delala sta drug nasproti drugega, zato lahko iz slik opazimo kar nekaj podobnosti. Med 

seboj sta si izmenjavala uporabljene liste in nastala sta podobna frotaža. Razvidno je, 

da gre za starejše otroke v skupini, saj sta razpravo o frotažu tudi bolje opredelila. Po 

svojih besedah sta prikazala naravo, ki se skozi letni čas spreminja.  
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Slika 35: Deklica: Brez naslova, frotaž, 29,7 × 42 cm, 2016. 

Frotaž št. 35 je nastal pod rokami devetletne deklice. Likovno delo po njenih besedah 

prikazuje pomladno prebujanje narave. Deklica je v ta namen upodobila frotaž z 

grafitom in zeleno barvo. Deklici so črte predstavljale čas prebujanja narave, medtem 

ko so odtisi rož predstavljali brstenje dreves v naravi. Deklica je tu želela prikazati 

povezavo med časom, ki tako hitro mineva in beži mimo nas. 

 

Slika 36: Deklica: Brez naslova, frotaž, 29,7 × 42 cm, 2016. 
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Upodobitev št. 36 je bila narejena na podlagi različnih barv voščenk in grafita. Kot je 

dvanajstletna deklica povedala, je skozi različne barve upodobila življenje. Žile listov 

predstavljajo življenje, barve, s katerimi je liste odtisnila, pa po njenih besedah 

predstavljajo različna življenjska obdobja. Deklica je v začetku napovedi likovne 

tehnike dodobra razumela, kaj predstavlja frotaž in kako ga upodobimo. 

 

Slika 37: Deček: Brez naslova, frotaž, 29,7 × 42 cm, 2016. 

Slika št. 37 predstavlja povezavo med pomladjo in jesenjo. Desetletni deček, izvajalec 

tega frotaža, je povedal, da se spomladi rodi novo življenje, nato pa se jeseni začnejo 

barve spreminjati in listje postaja rumeno; s tem pa izginja tudi življenje listov. Povedal 

je, da je enako v našem življenju. Vedno lahko na neki točki našega življenja dosežemo 

največ, kar pa lahko postopoma začne izgubljati blišč.  

7.2 POVZETEK UČNE IZVEDBE 

Kot je že zgoraj navedeno, smo se skupino osmih otrok različne starosti zbrali v parku 

Loka v Zagradcu. Namenoma sem za svojo izvedbo izbrala heterogeno skupino otrok, 

saj sem želela izvesti primerjavo frotažev med različnimi starostnimi obdobji. Sama 

tehnika frotaž je primerna za vsa starostna obdobja. Opazila sem edino razliko, na 

katero smo naleteli pri sami predstavitvi motiva – mlajši otroci opisujejo tipne in 

čustvene občutke drugače kot starejši. Skozi različna obdobja pri človeku se razvijejo 

tipno in občutno ter nezavedno pred zavednim, kar je bil tudi namen nadrealizma.  

Frotaž je likovna tehnika odtiskovanja različnih površin in izdelkov, katere lahko iščemo 

v naravi ali med našimi vsakdanjimi predmeti. Odtisnemo lahko avtomobilske gume, 



54 

različne vrste blaga, površine itd. Je tehnika, katero lahko izvajamo že pri predšolskih 

in šolskih otrocih. Predvsem se razlikuje motiv in kompleksnost odtiskovanja.  

Pri predšolskih otrocih, torej v vrtcu, lahko pričakujemo, da bodo otroci odtisnili 

enostavne oblike, na zgolj le en list. Medtem ko lahko pri šolskih otrocih z leti 

kompleksnost likovnega izražanja nadgrajujemo.  

7.3 ANALIZA PEDAGOŠKE RAZISKAVE 

Naslov diplomske naloge je »Frotaž med risbo in grafiko«. Z izdelavo diplomskega 

dela in skozi sam potek nastajanja ter med učnim nastopom smo dobivali odgovore na 

vprašanja, ki so bila povod za naslov diplomskega dela. Želeli smo raziskati, ali s 

pomočjo likovne tehnike frotaž učence lahko spodbujamo k inovativnosti; ali je možno 

združiti tehnike grafike in risanja v eni nalogi; in seveda najpomembneje: ali je likovno 

tehniko frotaž možno izvajati v naravi in za katero starostno obdobje je likovna tehnika 

frotaž najbolj primerna. 

7.3.1 Ali s pomočjo frotaža učence lahko spodbudimo k inovativnosti pri 

likovnem oblikovanju? 

Po opazovanju in analizi učne ure ugotavljam, da je tehnika frotaž učence v vseh 

starostnih obdobjih (glede na učno skupino) dobro motivirala. To kažejo delovna 

disciplina, raznolikost in izvirnost nastopov ter individualizirani likovni izdelki. To trditev 

lahko potrdim tudi v primerjavi z običajnim risanjem, kjer so bili rezultati po teh 

primerjavah slabši. 

7.3.2 Ali lahko uspešno združimo učne cilje tako grafike kot risanja v eni nalogi? 

Na to raziskovalno vprašanje lahko odgovorim pritrdilno, saj izdelki kažejo, da so 

učenci frotaž, kot pomožno grafično tehniko, brez težav združevali z neposrednim 

risanjem, dorisovanjem in oblikovanjem likovnega izdelka. 

Skupina, v kateri sem izvedla učno uro, je bila stara med štiri in dvanajst let. Pri 

pregledu del sem opazila, da so tehniko frotaž, kot pomožno grafično tehniko, brez 

težav združevali z neposrednim risanjem otroci, ki so starejši od šest let. Tehnika 

združevanja je bila bolj dovršena in jasneje razvidna. Mlajši otroci so seveda tehniki 

tudi združevali, vendar manj kakovostno. 
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7.3.3 Ali so frotažni postopki primerni za delo v naravi (počitnice, šole v naravi)? 

Frotažni postopki so zelo primerni za delo v naravi, saj lahko izbiramo vrsto površin, 

katere se glede na relief med seboj razlikujejo. Ne samo zaradi različnih reliefnih 

površin, ki so izražene z odtiskovanjem na izbrani likovni podlagi, temveč tudi zato, ker 

lahko v sami okolici naberemo še druge predmete iz narave, ki nam služijo, da z več 

odtisi samo odtiskovanje izrazimo v risbi. 

Moja izvedba učne ure je potekala v Parku Loka, kjer sem pridobila odlično izkušnjo, 

saj lahko pred izvedbo likovne tehnike otroke vpeljemo v tehniko frotaž s tipanjem 

podlag, razlago podlag in njihovim lastnim videnjem podlag. 

7.3.4 Za katero starost je postopek izdelave frotaža najprimernejši? 

Likovno tehniko frotaž je možno izvajati že s predšolskimi otroki, vendar gre tu navadno 

za odtiskovanjem zgolj enega lika in ene površine. Sama tehnika je glede na učni načrt 

v osnovnih šolah primerna za otroke 3. in 4. razreda, saj so takrat otroci že zmožni 

povezovanja pomožnih grafičnih tehnik v risbo, vendar pa tudi za višje razrede, kjer 

lahko pričakujemo kompleksnejše likovne izdelke. 

Pri sami izvedbi učne ure sem prav tako opazila, da so mlajši otroci izdelovali manj 

zahtevne frotaže, medtem ko so starejši otroci povezovali več tekstur in površin skupaj 

in s tem ustvarjali povezavo v risbo. Tu predvidevam, da pride do tega  predvsem kot 

odziv in dojemanje okolice. Starejši otroci so sposobni boljšega povezovanja v risbo. 

Ne morem pa se opredeliti, da likovna tehnika za določeno starostno obdobje ni 

primerna. Glede na izkušnjo sem mnenja, da se likovna tehnika frotaž lahko izvaja od 

četrtega leta starosti naprej. Če bi jo izvajali pri likovnem pouku vsako leto, bi s tem 

učenci iz leta v leto tehniko izpopolnjevali. 
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8 LASTNA LIKOVNA DELA 

8.1 IDEJA ZA NASTANEK LASTNIH LIKOVNIH DEL 

Ideje za nastanek lastnih likovnih del sem iskala v vsakdanjem svetu, v svojem življenju 

ter hkrati tudi v svojih lastnih prepričanjih in čustvih.  

Moja likovna dela so odraz tega, kar pričakujem od prihodnosti, kako se spopadam s 

svetom in kakšni so moji lastni vsakodnevni razmisleki. Menim, da sem v svojih delih 

združila zavedno in nezavedno.  

Lastna likovna dela sem ustvarila v likovni tehniki frotaž, navdihnili so me nadrealisti in 

njihova dela, predvsem umetnik Max Ernst. 

8.2 MATERIAL 

Pri izdelavi lastnih likovnih del sem uporabila: liste papirja, raznoliko blago, škarje, 

krožnik, lepenko, različne debeline papirja, travniške bilke, morsko školjko, domine, 

mrežo, grafit, liste, kamnito ploščico. 

8.3 LASTNA LIKOVNA DELA 

Predstavila in analizirala bom štiri svoja likovna dela v tehniki frotaž, in sicer slike: 

Karneval, Speči maček, Tokio in Čakanje ... 
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Slika 38: Valentina Vodenšek: Karneval, frotaž, 29,7 × 42 cm, 2016. 

Slika Karneval prikazuje pustni karneval, zakrite obraze v nočnem življenju in hkrati 

tudi skrivnostnost pred drugimi zakritimi obrazi. Slika prikazuje neizražanje čustev do 

drugih in prikrivanje resnice. V obilici blišča in barv se zamaskirani ljudje skrivajo en 

pred drugim in stapljajo z množico. Na sliki vidimo vrvež, čutimo pestro dogajanje, a 

hkrati opazimo neko statičnost, prikovanost na eno in isto mesto; kot da se zamaskirani 

ne more premakniti in oddaljiti od karnevala, od dogajanja, ki ga je posrkalo vase. Na 

sliki je veliko temin, ki ponazarjajo temačno plat karnevala. 
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Slika 39: Valentina Vodenšek: Speči maček, frotaž, 29,7 × 42 cm, 2016. 

Slika Speči maček prikazuje spečega mucka v njegovi tipični pozi. Slika izraža nežnost, 

saj to te živali izjemno crkljive in imajo rade pozornost. Niso ošabne in hitro prepoznajo 

ljudi, ki niso odkriti. Mucek ponazarja tudi mojo lastno povezanost do domačih živali. 

Na sliki opazimo mehkobo in – kljub malce ostrejšim linijam mucka – nežnost. 

Občutimo spokojnost in mirnost. Ugodje, ki ga oddaja živalica, ob daljšem opazovanju 

slike prehaja tudi v nas in nas pomiri. Mucka na sliki obdajajo beline in svetlejše 

ploskve, ki predstavljajo nedolžnost živalice, ki ni ničesar kriva.  
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Slika 40: Valentina Vodenšek, Tokio, frotaž, 29,7 × 42 cm, 2016. 

Slika Tokio prikazuje speče mesto Tokio, katerega je obsijala luna. Izraža skrivnost 

tega velemesta, ki spi, medtem ko v njem prebiva na tisoče ljudi. Prikazuje 

prenatrpanost stavb, kjer ni oziroma je zelo malo zelenih površin, kjer je zgolj velika 

količina stolpnic, poslovnih stavb in univerz. V čustvenem smislu slika izraža 

prenatrpanost čustev. Stavbe prikazujejo čustva, luna pa nakazuje smer, češ, da je 

dobro imeti svoja čustva opredeljena in usmerjena v pravo smer ter da je potrebno 

gojiti tista prava čustva. 
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Slika 41: Valentina Vodenšek: Čakanje…, frotaž, 29,7 × 42 cm, 2016. 

Slika Čakanje ... prikazuje sedečo žensko, ki čaka na boljšo prihodnost. Pričakuje in 

se ozira za boljšim življenjem. Ozira se in čaka, kdaj bo prišel njen čas. Sedi v 

pričakovanju, da se bo vse dobro izšlo, vendar se čakanje vleče v nedogled, tako da 

ženska na klopci vidi to svojo srečo vse bolj oddaljeno. Kljub temu pa upa, da se bo to 

čakanje v prihodnosti le obrestovalo in da se bo zanjo na koncu vse dobro izšlo. 
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9 ZAKLJUČEK 

Frotaž je likovna tehnika odtiskovanja različnih teksturnih površin na podlago. Pri sami 

izvedbi likovne tehnike izbrano teksturo ali reliefno površino s pomočjo grafita, voščenk 

ali pastelov odtisnemo na papir.  

Tehnika frotaž se je razvila v času nadrealizma oziroma surrealizma. Idejni likovni 

umetnik je bil Max Ernst, nemški intelektualec, ki je iznašel kopico načinov, kako v 

slikarstvo vnesti prvine nezavednega in miselnega avtomatizma. Svoje bizarne, 

dvoumne in skrivnostne krajine je slikal z domiselno tehniko odtiskovanja različnih 

neslikarskih materialov ali strganja barv iz površine, podložene s takšnimi materiali. 

Ideje za svoja dela je povezoval z nezavednim, podzavestnim in sanjami.  

Nadrealizem ali surrealizem je filozofska in umetniška smer, ki je nastala v dvajsetih 

letih prejšnjega stoletja. Za to smer je bilo značilno prikazovanje nadnaravnega, 

nedoumljivega ter izražanje višje stvarnosti v obliki asociacij pod vplivom nezavednih 

duševnih mehanizmov. V podpoglavjih smo tako na kratko opisali tudi združitev 

zavednega in nezavednega po Jungu ter sanje in podzavest. 

V nadaljevanju diplomskega dela smo podrobneje predstavili likovne tehnike: risbo, 

grafiko, kolaž in frotaž. V podpoglavjih smo obrazložili razvoj grafike, grafične tehnike 

in razložili pomen industrijske in umetniške grafike ter na kratko predstavili tudi velikega 

holandskega slikarja, risarja in grafika Rembrandta. V okviru poglavja o frotažu smo 

izpostavili še vrste površin, katere povezujemo s tehniko frotaž in samim 

odtiskovanjem. Nanizali smo povezave frotaža s slikanjem, risanjem in lepljenko in 

opisali tudi vizualno in haptično dojemanje površine. 

V sklepnem delu diplomskega dela smo analizirali učno pripravo in potek izvedbe učne 

ure, katero smo izvedli v parku Loka v Zagradcu. V sklopu tega poglavja smo analizirali 

likovna dela otrok, ki so nastala v okviru heterogene skupine, ki je sodelovala v učni 

izvedbi. Diplomsko delo smo zaključili z mojimi lastnimi deli in njihovim vrednotenjem.  

Sledila je analiza hipotez, ki smo si jih zastavili na začetku. Ugotovljeno je bilo, da 

tehniko frotaž lahko izvajajo tako predšolski kot šolski otroci. Razlika je le pri 

povezovanju frotaža kot pomožne likovne tehnike v povezavi z risbo. Mlajši otroci so 

sposobni izdelati enostavne frotaže, medtem ko starejši otroci že povezujejo frotaž v 
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risbo. Ugotovljeno je bilo tudi, da je samo likovno tehniko frotaž možno izvajati tako v 

zaprtih prostorih, kot tudi na prostem. Če izvajamo likovno tehniko frotaž v naravi, 

imamo na voljo veliko reliefnih in teksturnih površin, s katerimi lahko izdelamo 

kompleksne in zanimive frotaže. Na koncu lahko zaključimo, da je frotaž izredno 

hvaležna likovna tehnika, ki daje bogate rezultate. Vpeljemo jo lahko v likovno vzgojo 

in likovno snovanje v osnovni in srednji šoli.  
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