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POVZETEK 

V svojem diplomskem delu sem analizirala dve tehniki globokega tiska: jedkanico in akvatinto 

ter predstavila najvidnejše umetnike, ki so ustvarjali v omenjenih tehnikah. S formalno analizo 

likovnih del umetnikov sem ugotovila vlogo tonskih vrednosti in linearnih kvalitet v likovni 

kompoziciji ter vpliv tonskih in linearnih karakteristik v odnosu do grafičnih likovnih tehnik.  

Analize sem opravila ob likovnih delih naslednjih avtorjev: Francisco de Goya y Lucientes, 

Pablo Picasso, Bogdan Borčić in Karel Zelenko. V teoretičnem delu sem se prav tako 

osredotočila na kombiniranje tehnik akvatinte in jedkanice ter poiskala način, kako 

najprimerneje in čim bolj nazorno ustvariti skico za kombinacijo tehnik. V zadnjem delu 

predstavim svoja lastna likovna dela, ki se pričnejo z eno ali več skicami, sledijo morebitni 

poskusni odtisi in nato podpisani grafični listi.  

 

Ključne besede: grafika, skica, globoki tisk, jedkanica, akvatinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In my diploma thesis, I have analysed two techniques of deep print: etching and aquatint etching 

and presented the most evident artists who have created in the mentioned techniques. With 

formal analysis of art works of the artists, I have found out the role of tone values and linear 

quality in art composition and influence of tone and linear characteristics in relation to graphic 

art techniques. The analyses have been done by art works of the following authors: Francisco 

de Goya y Lucientes, Pablo Picasso, Bogdan Borčić, and Karel Zelenko. In the theoretic part, I 

have focused on combination of aquatint etching and etching. I have found the way, how to 

most appropriately and thoroughly create a sketch for combination of techniques. In the last 

part, I present my own art works, which begin with one or more sketches, follow possible 

experimental prints and then signed graphic papers.   

 

Keywords: graphic, sketch, deep print, etching, aquatint etching. 
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1 UVOD 

Grafika z raznolikimi tehnikami globokega tiska ponuja različne likovno izrazne možnosti. 

Vsaka posamezna tehnika ima lastne karakteristične lastnosti, skupna pa jim je procesualnost, 

ki se prične z idejo. S prenosom  zamisli na bel list papirja posameznik poskuša ustvariti 

podobo, ki nakazuje željen končni rezultat.  Za čim boljši približek h končnemu odtisu izbrane 

tehnike  pa je potrebno njeno poznavanje in način oz. postopek izdelave osnutka. V diplomskem 

delu sem se osredotočila na tehniko jedkanice in akvatinte ter ju predstavila in formalno 

analizirala ob delih Bogdana Borčića, Karla Zelenka, Pabla Picassa ter Francisca de Goye.  
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2 GRAFIKA 

Beseda grafika je grškega izvora in zajema širok spekter pojmov, kot so vrezovati, vgravirati, 

risati in pisati. Obsega široko področje, ki meji na glasbo, lingvistiko, računalniško ter 

umetniško in industrijsko grafiko. V širšem pomenu je ročno ali strojno narejen odtis (risbe, 

slike, besedila), ki s pomočjo matrice ter z različnimi tehnikami omogoča razmnoževanje oz. 

reproduciranje obdelane matrice. Sama grafična umetnost pa se je pričela oblikovati v 15. 

stoletju, ko se je uveljavil lesorez. Nekaj let za njim se je pojavil bakrorez, nato pa so konec 18. 

stoletja odkrili litografijo. Skozi stoletja je grafika sledila takratnim duhovnim in socialnim 

spremembam v družbi ter jih likovno interpretirala (Golob, 2006, 18). V grafiki ločimo štiri 

temeljne vrste tiska, to so ploski, visoki ter globoki tisk in sitotisk. Med sabo se razlikujejo po 

načinu nanosa barve in načinu tiskanja. Vsaka vrsta pa ima pod sabo še raznolike grafične 

tehnike, ki ponujajo sebi značilne likovne rešitve (Jesih, 2000, 21 in Paro, 1991, 89). Danes nas 

v našem vsakdanu spremlja velika količina grafičnih produktov, ki je po načinu delovanja 

raznolika. Muhovič ob 2. bienalu slovenske grafike pravi, da sta skupna imenovalca grafične 

dejavnosti možnost reproduciranja in tiska (1992, 25). Multiplikacija nekega besedila ali risbe 

je za dosego ciljev ubrala različne poti. Nekateri ustvarjajo serijsko proizvodnjo, drugi pa 

izberejo možnost manjših naklad (Muhovič, 2015, 262). Nekateri avtorji kritizirajo stanje 

sodobne grafične umetnosti v odnosu do tehnologije, saj je ročno izdelana matrica postala 

nezanimiva. Tehnologija, ki nas danes obdaja in je skoraj neizogibna, posveča največ 

pozornosti prihranku našega časa, tako da nam ponuja poenostavljene oblike transformiranja 

stvarnosti v nekakšen likovni produkt. Aparati za dosego ciljev navidezno ponujajo širok nabor 

obdelave in predelave posnetega, hkrati pa si močno podredijo svobodo avtorjevega izražanja 

(Frelih, 2009, 19 in Jesih, 2000, 15). 

 

2.1 Globoki tisk 

Tehniki jedkanice in akvatinte spadata med globoki tisk grafike, ki se je razvil iz obrtniških 

dejavnosti, npr. zlatarstva (Paro, 1991, 89). Pri globokem tisku se risba v matrico poglobi s 

pomočjo grafične igle, dleta ali kakšnega druga ostrega orodja, ki ga fizično izvede avtor. Drugi 

način obdelave plošče, ki ga lahko izvede avtor, je kemijski postopek jedkanja s pomočjo 

različnih kislin (solna, žveplena, dušikova kislina). Kovinska matrica je lahko cinkova, bakrena, 

aluminijeva ali jeklena. Pri tehnikah globokega tiska barvo vtremo v jedkano površino ali v 

sledi vrezov orodja, nato s kosom tekstila enakomerno odstranjujemo odvečno barvo z 
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neobdelanih površin. Za večjo homogenost plošče in določeno mero fakture je potrebno ploščo 

nežno obrisati s spodnjim delom dlani večkrat in v več smeri. Med odtiskovanjem pritisk 

grafične preše ter elastičnega filca izsesa barvo iz globin vrezov na matrici, k temu pa pripomore 

tudi vlažen grafični list (Jesih, 2000, 23; Muhovič, 2015, 264 in Šuštaršič, 2004, 85).  

 

2.2 Poliranje plošče 

Preden lahko posežemo v matrico z likovno idejo, moramo grafično ploščo ustrezno pripraviti. 

Cink (Zn) je kemični element, ki sodi med kovine in je zaradi svojih lastnosti pogosto 

uporabljen za matrice oz. plošče pri globokem tisku (Paro, 1991, 194). Najprej moramo matrico 

izrezati na željene dimenzije s pomočjo strgala za kovino ter železnega ravnila. Ravnilo skupaj 

s cinkovo ploščo pritrdimo na mizo z mizarskimi sponami, da sta nepremična, ko v cink 

posežemo s strgalom. Izrezani matrici nato obrusimo robove in jih izgladimo s pilo pod kotom 

45 stopinj, da pri nadaljnjem delu robovi ne poškodujejo umetnika med delom ali grafičnega 

lista med odtiskovanjem. Površino cinkove plošče pokapljamo z vodo ter v krožnih gibih 

brusimo s finim brusnim papirjem, da jo očistimo nepravilnosti in morebitnih manjših povrhnjih 

poškodb. Na matrico nato nanesemo univerzalno polirno pasto za kovine in jo z vato vtiramo 

po vsej površini matrice, dokler površina ne pridobi sijaja in zrcalnega odseva. V zadnjem 

koraku matrico očistimo z bencinom in krpo.
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3 GRAFIČNE TEHNIKE 

V likovni umetnosti se pojem tehnika nanaša na (včasih že znano) načrtno likovno ravnanje 

oziroma obdelovanje danega materiala (Muhović, 2015, 771). Milan Butina pravi, da se v 

likovni produkciji srečajo vsi trije elementi: to so material, individuum ter okolje, ki so v 

procesu združeni. Umetnik poskuša v danih izvedbenih postopkih izraziti svojo notranjo 

predstavo in vsebino, kar pa je težko, saj mu mora dani material s svojimi lastnostmi zamisel 

pomagati realizirati. Za umetnika je zelo pomembno poznavanje tehnik in njenih učinkov, saj 

pri likovni realizaciji svoje zamisli tehtno premisli in izbere potrebna orodja in material, ki 

odgovarjajo končnemu izgledu ideje. Tako se umetnikova osebnost poveže s specifično 

osebnim načinom obdelave plošče in tako tvorita likovno tehniko, ki pa je posrednik med 

likovno idejo in materialom (Butina, 1997, 225–226). V vsako izmed grafičnih tehnik 

posežemo na princip, podoben risanju, risba pa je najbolj osnoven in spontan odraz 

umetnikovega mišljenja in dojemanja sveta preko likovnih sredstev. Z uporabo različnih 

materialov in orodij pa se sledi ali linearne tvorbe spreminjajo in z njimi tudi njihov likovni 

karakter. Poteza čopiča ni enaka potezi rapidografa, ampak se od nje razlikuje, čeprav obe 

tvorita linijo. Grafične tehnike ali reproduktivni postopki se med sabo razlikujejo po različnih 

zaznavnih kvalitetah ali karakteristikah. Ista oblika bi tako v različnih tehnikah prikazovala 

likovno različne vsebine, saj ima kot dejavnik precejšnji del vloge pri sooblikovanju likovnega 

izraza. Reprodukcijski postopki nudijo svojevrstne avtentične izraze, ki pri artikulaciji likovne 

vsebine soustvarjajo specifično, enkratno in posebno naravo tehnike. Muhovič 

reproduktibilnosti v grafiki ne pripisuje k mehaničnim dejavnikom, ampak k izraznim 

kvalitetam, ki dajejo specifičen izgled in doživljanje ustvarjenega dela. Umetniki vedno na 

podlagi likovne ideje in njene forme izberejo ustrezno grafično tehniko, ki poudari njihovo 

oblikovno vsebino (1992, 29–31).  

3.1 Akvatinta  

Grafični tehnični inovator Jean Baptiste Leprince (1734–1781) je tehniko akvatinte odkril med 

letoma 1765 in 1768. Akvatinto, ki je nastala pod vplivom mezzotinte, je takrat poimenoval 

Paul Sandby (1725–1809), ki se je razglasil za izumitelja omenjene tehnike. V tistem času so 

na spolirano in pripravljeno ploščo posuli smolni prah. Danes ga nadomeščata prah asfalta ali 

delčki kolofonije, ki služijo za rastrski zgled plošče. Prekrito ploščo s prahom najprej s pomočjo 

grelne peči izpostavimo toploti za toliko časa, da se potrošeni prah prilepi nanjo, nato jo za 

nekaj sekund potopimo v kislino, da pridobi homogen zgled. Matrico vzamemo iz banjice s 
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kislino, jo operemo ter posušimo. Za upodobitev željenega motiva s snovjo, ki je odporna na 

kislino (npr. asfaltni lak), pričnemo s čopičem prekrivati najsvetlejše dele na plošči, za katere 

želimo, da ostanejo beli, nato počakamo, da se naneseni asfalt posuši. Suho ploščo potopimo v 

kislino ter jo po nekaj sekundah odstranimo iz kisline, jo operemo in posušimo. Sledi ponovno 

nanašanje asfalta s čopičem, tokrat za pridobivanje prvega sivega tona na plošči. Korak 

ponavljamo tolikokrat, kolikor tonskih vrednosti na plošči želimo in kolikor nam dopušča 

uporabljeni material za ploščo. Akvatinta je lahko enostopenjska ali večstopenjska, razlika je v 

številu faz jedkanja in nanosa asfaltne zaščitne površine. Večstopenjska akvatinta nam ponuja 

tonsko bolj bogate likovne produkte, ki nas oskrbujejo z informacijami o prostoru in o oblikah 

ali formah, lahko pa je abstraktna (Muhovič, 2015, 263–264 in Paro, 1991, 111–112). Tonska 

vrednost ustvarja raznolike odnose med črno, belo in sivo barvo, saj je lahko bela v odnosu do 

črnega ozadja ali črna v odnosu do belega ozadja. Lahko pa se črna in bela pojavita v odnosu 

do sive barve, kjer se pojavijo različne zasenčene površine (Butina, 1997, 189).   

3.2 Jedkanica 

Tehnika se je razvila okoli leta 1513 kot poenostavljena oblika bakroreza. Kemično jedkanje je 

nadomestilo ročno vrisovanje linij v ploščo in tako pospešilo reprodukcijo raznolikih risarskih 

stilov, saj je jedkanica, tako kot bakrorez, pri ustvarjanju vezana na linijo (Muhovič, 2015, 263). 

Dejstvo je, da je risba osnovni osebni izraz neke zamisli in njenega doživljanja. S kopičenjem 

potez oziroma linij, ki imajo svojo specifično izraznost in sporočilnost, grafično in risarsko, 

artikuliramo likovno celoto (Muhovič, 1992, 28–29). Linija, ki ji pravimo aktivna linija, se 

lahko po danem formatu giblje svobodno, v različne smeri, lahko tudi samostojno nakaže 

prostor, torej iz druge dimenzije prestopi v tretjo. Drugi primer je mediana linija, ki v svojem 

poteku nakaže zaključeno celoto oziroma ploskev. Nasprotje mediane linije pa je pasivna linija, 

ki oblikuje formo z nizanjem različnih potez, ki se dovolj zgoščene prikažejo kot ploskev. 

Zgoščene vzporednice ali križane linije odvzamejo liniji energijo, saj zaradi zgoščenosti 

prenehajo veljati kot linije, ampak kot ploskev, površina, ki je nastala pod vplivom nizanja 

(Butina, 1997, 189–190).  

Polirano ploščo je najprej potrebno razmastiti, kar izvršimo s pralnim sredstvom. Osušeno 

ploščo po celotni površini zaščitimo s premazom asfaltnega laka ali s katerim drugim 

premazom, ki je odporen na delovanje kisline. Že tanek sloj asfaltnega premaza zadostuje kot 

zaščita pred reakcijo kovinske plošče s kislino in je hkrati dovolj tanek in prožen, da ga s konico 

igle brez napora odstranimo. Posušena površina plošče je tako pripravljena, da v njo 
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posredujemo z grafičnimi iglami, ki so lahko različnih debelin. Glede na čas jedkanja je odvisna 

jakost ter intenzivnost linij, kar pomeni, da lahko s postopnim jedkanjem ustvarimo različne 

linijske tonske vrednosti (Paro, 1991, 103).   

 

3.3 Karel Zelenko 

Slovenski predstavnik, ki se veliko izraža v tehniki jedkanice, je Karel Zelenko (1925). Med 

svojim šolanjem je dokončal poleg slikarske in kiparske tudi grafično specialko v Ljubljani pri 

Božidarju Jakcu leta 1951. Izrazite značilnosti, ki jih  najdemo v Zelenkovih delih, ostajajo 

skozi njegova vsa ustvarjalna obdobja v striktnih okvirih črno-bele grafike. Zelenko se pri 

svojem delu, kot pravi sam, ne opira na tradicionalne starejše mojstre, ki so utemeljili 

ljubljansko grafično šolo (Božidar Jakac, Miha Maleš, Riko Debenjak in drugi). Svoje grafike 

opredeljuje kot tehnično enostavne, kjer je risba na prvem mestu v nasprotju z grafično šolo, ki 

je stremela k tehnični popolnosti in estetiki (Škrjanec, 2016, 7). Zelenko svoje tehnično znanje 

preoblikuje s tekočo obrisno linijo v risbo, ki z igro svetlih in temnih površin ter raznih rastrov 

izpolnjuje tako likovni kot tudi izpovedni del, formalni in vsebinski vidik. Z izčiščeno in 

stilizirano risbo ustvarja uravnoteženo kompozicijo ter deluje miniaturno in intimno. Zelenko 

je v svojem ustvarjanju izoblikoval osebno ikonografijo, kjer se znajdejo cirkuški prizori, 

folklorni običaji, pustna rajanja, ljubezenski prizori, sprevodi, prodajalci iz tržnic, akrobati itd. 

Tehniko jedkanice podreja vsebini, kjer skozi risbo izrazi osebno podoživljanje podob ter 

dogajanja okoli njega (Sedej, 1978, 3 in Znidarčič, 2016). S svojimi deli in motivi poskuša 

gledalcu prikazati humor, ironijo, grotesko ali satiro in je vselej kritičen do družbenega 

dogajanja, ki v danem mediju grafike lahko na nepravilnosti v družbi opozarja več ljudi 

(Škrjanec, 2016, 10). 

Dela Karla Zelenka so me pritegnila zaradi svoje pripovednosti, minimalizma ter izbire 

motivov, ki so predvsem vzeti iz njegovega otroštva. Zelenko s svojim osebnim risarskim 

slogom ustvarja v tehniki jedkanice umetniške grafike, ki nudijo gledalcu možnost opazovanja 

majhnih detajlov ali celostne kompozicije. Zavezanost k tradicionalni črno-beli grafiki nam 

prav tako daje možnost vpogleda v avtorjev obsežni opus in s tem njegov likovni razvoj. 
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3.3.1 Grafika 

 

Slika 1: Zelenko, K.: Grafika, Prasec, jedkanica, 49 × 33 cm, 1975/1998 

Umetniška grafika z naslovom Prasec je nastala leta 1975. Umetnik je upodobil skupino ljudi, 

ki so s hrbtom obrnjeni proti gledalcu in pogledujejo kvišku, kjer na antičnem stebru stoji svinja 

z medaljo okoli vratu. Prizor nakazuje socialno obarvano kritiko, gručo ljudi z roba družbe, ki 

jo umetnik ustvarja pod rahlim vplivom Neodvisnih (Sedej, 1989, 70). Zelenko v intervjuju z 

Bredo Škrjanc pravi, da je želel z grafiko Prasec občinstvu zelo odkrito prikazati labilnost 

družbe in njenega čaščenja kakršnegakoli vodje ter motiv izpostavil za veljavnega še danes 

(Zelenko, 2016, 10). Karel Zelenko je moškim in ženskim figuram oblekel precizno in natančno 

izdelane noše skozi linearni medij izražanja. S šrafuro je v pasovih ali raznolikih oblikah nanizal 
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linije približne velikosti, ki se lahko med sabo tudi križajo. Z njimi umetnik doseže različne 

tonske vrednosti ali nakaže globino in s tem tudi prostor. S šrafiranjem je avtor modeliral sence 

na vsaki posamezni figuri ali obliki, ozadje pa je pustil prazno, izčiščeno. 

3.4 Raster 

Ker se pri tehniki jedkanice in akvatinte v literaturi mnogokrat pojavi izraz raster, ga bom 

poskušala podrobneje opisati.  

V slovarju slovenskega knjižnega jezika je raster utemeljen kot ''steklena plošča ali folija s 

črtasto, pikčasto pravilno mrežo za dobivanje tonskih odtenkov'' ( http://..., 20. 7. 2016). 

 »Je oblika tipizirano urejenih točkovnih ali linearnih vzorcev, ki služijo generiranju 

svetlostnih in barvnih razlik, tekstur, iluzionističnih volumnov in tipskih generalnih načrtov 

prostorske organizacije« (Muhovič, 2015, 660). Muhovič za doseganje rastra izpostavi tri 

likovne elemente: barvo, linijo ter točko. Tipsko urejene oblike ali neke vrste teksturo je možno 

ustvariti z redčenjem ali goščenjem točk, z raznolikim nizanjem ali prekrivanjem linij oz. s 

šrafiranjem ali pa z optičnim mešanjem barv (2015, 661). Tekstura in gostota sta likovni 

spremenljivki, ki pri doseganju rastrskih učinkov igrata pomembno vlogo. Tekstura je 

površinska lastnost nekega materiala in je pomembno izrazno likovno sredstvo, saj z njo lahko 

ustvarimo občutek ritma, kontrasta ali harmonije (Muhovič, 2015, 774). Gostota je določena s 

številom likovnih elementov na izbrani površini, ki se lahko pojavijo blizu skupaj ali daleč 

narazen in tako dajejo občutek polnosti ali praznosti. Enote, ki so enakomerno razdeljene po 

likovni površini, ustvarjajo tonske vrednosti ali teksture. Neenakomerno porazdeljene enote pa 

povzročajo spreminjanje gostot in s tem neprekinjene svetlostne spremembe, ki se lahko 

pokažejo kot iluzija oblih, organskih oblik ali iluzija globine prostora. Distribucija gostote 

likovnih enot na ploskvi ali v prostoru v nas vzbuja različne doživljajske občutke ugodja ali 

neugodja (Muhovič, 2015, 257–258).  

Na slikah 2 in 3 je detajl umetniške grafike in detajl skice umetnika Francisca de Goye iz 

njegovega grafičnega cikla Bikoborbe (La Tauromaquia). Goya doseže svetlostne odtenke oblik 

z nizanjem linij, svetlejši deli so z linijami redko obdelani, temnejši deli pa so ustvarjeni v 

tehniki šrafure, kjer se linije pogosteje prekrivajo in ustvarjajo temnejše površine. 
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Slika 2: Goya, F.: Detajl grafike 26, Padec pikarda s konja pod bika, jedkanica, suha igla in akvatinta, 24,6 × 35,2 cm, 

1814–1816 

 

Slika 3: Goya, F.: Detajl skice za šestindvajseto grafiko iz cikla Bikoborbe, rdeča kreda na papirju, 18 × 27,4 cm, 

1814–1816 
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Avtor grafike in skice na slikah 4 in 5 je Bogdan Borčić (1926–2014). Umetnik je na umetniški 

grafiki (Slika 4) rastrski izgled površine ustvaril z nizanjem točk, nekje z bolj gostim, nekje z 

redkejšim. Teksture mrež, ki visijo iz žice, so na skici in grafiki upodobljene s pravokotnim 

križanjem linij. 

 

 

Slika 4: Borčić, B.: Detajl grafike Izza žice (Dachau), jedkanica in rezervaž, 25 × 45 cm, 1959 

 

Slika 5: Borčić, B.: Detajl skice za grafiko Izza žice, kombinirane tehnike, 1958 
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4 ZAMISEL  

Pred skico se pojavi zamisel. Je proces, ki se začne pri naravi in v posamezniku sproži reakcijo, 

ki ustvarja miselno podobo o pojavih zunanjega sveta. Sproži ga narava, ki aktivira reakcijo 

posameznika, da videno obliko, formo ali dogajanje miselno ponotranji. Butina pravi, da gre v 

tem koraku, ki je enak vsem ljudem in mu pravimo naravni proces mišljenja, za predelavo 

zunanjih, fizičnih dražljajev v vizualno podobo. Umetnik si v nekem prostoru izbere le določene 

prizore ali oblike, ki so njemu zanimive, posebne in so ga pritegnile. Naravni proces mišljenja 

se razlikuje od produktivnega mišljenja, kamor sodi likovno mišljenje, ki je proces, ki se v 

nekem trenutku spremeni v produkcijo. V drugem koraku, notranjem procesu, pa vsak 

posameznik doživlja na svoj način, s svojo čutnostjo in željenimi cilji . Umetnost je preko čutil 

najbolj usmerjena v vidno podobo oziroma vizualno zaznavo sveta (Butina, 1995, 9–11). 

Muhovič zamisel opiše kot umsko dejavnost, ki v likovnem izražanju ustvarja načrt, kako 

prevesti neposredna psihična dogajanja v likovno govorico. Zamisel je začetek obstajanja novih 

stanj ali stvari, je njihova uresničitev. Abstraktno zamisel je možno s pomočjo likovnega 

mišljenja ter likovnih elementov konkretizirati v likovnem prostoru, ustvariti sobivanje materije 

ter duha. Pri likovni zamisli gre za posredovanje abstraktne misli skozi likovna izrazna sredstva 

v nov likovni produkt (Muhovič, 2015, 884–885 in 478–479).  
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5 SKICA IN SKICIRANJE 

Barbara Borčić opredeli skico kot  zvrst umetniškega izražanja, ki pa ima v primerjavi z drugimi 

panogami (npr. s slikarstvom ali z risanjem) slabše oziroma manj cenjeno mesto. Področje skice 

je zelo razvejano, saj obstaja vrsta skic, ki koristijo svojemu namenu (npr. kompozicijska skica, 

kroki, idejna in pojasnjevalna skica in druge). Tudi v sami literaturi pogostokrat srečamo pojem 

skice nadomeščen z risbo in obratno, saj tako risba kot skica misel udejanjita s pomočjo likovnih 

sredstev (2006, 32). Harrison (2012, 46) meni, da je skica lahko referenca za kasnejša dela ali 

zgolj posameznikova lastna volja do likovnega izražanja, Rački pa skico opredeli kot fazo v 

ustvarjalnem procesu, ki deluje grobo in nedokončano. V njej posameznik poskuša z zgolj nekaj 

potezami, čečkanjem ali poudarjanjem enega dela predmeta zabeležiti prvo idejo, ki kaže 

likovno kompozicijo ali posamezne elemente. Skiciranje je abstrakten proces beleženja 

likovnih zamisli na papir, ki se ne ukvarja s končnim izgledom risbe, ampak poskuša nakazati 

pot, po kateri bo likovni problem v bodoče izpeljan (2010, 13, 27). Barbara Borčić poimenuje 

skico kot prvi sistem beleženja, kot fiksirano zamisel na katerikoli površini, narejeno v enem 

zamahu. Površina, na katero prevajamo zamisel, ni nujno bel list papirja, ampak je uporabna 

površina lahko že zapolnjen papir, iztrgan iz zvezka ali skicirke, različnih kakovosti in dimenzij 

(2006, 24–25).  Je način, ki v nekaj potezah upodobi prvi vtis motiva z mnoštvom podob, oblik, 

tekstur, dejanj ali občutenj. Prve vtise lahko zabeležimo z različnimi pisali v raznih tehnikah, 

velikokrat se zgodi, da se na skici znajdejo tudi zapisi oz. opombe (Foster, 2015, 14). Včasih si 

avtor zaradi časovne stiske ali pa če pri roki nima barvnih svinčnikov, podrobno zapiše 

informacije o barvnih površinah na skico in pri tem spodbuja veščino opazovanja (Harrison, 

2012, 46). Skiciranje je svojevrstna oblika razmišljanja, ki želi likovno razjasniti osmišljeni 

risarski problem. S skiciranjem posameznik prihrani čas in se znebi prepogostega brisanja 

neuspelih poskusov neposredno na risbi, ampak z nekaj hitrimi potezami razjasni in osvetli 

problem na drugem kosu papirja (Rački, 2010, 85).  

5.1 Skice Bogdana Borčića 

Bogdanu Borčiću (1926–2014), slovenskemu slikarju, grafiku in pedagogu predstavlja grafika 

načrt, kjer so lahko skice pomemben ali celo najpomembnejši del pri njeni realizaciji. Včasih 

ustvari le eno skico, včasih pa sledi serija zaporednih skic, v katere morda kasneje še poseže, 

jih spreminja, ureja ali pa jih zavrže. Zanj so skice časovno in naključno vizualno gradivo, kjer 

lahko zasledimo postopno grajenje grafike. Velikokrat se takšne skice povezujejo in 
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nadgrajujejo, saj se med likovnim ustvarjanjem pojavijo medsebojna odstopanja, razlike ali 

spremembe (Borčić, 2006, 38, 52). Opus, ki ga je umetnik ustvaril z grafikami, obsega veliko 

število del, ki si logično sledijo in kažejo na razvoj avtorjevega likovnega jezika. V 

sedemdesetih letih se je Borčić posvetil specifičnemu motivu ali simbolu školjke, katero je 

razčlenil na neskončno oblik, jo likovno osmišljal in analiziral tako, da je školjka postala njegov 

osebni likovni element. Umetnik se je ukvarjal tako z risarskimi kot tudi kolorističnimi postopki 

ustvarjanja navidezne globine v svojem delu. Sčasoma je opustil vse nepotrebne likovne 

informacije ter prostor sploščil in se tako fokusiral na odnos med upodobljenim detajlom 

školjke in ploskve. Forma školjke se je proti koncu sedemdesetih let pričela formirati v točke, 

ki jih je Borčić po formatu razporedil v nekakšne mreže in linije ter s tem zaključeval svojo 

dolgo pot odkrivanja in ukvarjanja s tem motivom (Gabršek-Prosenc, 1994, 261). Njegovi 

grafični listi iz ciklusa školjk so zgrajeni v zlatem rezu. Pogosto je format razdeljen na dva dela 

in prvi služi kot zbirka uravnoteženo nanizanih informacij o motivu. Borčić je uporabljal mreže 

in koordinatne sisteme za razporeditev podatkov in elementov po slikovnem polju. Natančno 

in disciplinirano nizanje majhnih motivov školjk je preprečevalo nastanek zmede v njegovih 

grafikah, hkrati pa mreža zaradi svoje narave spodbuja nadaljevanje in neskončnost možnosti 

upodabljanja. V drugem delu formata je upodobil školjko večjih dimenzij od ostalih v zgornjem 

planu in jo na nek način izločil, osamil (Borčić,1989, 199–200).   

5.1.1 Grafika 

Grafika z naslovom Lambis-lambis ii je nastala leta 1975 v tehniki jedkanice in barvne akvatinte 

in je velikosti 65 × 50 cm. Istega leta pa je nastala tudi skica, ki je Bogdan Borčić ni uporabil 

le pri prej omenjeni grafiki, ampak tudi pri drugih (Lambis-lambis I in lambis-lambis III, obe 

narejeni v letu 1975). Pri vseh grafikah, ki so sledile eni skici, je avtor enakomerno razdelil 

slikovno polje na dva plana ter v spodnjega umestil realistično školjko. V primeru Lambis-

lambis II je umetnik zgornji plan razdelil na osemindvajset kvadratnih polj, v katerih se nahajajo 

Borčićeve študije školjke, ki sledijo podobam na skici. Število praznih polj, ki so na skici 

zapolnjena z nekakšnimi sečišči na točkah in jih je devet, je umetnik v grafiki zamenjal za 

oznake črk in števil ter pustil praznih le šest polj. Spodnji plan z upodobitvijo realistične školjke 

natančno sledi podobi na skici, na grafiki se dodatno pojavi še zapis, oktaeder ter še ena skica 

školjke (Borčić, 2006, 39). 
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Slika 6: Borčić, B. skica, 1975 
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Slika 7: Borčić, B.: Lambis-lambis ll, jedkanica in barvna akvatinta, 65 × 50 cm, 1975 

 

5.1.2 Problem zrcaljenja 

Pri grafiki moramo vedno upoštevati zrcalni obrat. Na mnogih skicah in grafikah Borčića se 

velikokrat pojavi besedilo, zapis ali navodilo o nadaljnjem delu, trenutnih vtisih, ali likovnih 

informacijah. Informacije so raznolike, od točnih podatkov o naklonu posameznih kotov, opisa 

grafičnega lista do informacij o pritisku na grafični preši za posamezno tehniko. Umetnik je v 

plošče obrnjeno vrezal posamezne besede, povedi ali števila, tako da gledalec brez težav zapis 
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na umetniški grafiki prebere. Pri prebiranju besedil, ki so na grafičnem listu obratno zasukane, 

si lahko pomagamo z ogledalom ali skico (če obstaja) (Borčić, 2006, 52). 

 

5.2 Skica za akvatinto 

Barbara Borčić pravi, da sta material in uporabljeno orodje pri skici bistvenega pomena za njeno 

improvizacijo (2006, 24). Za čim boljši približek h končnemu odtisu je potrebno izbrati 

primeren material, ki bo dosegel podoben učinek, kot ga ponuja določena grafična tehnika. Za 

čim boljši približek je potrebno poznavanje tehnike in njene narave.   

Laviranje kot primerna tehnika za skico stopenjske akvatinte 

Laviranje je slikarska tehnika, pri kateri z vlažnim čopičem izmivamo osnovno risbo z vodo in 

s tem pridobivamo vmesne svetlostne tone. Za risbo lahko uporabimo različne vodotopne tuše 

ali druge pigmente. Omenjena tehnika je zelo podobna koloriranju, vendar se za razliko risba 

dopolni z vmesnimi toni (Muhovič, 2015, 714). 

Lavirana risba s tušem 

Je monokromatska risba, v kateri s pomočjo tuša in vode pridobivamo različne vmesne tone. K 

ustvarjanju lavirane risbe lahko pristopimo na različne načine, in sicer lahko risanje in 

izmivanje delamo sočasno, kjer najprej na praviloma vlažen papir posežemo s tušem in nato s 

čopičem dodajamo le vodo, ko je tuš še svež. Tuš se zlije z vodo in artikulira mehke prehode in 

sproščeno risbo. Lahko si vnaprej razredčimo tuš in ustvarimo ploskve različnih tonov in šele 

nato dodamo jasne in ostre linije ter detajle (Harrison, 2012, 24–25 in Rački, 2010, 33).  

Pri stopenjski akvatinti je potrebno najprej na matrico s čopičem nanesti najsvetlejše dele in 

nato z jedkanjem in ponovnim nanosom temnejše dele. Med izdelovanjem skice ne smemo 

zanemariti belega, neobdelanega dela formata, saj ga bomo morali na matrico naslikati najprej. 

Nato z novimi nanosi asfalta pridobivamo vedno temnejše tone, ki smo jih na skico dejansko 

naslikali. Za natančen prenos risbe v grafiko je smiselno skico napraviti tudi v negativu 

(zrcalno), tako da pri prenosu ne pride do težav, napak oziroma obratnega odtisa, kot smo želeli. 

Pred začetkom skiciranja si lahko na pripravljen bel list papirja s svinčnikom zarišemo obris 

plošče, da se bo skica prilagajala grafičnemu nosilcu.  
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5.3 Skica za jedkanico  

Za skico jedkanice je najprimernejša uporaba rapidografa, ki sodi med tehnična pisala. Z 

rapidografom lahko napravimo tehnično risbo ali pa ustvarjamo raznolike tonske modelacije. 

Za skico lahko uporabimo tudi tanke flomastre, svinčnike ali ustvarimo perorisbo. Na 

pripravljen bel kos papirja si s svinčnikom obrišemo dimenzije plošče, ki nam služi kot okvir 

formata.  

5.4 Skica za kombinirane tehnike jedkanice in akvatinte  

Mnogokrat se v grafiki pojavi eksperimentiranje, ne le v likovno izraznem smislu, ampak tudi 

v raznolikih tehnikah, ki jih grafika ponuja. Kombinacijo različnih grafičnih tehnik imenujemo 

tudi kombinirane tehnike (Šuštaršič, 2004, 87). V vseh grafičnih tehnikah je temeljnega pomena 

strukturalna postopnost, ki si v fazah sledi po nujnem zaporedju (Muhovič, 2015, 31–32).  
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6 FRANCISCO DE GOYA 

Francisco Jose de Goya y Lucientes (1746–1828), španski slikar in grafik, je v svojem 

dvainosemdeset let dolgem življenju ustvarjal še danes aktualna likovna dela, ki ga poleg 

Velazqueza, El Greca in Picassa uvrščajo med največje španske umetnike. Večino svojega 

življenja je ustvarjal in živel v Madridu, kjer je veljal za željenega portretista vladajočega 

razreda, znan pa je bil tudi zaradi upodabljanja svojih temnih vizij, ljudskih vraž in rekov, ki so 

vplivali na umetnika. Z ustvarjanjem vizij je raziskoval in razkrival področja podzavesti, sanj,  

blodenj in norosti ter ustvaril raznolik opus umetniških del.  Med letoma 1797 in 1798 je Goya 

ustvarjal ciklus grafičnih listov z naslovom Kaprice oziroma Hudomušnice (Los Caprichos). 

Grafično mapo sestavlja 80 grafičnih listov v tehniki jedkanice in akvatinte s pripisanimi 

komentarji pod odtisom, ki služijo za razumevanje umetnikovega sporočila in delno 

pojasnjujejo njegovo vsebino. Med raznolikimi odtisi so pred gledalcem upodobljene raznolike 

kompozicije, sestavljene iz ženskih, moških in otroških figur, ki upravljajo različne poklice, 

pripadajo različnim stanom in so različnih starosti. Pojavijo se tudi pošasti, maske, demoni, 

prividi in živalske postave, ki dajejo občutek, da so grafični listi polni romantično grozljivega 

krutega humorja. Njihova sporočilnost še do danes ni povsem razjasnjena, vendar vsekakor 

kaže umetnikovo nestrinjanje s kakršnimikoli vrstami nasilja nad ljudmi, prezir do vzvišenega 

vladajočega razreda ter kritiko do Cerkve (Krivec Dragan, 2014, 18–19). Los Caprichos in 

Tauromaquia (Bikoborbe) sta edina grafična cikla, ki sta bila izdana za časa življenja Francisca 

de Goye, Los Disparates in Los Desastres de la Guerra sta bila izdana po njegovi smrti (Hofer, 

1969, 1). Nekoliko nesrečne Grozote vojne (Los Desastres de la Guerra), so nastale po letu 

1808 in prikazujejo temne motive, polne žalosti, groze, obupa in strahu. Omenjeno leto pa je 

bilo v Španiji pomembno, saj so se v  takratni vojni dogajali nasilni in kruti pokoli, umori, uboji 

polni krvi, ki jih Goya ni želel zgolj upodobiti, ampak nakazati problem o sočloveku, ki je 

prisiljen v nasilno in nesmiselno vojno, ki terja mnoge žrtve. Grafični cikel je za časa Goyevega 

življenja ostal skrit pred javnostjo vse do petindvajsetega leta po avtorjevi smrti. Navdih je 

Goya dobil pri Jacquesu Callotu, umetniku francoskega rodu, ki je 1633 izdal grafično serijo s 

podobno motiviko, ko je nanj vplivala ena izmed takratnih vojn, ki so vihrale po Evropi. Serijo 

sestavlja osemdeset grafičnih listov z dopisanimi naslovi v tehniki akvatinte in jedkanice z 

dodatkom dveh oziroma treh grafičnih listov, ki pa so brez pripisanega naslova, vendar so 

tehnično isto dovršene in jih lahko štejemo kot enotni del serije Grozote vojne (Štefanec, 2004, 

1122–1123).   
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6.1 Grafika 

 

Slika 8: Goya, F.: Skica za dvaindvajseto grafiko iz cikla Grozote vojne, rdeča kreda na papirju, 179 × 237 mm, 1810 

 

Slika 9: Goya, F.: Grafika 22 (Grozote vojne), Vse to in še več, jedkanica, 162 × 253 mm, 1810 
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7 PABLO PICASSO 

Pablo Ruiz Picasso se je rodil v Španiji 25. oktobra leta 1881 in velja za genija 20. stoletja. Leta 

1895 se je družina preselila v Barcelono, kjer je Picasso po dveh letih, pri svojih šestnajstih, 

razstavljal svoje delo skupaj s tedaj priznanima umetnikoma: Santiagom Rusinolom in 

Isidromom Nonellom. Umetnikova želja, talent in likovno znanje pri tako rosnih letih so 

navduševali vse, Picasso pa se je vedno bolj likovno izražal in ustvarjal ter do leta 1900 nabral 

toliko izdelkov, da je priredil samostojno razstavo (Walther, 2000, 7–11). Do leta 1904 je 

Picasso večkrat potoval v Pariz za daljša obdobja, po tem letu pa se je v mesto za vedno preselil. 

Do tedaj se je v Parizu seznanil z veliko ljudmi (sodobniki G. Apollinaire, Max Jacob, Getrude 

in Leo Stein) ter s trgovci z umetninami (Ambroise Vollard in Berthe Weill). 

Picasso je bil v svojem likovnem ustvarjanju zelo produktiven v mediju grafike, v njej je 

izkoristil vso izrazno moč, ki jo je dana grafična tehnika ponujala. Nikoli se ni zanimal za 

raziskovanje novih grafičnih tehnik in inovacij, zadostovali so mu tradicionalni načini obdelave 

plošče, v katere je s svojimi sposobnostmi in likovnim znanjem zabeležil raznolike podobe 

življenja. Grafike Pabla Picassa si sledijo v štirih obdobjih s pričetkom v letu 1922. V začetnem 

obdobju je umetnik ustvarjal pretežno figurativne motive ali pa dela, ki jih je navdihoval 

kubizem. Naslednje obdobje je trajalo do sredine štiridesetih let in predstavlja umetnikov izraz 

skozi jasne jedkane obrise, v predhodni fazi pa se je izražal skozi tradicionalno tehniko 

šrafiranja. Poleg jedkanice in Picassove čiste linije v njej se je umetnik veliko izražal tudi v 

tehniki akvatinte, kjer je prelivanje svetlostnih tonov včasih dosegel brez sledi linije. Velikokrat 

pa je izkoristil kombinirane tehnike jedkanice in akvatinte ter uporabil vse specifične 

karakteristike obeh tehnik na eni plošči. Tehniki linoreza in litografije sta v tretjem grafičnem 

obdobju Picassa izbrani tehniki, ki sta umetniku likovno zadoščali pri njegovem izražanju. 

Zadnje obdobje prične teči v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se umetnik vrne k izraznim 

možnostim kombinacije jedkanice in akvatinte (Oberhuber, 1994, 65–66).  

7.1 Grafika 

Delo nosi naslov Mladenič in speča ženska ob sveči ter je nastalo 18. novembra leta 1934 v 

kombiniranih tehnikah jedkanice in akvatinte. Spada v Picassovo drugo grafično obdobje 

ustvarjanja, ki je trajalo do začetka štiridesetih let prejšnjega stoletja. V začetku svojega 

drugega obdobja je Pablo Picasso ustvarjal pretežno jedkanice in se ukvarjal s izčiščeno linijo, 

sledila je uporaba akvatinte in prav tako tudi njeno izčiščeno tonsko prelivanje. Umetnik se je 

nato odločil za njuno kombinacijo in tako poskušal upodobiti bogato, mojstrsko podobo. 
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Grafika prikazuje dve figuri (moško in žensko) v temni sobi, kjer je edini vir svetlobe sveča na 

okenski polici. Žensko figuro je Picasso postavil v ležeč, horizontalni položaj ter jo udobno 

namestil v posteljo, kjer gola počiva. Žensko je ustvaril z mehkimi in zaokroženimi obrisi, njen 

miren in sproščen obraz je zaradi slabe svetlobe skoraj v temi. Poleg ženske figure je na stolu 

poleg postelje upodobljen fant, ki je buden in opazuje dekle, ki spi. Fant sedi na stolu in njegova 

telesna govorica nakazuje njegovo razmišljujoče stanje. Ostro izrisano telo dečka je ovito v 

temen prostor, le njegov obraz osvetljuje svetlobni vir z okenske police. Na delu prevladujejo 

temne površine v prostoru, najbolj pa izstopa skoraj bel (neobdelan) del ženskega golega telesa. 

Umetnik je tehniki jedkanice in akvatinte uporabil in udejanjil v vseh kvalitetah, ki jih ponujata 

in z njima ustvaril delo, ki izraža tako duhovno kot tudi čutno plast. Moško figuro je ustvaril z 

jasnimi in ostrimi obrisi jedkanih potez, z akvatinto pa je figuri plastično modeliral. 

Uravnoteženost prostora je umetnik ustvaril s svetlobo in temo, ki sobivata. Tako je dosegel 

bogate tonske kvalitete in rastrske strukture, ki jih tehniki ponujata. Picasso svetlobo in temo 

pridobi z nizanjem črt v različne vzorce, ki tvorijo svojevrstno podlago in ustvarjajo bogate 

odtenke, ki jih v temen prostor meče sveča (Oberhuber, 1994, 65–67).  

 

Slika 10: Picasso, P.: Mladenič in speča ženska ob sveči, jedkanica, suha igla in akvatinta, 236 × 295 mm, 1934 
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8 LASTNE SKICE TER GRAFIČNA DELA 

Grafika nam s svojim širokim naborom tiskov in grafičnih tehnik nudi možnost raznolike 

produkcije idej, ki jih likovno realiziramo. Proces ustvarjanja umetniške grafike zahteva 

poznavanje in razumevanje postopnega oziroma etapnega dela na poti do cilja ter združuje 

naloge z raznih področij. Ideja se pojavi najprej in na podlagi ideje si izberemo vrsto tiska in 

ustrezno grafično tehniko, ki bo idejo najbolje kreirala. Poznavanje tehnik in njihovih končnih 

likovnih produktov je bistvenega pomena, saj nam omogoča tehten izbor materialov pri 

ustvarjanju skice. Skica je prvi stik duha z materijo in se lahko med ustvarjanjem čisti ali 

dopolnjuje z likovnimi informacijami. Osnutkov za nadaljnje delo je lahko poljubno število in 

nam koristijo pri prenosu motiva na matrico. Prenos ideje v raznolike tehnike nas obogati z 

izkušnjami v različnih pristopih in končnih odtisih, ki so v grafiki bistveni.  

V nadaljevanju predstavljam šest svojih del, ki se pričnejo z naslovom ter opisom postopnega 

dela, nato sledi prva skica, ki ji sledijo še morebitne druge, poskusni odtis in nato končno stanje 

grafičnega lista. 

 

8.1 Ranjenci 

Skico za delo sem pripravila na bel iztrgan kos papirja formata A5 s kemičnim svinčnikom 

modre barve. Kemični svinčnik je zadostil linijski upodobitvi, ni pa dosegel dobrega imitiranja 

barve. V sredini formata je redko obdelana ploskev sestavljena iz petih povezanih oblik, 

uokvirjenih s prekrižanimi linijami, ki tvorijo nove oblike in drugačno teksturo. 
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Slika 11: Jan, A.: Ranjenci (skica 1), kemični svinčnik, 15 × 20 cm, 2016 

Sprva se je motiv pojavil dokaj abstraktno in se v naslednjem koraku očistil odvečnih likovnih 

informacij ter izostril v nekakšne figure. Ploskovit prostor sem nakazala v spodnji četrtini 

formata, kjer sem horizontalno nanizala črte in prav tako z gostim nizanjem linij ob stikih figur. 

 

Slika 12: Jan, A.: Ranjenci (skica 2), kemični svinčnik, 15 × 20 cm, 2016 

Pred prenosom motiva na matrico sem napravila še zrcalno podobo, na kateri ranjena figura z 

zgoščenimi linijami na prsnem predelu vstopa v format iz leve proti desni. Na zrcalno 

napravljeni skici sem obdelala celotno površino formata, v ozadju sem poleg horizontalnih linij 
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dodala še vertikalne linije, ki zapolnjujejo preostali del formata. Pri posegu v matrico 

vertikalnih linij nisem ustvarila, prostor sem pustila likovno neobdelan. 

 

 

Slika 13: Jan, A.: Ranjenci (skica 3, zrcalni obrat), kemični svinčnik, 15 × 20 cm, 2016 

 

Slika 14: Jan, A.: Grafika, Ranjenci, jedkanica, 15 × 20 cm, 2016 
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8.2 Moshpit 

Skico sem ustvarila na bel A5 list s črnim rapidografom. Okoli formata se prekrivajo razne 

silhuete, ki sem jih ustvarila s tehniko šrafiranja ter tako pridobila svetlejše in temnejše 

površine. Na sredini formata se razvija spiralna oblika, pridobljena z gostim nizanjem točk. Iz 

nekaterih zunanjih točk spirale se širijo linije, ki nakazujejo razne smeri in so razporejene okoli 

spirale, tako da je format docela zapolnjen.  

 

 

Slika 15: Jan, A.: Moshpit (skica), rapidograf, 15 × 20 cm, 2015 

Pri prenosu ideje na matrico sem nekoliko poenotila osrednji del formata in tako z drobnimi 

linijami nakazala spiralno smer, ki se na nekaterih delih odebeli in z bolj gostim nizanjem 

pridobi jakost spiralne smeri linije. Silhuete, ki služijo kot nekakšen okvir, sem v levem in 

spodnjem desnem delu matrice nakazala le z nekaj linijami ter pridobila svetle površine, ki 

spominjajo na nekakšne mreže. V zgornjem delu formata izstopajo tri temne silhuete, ki so 

nastale pod gostim nizanjem linij v različne smeri  in s tem pridobile plastičnost. V spodnjem 

delu formata izstopa šotor, ki ima stranske površine različno tonsko obdelane s šrafuro. 
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Slika 16: Jan, A.: Grafika, Moshpit, jedkanica, 122 × 122 mm, 2015 

 

 

 

 

8.3 Brez naslova 

Skico sem napravila v črtast zvezek s črnim kemičnim pisalom. Nastala je ob večernem 

gledanju lune skozi teleskop, kjer lunin krajec spominja na oko nekakšnega obraza. Okoli lune 

se vijejo ter prepletajo gosto nanizane aktivne linije, ki svobodno tečejo  in ustvarjajo kaos, 

vendar ne posežejo izven glave. V spodnjem delu so ustvarjene podobe, ki so v naslednji skici.  
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Slika 17: Jan, A.: Skica 1, rapidograf, 295 × 225 mm, 2016 

Fotografijo skice sem predrugačila in se znebila odvečnih likovnih elementov v računalniškem 

programu, kjer se je krajec lune izgubil pod vijugastimi linijami. Glava tako dominantno zaseda 

sredino formata in je v primerjavi s prvo skico likovno zreducirana. Za to grafiko nisem 

napravila zrcalne skice, ampak sem podobo zrcalno vrezovala direktno v matrico. 

 

Slika 18: Jan, A.: Skica 2, urejanje v računalniškem programu, 2016 
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Najprej sem matrico obdelala v tehniki suhe igle in jo naknadno jedkala, med jedkanjem pa sem 

napravila tudi poskusni odtis. Poskusni odtisi, označeni s črkama E. A. (Epreuve d´artiste), 

služijo pri nadaljnjem odločanju o morebitni dodelavi matrice in nam nudijo vpogled v 

dogajanje na matrici v raznih fazah med grafičnim ustvarjanjem. Avtor lahko napravi več 

poskusnih odtisov, služijo kot celostni razvoj umetniške grafike in imajo veliko vrednost, saj 

so neponovljivi, unikatni (Jesih, 2000, 101).  

 

 

Slika 19: Jan, A.: Poskusni odtis, jedkanica in suha igla, 20 × 24 cm, 2016 

Na grafičnem odtisu so za razliko od poskusnega odtisa robovi matrice obrušeni, tako da ne 

puščajo vidnih sledi na odtisu. 
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Slika 20: Jan, A.: Grafika, jedkanica in suha igla, 20 × 24 cm, 2016 
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8.4 Memento 

Grafika z naslovom Memento se je prvič idejno pojavila v skicirki, kjer sem po opazovanju 

slike s svinčnikom narisala živalsko lobanjo. Okoli lobanje se na skici pojavi valovita, organska, 

sklenjena linija, ki jo na grafiki nadomestijo prepletajoče linije. Za lobanjo in njenim vijugastim 

okvirjem se nahajajo točke, ki so med sabo vse povezane z ravnimi linijami. Linije potekajo v 

razne smeri in tako ustvarjajo presečišča ter s tem dodatne točke, ki pa ne pritegnejo toliko 

pozornosti kot obrobne.  

 

Slika 21: Jan, A.: Skica za Memento, svinčnik na papirju, 295 × 210 mm, 2016 

Pri delu z matrico sem najprej z debelim čopičem nanesla asfaltni lak, ki je za sabo v vertikalni 

smeri puščal sledi čopičevih ščetin. Naključne sledi so me zaradi enake smeri ter različne 

intenzivnosti, razporejene po celotni matrici, spominjale na raster, zato jih nisem prekrila z 

lakom, ampak počakala, da se matrica posuši. Postopno sem vrisovala motiv v matrico, najprej 

lobanjo, okoli nje linije in na koncu dodala še osem obrobnih točk, ki se za razliko od skice 

med sabo vse ne vežejo. 
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Slika 22: Jan, A.: Poskusni odtis, Memento, jedkanica, 200 × 245 mm, 2016 

Prvi poskusni odtis je nastal po jedkanju matrice, katero sem dodatno dopolnila v tehniki suhe 

igle in odebelila tri linije, ki prihajajo iz desne srednje točke in napravila nov poskusni odtis. 

 

Slika 23: Jan, A.: Poskusni odtis 2, Memento, jedkanica in suha igla, 200 × 245 mm, 2016 
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V zadnjem koraku sem potemnila še dve liniji ter obdelala predele okoli oči.  

 

 

Slika 24: Jan, A.: Grafika, Memento, jedkanica in suha igla, 200 × 245 mm, 2016 
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8.5 Pogovor 

Skico za Pogovor sem ustvarila v tehniki lavirane risbe s tušem na natančno izrezan format 

belega papirja. Preden sem začela ustvarjati skico, sem si pripravila mešanico tuša, 

razredčenega z vodo, in ustvarila sivi ton, saj sem ustvarjala skico za stopenjsko akvatinto.  S 

srednje velikim čopičem sem nanašala najprej ploskve sivega tona in na koncu dodala še črne 

ploskve na bel nosilec. 

 

Slika 25: Jan, A.: Skica, Pogovor, lavirana risba s tušem, 125 × 125 mm, 2015 
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Slika 26: Jan, A.: Grafika, Pogovor, akvatinta, 125 × 125 mm, 2015 

8.6 Brez naslova 

Skica je nastala v istem času, kot so nastali Ranjenci, vendar v njej nastopata samo dve figuri, 

postavljeni v nekakšen začaran krog. Izdelana je s črnim tehničnim pisalom premera 0,5 mm, 

naknadno pa sem na skico želela v imitirani tehniki akvatinte obdelati krožni prostor. Tako sem 

z grafitom prekrila neobdelano površino in jo s pomočjo radirke v sredini izčistila, tako da se 

ustvarjajo vmesni sivi toni.  
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Slika 27: Jan, A.: Skica, rotring in grafiti na papirju, 15 × 21 cm, 2016 

Pri posegu v matrico sem uporabila tehniko suhe igle in se osredotočila na linijsko likovno 

izražanje in pustila notranjo krožno površino čisto, brez posega akvatinte. Kratke linije tvorijo 

podobo dveh figur, za katerima je svetla krožna neobdelana površina.  
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Slika 28: Jan, A.: Grafika, suha igla, 125 × 125 mm, 2016 
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9 SKLEP 

  

Pojem skica tvori širok spekter likovnih dejavnosti in pristopov, ki so izraženi preko risbe in 

imajo raznolike namene. Z ustvarjanjem skice pridobimo izkušnjo pri likovnem izražanju 

določene ideje v izbranem mediju, soočimo se z morebitnimi likovnimi problemi in tako 

prihranimo čas, ki bi ga porabili pri nastali težavi pri neposrednem izražanju na matrici. 

Vsekakor pripomore k boljšemu razumevanju zrcalnega obrata pri odtisu, ki zahteva pozornost 

pri prenosu motiva na ploščo. Pri likovnem realiziranju ideje, ki je spodbudila željo po 

upodobitvi, zaradi narave in namena skice k delu pristopamo svobodno, včasih tudi s kančkom 

eksperimentiranja. Skice so v večini primerov v podrejenem stanju, služijo kot predpriprava na 

bodoče likovno delo, kot pripomoček za boljše razumevanje likovnega problema. Zaradi 

mnogoterosti namenov ustvarjanja skic menim, da skica ni samostojno likovno delo. Vseeno 

pa neomejen pristop ter svoboda pri ustvarjanju skice včasih privede do likovno zanimivih in 

neponovljivih, unikatnih rešitev, ki jih je v drugem mediju težko poustvariti.  

Vsaka grafična tehnika je omejena znotraj svojega likovnega izražanja, zato se svobodno 

izražanje nekoliko zameji z izborom tehnike, ki zahteva pri izdelavi skice uporabo določenih 

materialov, ki bodo skladni odtisu in ga bodo najbolje realizirali. V tem primeru je skica v 

podrejenem položaju z grafiko, saj ideja končnega odtisa narekuje proces skiciranja in skica 

tako postane pripomoček. Menim, da je skica in predvsem njena konkretna izdelava zelo 

donosna za avtorja, saj se postopnost celega procesa izdelave grafike še razširi ter omogoča še 

bolj temeljit in načrten pristop k likovnemu problemu.   
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