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TOČKA 
 

Grafični odtisi vrste globokega tiska ter risbe nastajajo iz vsakdanjega občutja, utripa dogodkov, 

doživljajev. So nekakšen notranji zapis. Z likovnimi izraznimi sredstvi, kot sta točka in linija gradim ta 

svoj likovni svet, saj mi omogočata, da ta notranji zapis tudi izrazim. Grafike lahko delujejo kot 

nekakšne virtualne krajine.  

Večino svojih abstraktnih likovnih del naslovim z »Brez naslova«, saj tako gledalcu puščam odprto pot 

doživljanja in videnja likovnega dela. 

 

Potovanje raziskovanja točke, kot likovne prvine se je začelo tam nekje v drugem letniku, ko smo pri 

Osnovah oblikotvornosti spoznavali likovna izrazna sredstva. Še danes se spominjam, kako se mi je v 

spomin vtisnila točka, točka z vsemi svojimi variacijami oblik in pomena. Kakor vemo, je točka 

najmanjši orisni likovni element, in iz nje se rodi linija. Točka zaustavlja naš pogled in kakor pravi 

Kandinski je točka obrnjena sama vase. Njena napetost je ekscentrična. Ne kaže nobene želje po 

gibanju, deluje statično, ne pozna gibanja v katero koli smer. Točka se z okolico zliva minimalno. Dobro 

se uveljavi na svojem mestu (Kandinsky, 1979, str. 32). »Točka se zagrebe v osnovno ploskev in se tam 

utrdi za vse čase. Točka je močno orodje pri oblikovanju, ker vnaša v oris stabilnost, različnost in 

povzroča napetosti, ko ustavi naš pogled v gibanju skozi (s)likovno polje (Butina, 2000, str. 44).  

 

Z raziskovanjem točke nadaljujem še danes, pričelo pa se je v risbi, ki sem jo nato prenesla na likovno 

področje grafike. Tako so se na likovnih delih spreminjali gostota točk, smer, število, lastnosti, itd. Tri 

leta nazaj pa me je pritegnila tudi barva. Spraševala sem se kako bi jo prenesla v točko in linijo, ne pa v 

ploskev. Tako sem postopoma in namensko začela vključevati barvo v risbo. Tudi moje magistrsko delo 

temelji na raziskovanju interakcije med barvo in risbo v likovnem prostoru – barvno risbo. Največkrat 

se odločim za kombinacijo primarnih barv, ki jim kasneje dodam tudi belo barvo. Raziskovala sem tudi 

vpliv barve na formo, oziroma njun odnos, tako lahko vidimo tudi grafična dela, kjer sem enako 

matrico tiskala v različnih barvah in jih tako med seboj primerjala, saj kot vemo, se lahko barve in 

oblike povezujejo na različne načine (rumeni pripada oblika trikotnika, rdeči kvadrat, modri pa krog, 

itd...). Tukaj se potem lahko umetnik odloča kakšno kombinacijo oblik in barv bo združeval. Grafična 

dela nastajajo tako, da pri odtiskovanju med seboj združujem tudi več matric, kjer vsaka nosi svojo 

barvo, ali pa tudi ne.  

 


