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POVZETEK 

 

Ročna gravura je tehnika, ki z razvojem tehnologije izumira in zaradi vse večje želje ljudi po 

hitrem zaslužku in proizvodnji ni več cenjena. Naj je še tako zelo predmet nezanimanja, jo 

srečujemo na vsakem koraku. Prisotna in zelo pomembna za razvoj civilizacije je bila že 

globoko v zgodovini. V teoretičnem delu sem raziskovala, kakšna je vloga risbe v zgodovini in 

danes. Risba je zelo širok pojem, vendar če nanjo gledamo kot del gravure, ki sem jo 

raziskovala v drugem delu, je bistvena v osnovi in s svojimi elementi. Glavni element risbe je 

linija, ki je pri gravuri osnovno sredstvo izražanja. Risba je prvi način izražanja pri otrocih, 

zato je skoraj logično, da je zelo pomembna za človeški razvoj. V drugem delu sem 

raziskovala gravuro – njen pomen skozi zgodovino, njeno rabo, orodja in tehnike. Ker je 

razvoj gravure najbolj cvetel v obdobju razvoja tiska, sem predstavila tudi najbolj znanega, 

vsestranskega renesančnega umetnika – Albrechta Dürerja in njegove štiri najbolj znane 

grafike. Danes se zelo malo ljudi ukvarja z graviranjem. Kot novodobne graverje sem 

predstavila tri poljske umetnike, vsak od njih se ukvarja z določenim načinom izdelave matric 

oziroma graviranjem. V praktičnem delu sem predstavila gravuro v kamen, kot jo vidim in 

pojmujem sama s svojimi avtorskimi deli.  Pedagoški del vsebuje učno pripravo ter analize 

del, ki so nastala v  likovni delavnici.   

 

Ključne besede: risba, gravura, zgodovina gravure. 
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ABSTRACT 

 

Handmade engraving is a technique, which isn't looked up to anymore, is slowly dying out 

due to technological advances and peoples need for a quick profit. Even though it is such a 

"boring" profession, it is still something that we meet in our daily lives and is engraved in our 

history and holds a big spot in the advances of any civilization. In the theoretical part, I've 

researched the importance of a drawing in history and nowadays. A drawing has many 

meanings, but if we look at it from an engraving perspective, which I research in my second 

work, it is essential in its basis and elements. The main element of drawing is the line, which 

is the main method of expression in engraving. A child´s first method of expression is 

drawing, so we can conclude that it is an important part in our development. In the second 

part of my work, I've researched engraving - its importance through history (its use, tools 

and techniques). Due to the fact that engraving was at its peak in the renaissance era, when 

printing developed, I've decided to analys the versatile artist Albrech Dürer and his 4 most 

known graphics. Not many people are working with engraving today. I have presented 3 

new-age Polish engravers, each with his own unique method of making matrices or in other 

words, engravings. In the practical part, I've presented engravings in stone, as I see and 

percieve them, and three of my own works. Pedagogical section contains educational 

preparation and analysis of works created in art workshops. 

 

Keywords: drawing, engraving, the history of engraving 
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UVOD 

 

Še ne tako daleč nazaj pantografi, danes pa CNC gravirne in laserske naprave. To so stroji za 

graviranje – tehnologija, ki je izpodrinila ročno gravuro in s tem posledično tudi čar 

umetnosti gravure. 

Danes graviranje poteka tako: ni ti treba imeti ustrezne graverske izobrazbe, da lahko 

upravljaš enega izmed današnjih strojev. Smisel za estetiko prav tako ni potreben, saj imaš 

vzorec ponavadi že vnaprej podan, ali ga pripravijo ljudje s potrebno izobrazbo in smislom za 

estetiko. Vse kar narediš je, da vzameš podani vzorec, ga skeniraš, vneseš v računalniški 

program, vso ostalo čarovnijo pa naredi stroj – računalnik sam. To velja seveda za 

reprodukcijsko graviranje in okraševanje predmetov.  

Kadar želimo, da je tehnika graviranja naše izrazno sredstvo za ustvarjanje, je že potrebna 

(kot pravijo) umetniška žilica, veliko  potrpljenja in seveda ljubezen do gravure. 
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1 TEORETIČNI DEL 

 

1.1 O RISBI 

 

Risanje je disciplina, ki nam lahko vzbuja mešane občutke. Veliko je risb, vendar se vse ne 

razstavljajo, da bi jih lahko občudovali. Risbe risane na papir so minljive. Papir je občutljivo 

sredstvo, ki se zlahka uniči, raztrga, je občutljiv na vremenske razmere in podobno. 

Risba je prvinska tehnika vsega. Naj si bo postal kipar ali slikar, vse kar počne, nič si ne 

predstavlja brez te prvinske tehnike, pa naj se ideja začne le s potegom prsta v pesku ali 

kamenčkom po zidu. Brez obvladovanja črt likovne umetnosti ni.1   

 

1.2 RISBA V ZGODOVINI 

 

Risba je stara toliko, kakor likovna umetnost nasploh.2 

Prva ideja risbe je vedno »oris«, kar pomeni z linijo ali črto orisati obliko predmeta. Ideja 

risanja brez pomoči orisnih linij se je razvila pozneje. V primitivnih/zgodovinskih delih je oris 

močan, trden, notranji elementi risbe so le nakazani. Ko je bil oris dokončan, so umetniki v 

zgodovini zapolnili notranjost orisanega z enakomerno plosko barvo, saj še niso razumeli 

pomena svetlobe, sence in teksture/gradacije. 

Zgodovinski razvoj risbe je še danes lahko prepoznaven v otroški risbi, ko otrok riše 

prostovoljno, zaradi lastnega interesa in zabave. Otroci začnejo najprej z orisovanjem 

predmetov, prav tako je bilo v zgodovini, rišejo živali in osebe, največkrat iz profila. Različno 

od posameznika do posameznika, nato zapolnijo prazne prostorčke in jih pobarvajo z zelo 

intenzivnimi barvami. To je pristna primitivna umetnost, lahko se razvija do višje stopnje 

popolnosti, brez tega, da bi bila odvisna strogim primitivnim  principom. 

 

 

                                                           
1
 Alenka Puhar: Mihelič France, (1997) Gospodar črt. 

2
 Mihelič, F. (1963, str. 8) 
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Slika 1: gosi, Egipt. 

 

Za primer imamo dekorativno reprezentacijo gosi iz egipčanske stenske poslikave 

zgodovinskega imperija v muzeju Bulak. Na prvi pogled deluje kot napredna umetnost, saj so 

gosi čudovito narisane, pa vendar so narisane iz profila in brez perspektive. Perje je lepo 

zarisano, vendar ni modelirano.3 

   

1.3 VLOGA RISBE V LIKOVNI UMETNOSTI IN KULTURI 

 

»Mati risbe je črta.«4  Zgodovinarji menijo, da je v kulturnem razvoju črta – risba zgodnejša 

kakor beseda, da so se ljudje prej sporazumevali z risbo, kot pa jezikom. H. Read (Icon and 

Idea) smatra abstraktno likovnost, risbo, celo za važnejšo v kulturnem napredku človeštva 

kakor upodabljanje v sliki, ker je pomembno sodelovala v duhovnem razvoju človeka. 

Likovni svet črt je prvinsko likovno izrazilo. Tako kot si je s kretnjo in glasom človek ustvaril 

stik s soljudmi, si je v likovni umetnosti ustvaril pomembno sredstvo za izražanje doživetij z 

risbo. S črto na ploskev »fiksira« predstave o tem, kar vidi in zaznava. Kadar gre za bežen 

zapis oziroma skico, je risba nekaj osebnega. Takrat ulovi trenuten vtis, nariše samo poteze, 

ki so njemu pomembne in mu nekaj pomenijo in povedo, kot par besed v beležki.  

                                                           
3
 Hamerton, P. G. (1892, str. 8–9) 

4
 Mihelič, F. (1963, str. 5) 
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Risba dobi globlji pomen, ko so linije kontrolirane. Takrat lahko govorimo o tehnični risbi, kot 

bistvenemu pripomočku pri stavbarsko umetniškem in konstruktivno tehničnem ustvarjanju. 

Risba ima izredno vlogo v likovni umetnosti in vseh njenih oblikovalnih področjih, čeprav na 

prvi pogled v določenih ni zaznavna, pa vendarle se skriva v ozadju in osnovi vsega. Recimo 

pri slikanju, kjer prevladujeta ploskev in barva, se skriva pasivna risba, ki določa osnovno 

obliko naslikanega. V kiparstvu je vloga risbe tudi pomembna, čeprav ni neposredna, jo pa 

lahko bolj intenzivno zaznamo in opazujemo v kiparskih reliefih. V arhitekturi ima risba 

dvojno vlogo. V prvi je pomožna, tehnična, vendar za realizacijo arhitektove zamisli 

neizogibna, v drugi vlogi je kreativna, ko omogoča arhitektu, da si predstavlja končni rezultat 

svoje ideje in njeno estetsko vrednost. V dekorativni umetnosti je vloga risbe lahko vodilna, 

največji pomen pa lahko risba dobi pri grafiki.5 

 

1.4 RISBA V SODOBNEM ČASU 

 

Nekoč je risba veljala za temeljno likovno dejavnost. Danes, zaradi razvoja novih tehnologij, 

pa risba izgublja svoj pomen. 

 

»Zakaj je zanimanje za risbo majhno? Sodobnosti pač ne zanimajo temelji, marveč učinki, 

efekti. Dobri risbi je to tuje.«6 

 

Razstavljene črte na papirju, v postmodernem času, so le zabeležke velikih načrtov za 

izvedbo v drugem mediju. Brez dodatne razlage, ki pove, čemu je vzorec namenjen, naj sploh 

ne bi slik gledali. Razlage risb postmodernih avtorjev so kot opravičilo, kaj bi se lahko razkrilo 

iz načrta, če ne bi bil le-ta po naključju samo risba. 

 

Med drugimi vprašanji se pojavlja tudi vprašanje o akademski risbi: Ali jo sploh še 

potrebujemo in ali ta še obstaja. Mnogi menijo, da bi se do risarskega znanja dalo priti na 

bolj svoboden, manj naporen in bolj oseben način. Da je vse staro naporna, umazana in 

                                                           
5
 Mihelič, F. (1963, str. 5–7) 

6
 Frelih, Č.: Risba (katalog, 2007) 
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zamudna obrt, učenje pa napor, ki je brez potrebe napoti tehnično dobro opremljenemu 

artistu. Tako danes tehnološki napredek omogoča, da umetnik uspešno manipulira s podobo 

brez risarskega znanja. 

 

Slikar in grafik Črtomir Frelih zagovarja risanje na podlagi opažanja razlik med oblikovano in 

generirano podobo, risbo. Oblikovana risba »gre skozi človeka« in tako lahko (p)ostane živo 

dejavna, medtem ko so generirane podobe odsev tehnološkega napredka, pri katerih je 

»oblikovalec« tisti, ki le od zunaj nadzira procese in ni vanje polno vključen kot pri oblikovani 

risbi. Vse risbe so vredne opazovanja, proučevanja in razmisleka, pa vendar so narisane risbe 

bolj donosne kot sproducirane.7 

 

Slikar, kipar, grafik in likovni teoretik Jožef Muhovič v katalogu, ki je izšel ob razstavi 

»Prisotna odsotnost risbe« predstavlja svoje mnenje in pomen risbe. Preden naše ideje 

zlijemo oziroma prenesemo na papir, je vsebina le teh le slutnja v nerazvitem stanju. Razvije 

se šele v procesu risarske artikulacije. 

Risba je za druge ljudi orodje spoznavanja in videnja idej. Ideja, ki je v trenutku le v glavi, 

postane vidna in razumljiva šele, ko je prenesena na papir. Risba ni nadomestljiva s 

fotografijo, ravno zaradi trditve, da je risba absolutno druga stvar kot slikovni fabrikant.  

Vsako likovno področje (slikarstvo, kiparstvo, grafika) izhaja na tak ali drugačen način iz 

uporabe in obvladovanja tega orodja – risbe.8 

 

1.5 KAJ JE RISBA 

 

Risba je proizvod risanja. Likovna misel dobi v risbi prvo vidno obliko. Iz subjektivne in 

abstraktne dimenzije postane čutno dostopen predmet in tako omogoči dialog umetnika s 

svojo mislijo.9 

 

                                                           
7
 Frelih, Č.: Risba (katalog, 2007) 

8
 Prisotna odsotnost figure (katalog, 2011)  

9
 Butina: Od vizualnega k likovnemu (1984, str. 338) 
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1.5.1 RISBA KOT PODOBA 

Podoba je oris vidnega predmeta.10  

 

1.5.2 RISBA KOT TEHNIKA UPODABLJANJA 

Risanje je likovno izražanje, ki upodablja pretežno možnosti linije in se poslužuje različnih 

materialov. Je oblika likovne tehnike, pri kateri se izrazne možnosti risanja razlikujejo glede 

na možnosti orodja in načina potezanja roke, ki mu lahko rečemo likovni rokopis. 

Risanje je najbolj spontani zapis umetnika in njegovih misli, doživljanja sebe in sveta. Je zelo 

neposredno in intimno izražanje individualnosti avtorja.11 

 

1.5.3 RISBA KOT SESTAVINA SLIKE 

Risba naj bi bila temelj dobre slike. Čeprav je motiv na sliki prikazan s slikarskimi sredstvi, je 

motiv narisan, zato prepoznamo risbo v vsakem slikarskem delu. Pri slikarstvu se srečamo s 

tremi vidiki pojma risbe:  

1. Risba je motiv;  

2. Risba so konture, ki izrišejo motiv;  

3. Risba je konstrukcijska osnova slike.  

 

Če pogledamo skozi zgodovino, je v tem smislu v srednjeveškem in zgodnjerenesančnem 

slikarstvu risba primarna, v baročnem, impresionističnem ali modernističnem pa 

enakovredna slikarskim sredstvom ali celo sekundarna. Impresionistično slikarstvo temelji na 

klasični risbi, le pozornost je prenesena na barvno komponento motiva. 

 

1.5.4 RISBA KOT SAMOSTOJNO UMETNIŠKO DELO 

Enako kot slika, grafika ali mozaik je lahko risba tudi samostojno likovno delo. V tem primeru 

je pomembna kompozicija, likovni prostor in ne le narisani motiv. 

                                                           
10

 Butina: Od vizualnega k likovnemu (1984, str. 334) 
11

 Butina: Od vizualnega k likovnemu (1984, str. 338) 



11 
 

1.5.5 SKICA 

Skica je groba in nedokončana risba, s katero ustvarjalec preizkuša, kako bi bil videti bodoči 

likovni izdelek, kompozicija ali posamezni segmenti v njem. Ustvarjalec naredi skico zase in 

ne za publiko. Skica ne more postati končna risba ali slika, je le faza v ustvarjalnem procesu. 

Večino skic se zavrže, saj po tem, ko odigrajo svojo vlogo, izgubijo pomen. 

Ljudje, ki se sami ne ukvarjajo z umetnostjo, pojma skice niti ne poznajo. Mislijo, da umetniki 

in mojstri slikajo in rišejo z lahkoto in ustvarjajo dovršene podobe brez težav. Resnica je 

povsem drugačna; ob vsakem pomembnejšem delu nastane na desetine skic, ki predstavljajo 

pot prvotne ideje, njenega razvoja vse do končnega cilja. Skice so zanimive za zgodovinarje, 

saj po njih preučujejo znane mojstre, umetnike in njihova dela ter nudijo vpogled v 

ustvarjalni proces. 

 

1.6 ELEMENTI RISBE 

 

1.6.1 LINIJA 

Več točk zaporedoma v vrsti naše oči zaznavajo kot linijo. Linija nastane ob gibanju konice 

svinčnika, ki s tem za sabo pušča sled. Linija je sled gibanja nekega pisala ali risala. Glavna 

lastnost linije je gibanje, s to lastnostjo linija vodi naše ali oči opazovalca skozi vidno ali 

likovno polje.12 

Pri likovni teoriji poznamo tri vrste linij: aktivne, medialne in pasivne. 

Aktivna linija nastane iz svojega lastnega gibanja, je gibajoča se linearna pot in njena sled. 

Konica svinčnika na papirju se giblje iz svoje lastne energije oziroma iz energije risoče se 

roke. Aktivna linija se prosto in svobodno giblje v likovnem prostoru v vse smeri. 

Medialna linija nastane, kadar v svojem gibanju omeji neko zaključeno površino. Oriše neko 

ploskev, obe energiji, energija linije in energija ploskve delujeta enakovredno. 

Pasivna linija nastane takrat, ko nima več lastne energije in je le posledica površinskih energij 

in njenega okolja.13 Pasivna linija je meja med različnimi toni svetlosti in barv, meja med 

                                                           
12

 Butina: Mala lik. Teorija (2003, str. 49) 
13

 Butina: Prvine lik. Prakse (1997, str. 191–192) 
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zunanjimi in notranjimi obrisi predmetov in prostorov, ali kot obris ploskovitih vzorcev. 

Nastane iz dejavnosti drugih vidnih ali likovnih prvin, ki imajo sebi lastne barve, svetlostne ali 

prostorske lastnosti.14 

 

1.6.2 TOČKA 

V likovnem smislu ima točka lahko dve ali tri dimenzije. Velika mora biti dovolj, da jo lahko 

vidimo, vendar je lahko prostorska ali ploskovita oblika. Njena likovna naloga je, da zadrži 

pogled, to je lahko katera koli oblika, katere gibanje je usmerjeno v njeno notranjost. 

Najboljše oblike za to so krog ali krogla in vse ostale pravilne oblike kot so trikotnik, kvadrat, 

mnogokotniki, oblike, ki pogled usmerjajo v svojo notranjost. 

Točke so močna orodja pri oblikovanju, saj prinašajo v sliko stabilnost in povzročajo 

napetost, ko ustavljajo naš pogled v gibanju skozi slikovno polje.15 

 

1.7 IZBIRA MATERIALA 

 

Brez likovnega materiala likovno mišljenje ni mogoče. Ob obravnavanju likovnih proizvodov 

se znajdemo na področju izvedbe. V pogovoru z umetniki se na trenutke zazdi, da jih 

zanimajo samo vprašanja izvedbe, manj pa vprašanja zamisli in miselnega dela. To je 

razumljivo, če vemo, da vsak umetnik svojo idejo nosi s sabo kot del samega sebe in to idejo 

mora tudi uresničiti. To lahko stori samo tako, da vključi svoje telesno delo in material, na 

katerem se to delo uresničuje. Glavni problem umetnika je torej kako uresničiti svojo idejo in 

duhovno vsebino, ji dati materialno formo. 

 

Likovne tehnike so kombinacije uporabe rodij in materialov z osebnim načinom dela. Vsaka 

tehnika in vsak material je primeren za likovno delo, umetnik pa izbira tiste, ki najbolj 

ustrezajo njegovim namenom. Vsak material in vsako orodje se da uporabljati na mnogo 

načinov, zato je potrebno materiale in orodja tudi dobro poznati. 

 
                                                           
14

 Butina: Mala lik. teorija (2003, str. 44) 
15

 Butina: Mala lik. Teorija (2003, str. 42–44) 
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»Nobena, še tako odlična likovna zamisel ne bo zazvenela, ne bo prepričala, če ji tisti, ki si jo 

je zamislil, ne bo z ustreznim obvladovanjem tehnike in materiala dal ustrezne forme. In 

obratno, še tako dobro poznavanje tehnike in materiala, še tako velika spretnost v njihovi 

uporabi ne zadostuje, da bi slaba, medla zamisel postala umetnina.« (Butina, Prvine lik. 

prakse str. 228) 

Odnos do tehnike in materialov se je spreminjal  skozi zgodovino, zlasti v naši dobi. 

Tehnološko znanje določene dobe je pogojevalo likovne tehnike in materiale, kljub temu pa 

lahko rečemo, da likovne tehnike niso nikoli presegale tehnološkega znanja svoje dobe. V 

preteklosti so bili materiali, kot likovne tehnike bolj omejene kot danes.16 

Pod izrazom material se skrivata dva pomena ali drugače povedano dve vlogi: prvo vlogo ima 

material kot podlaga, na katero rišemo, drugo pa kot predmet, s katerim rišemo. Najbolj 

pogosta podlaga ali material za risanje je papir, predmet s katerim rišemo pa svinčnik. Kot 

podlago za risanje pa lahko uporabimo katerikoli material, najboljše primere nam dajejo že 

poslikave v votlinah in skalah. 

Podlaga, ki jo izberemo ima tudi vpliv na končni izdelek. Risba narisana na gladko podlago 

ima čisto drugačen učinek kot pa narisana na hrapavo podlago. 

 

Slika 2: Georges Seurat, Kmet, 1870, Louvre. 
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Seurat je za večino svojih risb uporabljal papir s teksturo. Če ni preveč pritiskal svinčnikom ali 

kredo, se je pobarval le površinski del papirja in sam papir je risbi dodal značilne sence pri 

Seuratovih risbah. V desnem kotu lahko vidimo celo ime proizvajalca papirja.  

Tehnike in materiale moramo raziskovati in v njih uživati. Naša ustvarjalnost ne sme trpeti na 

račun naših zmožnosti in sposobnosti. Večino tehnik se razvija sproti ob naših željah in 

potrebi po risanju. Edini način, da raziščemo materiale in tehnike, ki bodo ustrezale 

posamezniku in predvsem nam samim, je preprosto z njihovo uporabo.17 

 

1.8 GRAVURA 

 

Gravura je postopek okraševanja površine z odvzemanjem (odrezovanjem) materiala s 

posebnimi graverskimi dleti, s katerimi vrežemo utore v površino. Graviramo lahko v različne 

materiale, kot so kovine, kost, roževina, les, steklo, kamen in še kaj.18  

Graviranje lahko na splošno definiramo kot umetnost risanja in pisanja na katerikoli predmet 

z vrezovalno linijo.19 

Izvor besede 

Glagol gravirati je stara francoska beseda, povzeta po angleščini, ki danes pomeni le še eno 

in sicer »označevanje z vrezom«. V stari angleščini se je beseda uporabljala v druge namene, 

beseda  (angl.) engraver v moderni francoščini se je uporabljala za poimenovanje ladij, ki so z 

gredljem zarile v pesek obale ali kopna ter za voze, ki so zarili v blato na cestah in obtičali.20 
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 Mickelwright, K. (2005, str. 102–107) 
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 Maryon, H. (1971) 
19
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20
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1.8.1 ZGODOVINA GRAVURE 

V obdobju paleolitika (od približno 1.000.000 do 8.000  pr. n. št.), ki ga delimo na tri glavna 

obdobja: starejši, srednji in mlajši paleolitik, se je pričel razvoj gravure oziroma razvoj 

potrebe po ustvarjanju. Iz obdobja starejšega paleolitika niso našli oziroma izkopali nobenih 

umetelnih predmetov, v srednjem paleolitiku pa je postalo orodje in orožje bolj dovršeno, a 

še vedno neokrašeno in brez estetske funkcije. V mlajšem paleolitiku pa se je pričel razcvet v 

izdelovanju umetelnih predmetov. Orožje in orodje so okraševali z vrezninami in ornamenti, 

včasih tudi z podobami živega sveta, največje presenečenje pa so bile jame v južni Franciji in 

Španiji. V njih so našli poslikave po stenah, stare 20 do 30 tisoč let. V jamah so našli tudi kipe. 

Oboji: slike in kipi, so imeli magično funkcijo. Največ je živalskih podob. Ljudje so risali živali 

na steno z namenom, da naj bi slika ujela demone in duhove živali ter jih prisilila, da se 

nastavijo pred kopja in loke. Druga razlaga pomena slik pa je, da so jih naslikali, da bi branile 

ljudi pred nesrečo.21 

Gravura je tisočletja stara oblika umetnosti. Najprej so ljudje gravirali v kamen in nato 

postopoma začeli eksperimentirati s kovinami, mehkimi in elastičnimi površinami za 

gravuro.22 

V starih časih, tako kot danes, so ljudje porabljali tehniko graviranja, da so počastili svoje 

bogove in vladarje. Najdene gravure v kamen, v Serengetskih puščavah v Afriki dokazujejo, 

da se je človek ukvarjal s kamnom že pred 500.000 leti. Kipci boginje plodnosti, kot znana 

Willendorfska Venera(najdena v Willendorfu, Avstrija), je bila narejena v obdobju 40.000 – 

15.000 pr. n. št.23 

Prve gravure so bile narejene z dletom, s katerim so praskali v površino, na bakrena orodja, 

nakit in posode. Motivi so zajemali vsakdanje življenje, prikazovali družbo, njene podvige, 

poraze, zmage, verske obrede in druge pomembne dogodke.21 

Lepo izrezljani dragi kamni, znani kot »kameja«, so bili najdeni v Egiptu in Rimu. Umetnost 

rezanja v kamen dosega najvišjo raven v Rimu v prvih stoletjih pred in po Kristusu. Izrezljanih 

je bilo na tisoče brošk, mnoge nosijo upodobitve starih voditeljev, kot so Aleksander Veliki in 

zgodovinar ter rimski učenjak Plinij Starejši. 23 
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Prvi znani gravirani predmeti so pripadali Sumercem iz časa 5000 pr. n. št. To so bili noži, 

bodala, ščitniki, nakit in posode. Sumerski umetniki so tudi že kovali, spajkovali (združevali in 

oblikovali) kovine, da so dodatno polepšali gravirane predmete. 

Ljudje so uporabljali gravuro, da so pokazali svoje premoženje in bogastvo.  Pred približno 

3000 pr. n. št. so sumerski in hetitski graverji začeli z graviranjem pečatov. Ti cilindrični 

okraski so bili pogosto iz dragih kamnov, kot so peščenjak in lapis lazuli, izrezljani so bili s 

kompleksnimi dizajni in s klinasto pisavo. Najpremožnejši posamezniki so imeli v lasti vsaj 

eno od teh oznak.24 

Mnogo graverjev je v zgodovini uporabljalo tehniko gravure iz enakih razlogov, kot jih mi 

danes – da naredimo ali okrasimo predmete, ki jih uporabljamo vsak dan. Mezopotamski 

rezbarji, ki so izdelovali pečate so tudi rezbarili tisoče in tisoče okraskov v obliki kroglic. 

Vgrajevanje poldragih kamnov v zlato in kombiniran nakit je bila tudi zelo priljubljena 

dejavnost. Graverji/rezbarji v centralni in južni Afriki so prvotno uporabljali jantar za izdelavo 

uhanov, mask, ploščic. 

Medtem ko so Mezopotamci gravirali in rezbarili pečate, se je gravura v poldrage kamne 

razvijala tudi v Egiptu. V starem Egiptu so bili najlepši in najatraktivnejši predmeti izdelani iz 

zlata. Izkopavanja egipčanskih grobov so razkrila veliko število bronastih, zlatih in srebrnih 

predmetov z mojstrskimi gravurami. Te najdbe dokazujejo, da so bili Egipčani vešči in 

napredni v kovinarskih tehnikah. Tudi ostali gravirani predmeti iz tega obdobja so 

veličastni.25 Eden najpogosteje graviranih izdelkov v Egiptu je bil »skarabej«, izdelek ovalne 

oblike, ki spominja na hrošča. Nosili so ga kot amulet, da jih je spominjal na posmrtno 

življenje. Pomembna povezava z zgodovino je gravura na skarabeju. Zaobljeni del hrošča je 

bil po navadi graviran z okrasno risbo, raven (spodnji) del pa je vseboval hieroglife, na katerih 

je bilo razbrati molitve za mrtve ter zapisi pomembnih dogodkov v egipčanski družbi. 23 

Gravura je v veliki meri pripomogla človeku, da razume egipčansko kulturo in zgodovino. 

Preden so odkrili Kamen iz Rosette leta 1799, so bili egipčanski hieroglifi uganka. Ves pomen 

egipčanske pisave je bil izgubljen od 4. stol. n. št. do 19. stol. n. št., teh 1400 let so se 

znanstveniki čudili nad slikovno pisavo. Z odkritjem Kamna iz Rosette se je v začetku 19. 

                                                           
24
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stoletja vse spremenilo, ko je francoski znanstvenik Jean Francois Champolion razvozlal napis 

na Kamnu iz Rosette.                 

 

Slika 3: Kamen iz Rosette, Britanski muzej, London. 

 

Kamen iz Rosette je temni granitni kamen (pogosto napačno označen kot bazaltni), ki je 

raziskovalcem omogočil razvozlavo hieroglifov. Na njem je vklesano enako besedilo v 

egipčanskih hieroglifih, egipčanski demotski pisavi in grščini. 15. julija 1799 ga je odkrila 

francoska vojska v bližini Rosette (danes Rašid) v zahodnem delu Nilove delte v Egiptu. 

Francoski jezikoslovec Jean-François Champollion je leta 1822 po natančnem preučevanju 

kamna uspešno razvozlal hieroglife, pri čemer si je pomagal z odličnim znanjem grščine in 

drugih orientalskih jezikov. Naslednje leto (1823) mu je sledil Thomas Young. 

Kamen od leta 1802 stoji v Britanskem muzeju, kopija pa v Egipčanskem muzeju.26 Na kamnu 

je v treh pisavah vklesana odredba Ptolemejcev iz leta 196 pr. n. št. Grški del se začne kot: 

Basileuontos tou neou kai paralabontos tén basileian para tou patros... (Novi kralj, ki je prejel 

kraljevsko dostojanstvo od svojega očeta ...) Odredbo je izdal Ptolemej V. in opisuje različne 
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davke, ki jih je preklical. Pri enem davku se pojavlja merska enota ardeb (grško artabai) na 

arouro. Dana so navodila, kako naj postavijo kipe v templjih in, da bo odredba objavljena v 

pisavi božjih besed (hieroglifih), pisavi ljudstva (demotski pisavi) in v pisavi vinenskega jezika 

(grščine, beseda je sorodna z jonskim narečjem). 

Posode, nakit in orožje iz bakra, brona in srebra še danes presenečajo današnje mojstre 

graviranja. Prvotni mojstri so imeli raje (preferirali) rožne ornamente in religiozne motive, 

uporabljali pa so že druge tehnike, kot emajliranje in rezbarske tehnike.27 

V času, ko so ljudje začeli pridobivati kovine, bron, zlato in srebro, se je razvoj orodjarke obrti 

pospešeno razvijal in posledično tudi obrt graviranja. Sprva so bili motivi preprosti, kot so 

rože, zvitki, in simboli, z razvojem zlatarskih in kovaških orodij pa so se razvijala tudi orodja, 

postajala so bolj izpopolnjena. To je pripomoglo k temu, da so umetniki začeli gravirati bolj 

zahtevne motive. Te gravure so bile zaznamovane z bolj izpopolnjenimi vzorci zvitkov, ščitov, 

listov in drugih elementov. Gravure so bile dekorirane z vložki tekstur in temnitev, kar jim je 

dalo bolj bogat in klasičen videz. 

Med srednjim vekom se je obrt graviranja hitro razvijala in napredovala. Zelo priljubljene 

gravure so bile ljubezenske izpovedi gravirane na nakit ter spominski napisi. Gravirana 

orodja, posode in spominki so vsebovali podobne zapise in so bili zelo pogosti. 

Pozneje, v obdobju baroka, je gravuro zasenčilo livarstvo in kovaštvo, ker je bilo za tiste čase 

bolj moderno. Kljub temu se je tehnika gravure ohranila v spominskih gravurah, citatih in 

monogramih. 

Konec 18. stoletja se je začel vzpon strojnega graviranja, ki je takrat zamenjal tehnike ročne 

gravure. Čeprav so stroji zelo olajšali delo graverjev, je graviranje v orodja še vedno ostalo 

področje za mojstre gravure, ki so obvladovali ročno gravuro. Za najbolj spretne med graverji 

so veljali Nemci in prav oni so prisegali na uporabo klasičnih dlet. 

Proces graviranja je bil zelo pikolovska zadeva: najprej je bil predmet prekrit z cinobrom, 

nato se je risba narisala tako, da so z majhno iglico izpraskali motiv, in na koncu se je naredila 
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gravura na samem predmetu. Rezultat je bil tako presunljivo lep, da je bilo jasno, da noben 

stroj ne more narediti tako natančnega, finega in preciznega dela. 

Dandanes so tudi že stroji sposobni narediti natančne in fine gravure, vendar je ročna 

gravura še vedno cenjena. 

1.8.2 TEHNIKE GRAVIRANJA, RAZVOJ 

Najpogostejša oblika graviranja je graviranje z roko, včasih imenovana tehnika praskanja, ta 

tehnika je bila v uporabi odkar obstaja civilizacija. Tehnika je ravno taka, kot se sliši: vzameš 

oster predmet in ga pritisneš ob drug material in s pritiskom potegneš, da pustiš sled na 

drugem materialu. Na tak način si lahko slikovito predstavljamo pračloveka, ko je to 

primitivno tehniko graviranja uporabljal, da je pustil sledi in slike na stenah votlin. Človeška 

roka pa ima le toliko moči, da lahko gravira v le določene mehkejše materiale, pri trših se 

bomo utrudili preden bomo naredili želeno. 

Ta problem je pripeljal do izuma drugačne tehnike graviranja, tako imenovane tehnike 

klesanja. Tehnika klesanja se je uporabljala že pred 47.000 leti. Na katerem koli materialu bi 

uporabili to tehniko, železu, lesu, kamnu ali drugih materialih, je tehnika klesanja uporaba 

predmeta (v zgodovini preprosto kos kamna) in udarjanje le s tem na tako imenovano dleto 

ali drug pripomoček z ostro konico. Ta tehnika graviranja je pripomogla človeku, da je lahko 

začel gravirati v trše materiale kot na primer kamen in da je lahko delal dlje časa, preden se 

je utrudil. Tehnika klesanja se je uporabljala v različnih civilizacijah, od Grčije do Kitajske, 

najpogosteje za izdelavo kipcev in figuric.28 

Z razvojem kultur so se razvijale tudi različne tehnike graviranja. Na primer, Egipčani so v 

obdobju 2700–2100 pr. n. št. najraje uporabljali vrtalnik na ročni pogon. Ta naprava je bila 

preprosto dolga palica z ročajem na vrhu, ki si ga nato ročno vrtel, posledično se je vrtela 

tudi palica. Palica je delovala kot sveder, na kocu je imela ostro konico, trikotni kos kremena, 

diorita, kvarcita ali včasih bakra. Vrtalni del palice je bil obtežen s kamnom, ki je imel na 

spodnjem delu vdolbino, v kateri se je palica lahko vrtela. Vrtalnik so nato vrteli naprej in 

nazaj, prvotno z dvema rokama, tako, da je bil vrtalnik / palica med rokama, ali pa z eno roko 

na ročaju, ki se je dal vrteti, z drugo roko pa so držali negibljiv del svedra, da so s tem 
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»fiksirali« smer vrtalnika. Z razvojem vrtanja so Egipčani začeli vrteti svedre s pomočjo loka, 

kar je bila podobna tehnika kot pri netenju ognja.17 

 

 

Slika 4: Egipčanski sveder. 

 

Ročno graviranje (ali praskanje – graviranje s pritiskom) in klesanje so uporabljali v mnogih 

civilizacijah, na različne načine skozi čas. Na primer kipe in rezbarije so izdelovali v mnogih 

civilizacijah, Grki so pa predvsem znani po kipcih, ki so posvečeni njihovim bogovom in 

vladarjem. V dobi Helenizma (300–30 pr. n. št.) je bilo veliko kipov namenjenih (naročenih) v 

zasebne namene in za javne prostore. 

Grki so uporabljali tehniko klesanja za izdelavo svojih kipov. Ko je na kos kamna bila narisana 

orisna risba, je kipar pričel s klesanjem in najprej naredil grobo obliko kipa z dletom in 

kladivom. Nato so s pomočjo vrtalnika, udarcev, dleti in finimi / ostrimi konicami dokončali 

skulpturo. Površino kipov in skulptur so nato zgladili s pomočjo brusilnikov in jih na koncu 

pobarvali. Grki so bili zelo natančni glede končnega izdelka. Preden je prišel kip na svoj cilj, je 

kipar odstranil vse vidne sledi orodij, s katerimi ga je izdelal. 
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Egipčani so prav tako izdelovali skulpture, uporabljali so tehniko razbijanja, drgnjenja, 

žaganja, vrtanja in brušenja. Egipčanske skulpture so bile iz lesa, slonovine, apnenca, 

kremenovca (gnajs), kristaliziranega peščenjaka, marmorja in granita. Izbira materiala je bila 

povezana z vero in simboličnim pomenom Egipčanom. 

Egipčanska kamnita posoda je doživela svoj vrhunec v šesti dinastiji, ali na grobo 2300–2100 

pr. n. št. Uporabljali so jih za kozmetična olja in mazila, ki so jih uporabljali vsak dan in pri 

pomembnih obredih. Debele stene teh kamnitih posodic so ohranjale oljnatne in mastne 

snovi pri pravi temperaturi in v dobrem stanju. Sklede, vaze in vrči so vsi bili izdelani z 

vrtalniki in klesanjem. Ko je bila posoda izdolbena in oblikovana v končno obliko, so zunanje 

stene zbrusili z brusilnimi materiali, kot na primer s peskom. Ko so posode bile izoblikovane, 

so jih gravirali z bakrenimi dleti, gravure so bile pogosto imitacije vrvi in mrež in tipičnih 

orodij v egipčanski kulturi. Ne glede na to kako lepa je bila na koncu gravura, so Egipčani vse 

izdelke na koncu prebarvali z barvo.29 

 

1.8.3 PRVE GRAVURE IN TISK 

Prve znane risbe so črtne gravure živali in celo človeških figur z ostro konico v kosti in 

roževino, naredili so jih prazgodovinski ljudje v času, ki ga ne moremo točno umestiti v 

zgodovino. 

Te prve gravure so bile narejene zgolj kot risbe. Takrat še ni bilo predstavljivo, da se bo 

vrezana ali vsekana linija tiskala že pred prvo polovico 15. stoletja.  Po drugi strani, litografija 

ni gravura, čeprav nam daje kopije, niti fotografija, aplikacije fotografije znane kot 

»heliogravura« in »fotogravura« pa med drugim spadajo med gravure, ker je pri teh 

postopkih površina kovinske ploščice razjedena v globino. Iz istega razloga lahko jedkanico 

uvrstimo med gravure, jedkar v francoščini je »graveur a l'eauforte«, graver s kislino. 

Ideja o multipliciranju s pomočjo tiska ali odlitka (povzeto po ideji s pečati) je nastala po 

naključju in ni bistveni del umetnosti graviranja. Graviranje se še zmeraj uporablja brez 

povezave s tiskom, na primer kot graviranje ornamentov na srebrne plošče, nakit, strelno 

orožje in druge vredne predmete. 
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Gravura v marmor oziroma kamen je ponovno oživela v modernejših časih v spominske 

namene.30 

 

1.8.4 TEHNIKE GRAVIRANJA DANES 

 

1.8.4.1 Graviranje z ostro konico 

Graviranje z ostro konico ali linijsko graviranje, je poškodovanje površine z diamantno ali 

volframovo karbidno konico. Linijsko graviranje se je včasih imenovalo »praskanje«, kar tudi 

je. Palica, ki jo držimo v roki, ima na konici vstavljen diamant (diamant je umetno 

proizveden) ali volframov karbid (zelo trda kovina), s katerim praskamo po površini. 

Razlika v linijah je odvisna od uporabe različnih pripomočkov za graviranje.31 

 

Slika 5: Gravura z ostro konico. 

                                                           
30

 Hamerton, P. G. (1892, str. 72–74) 
31

 http://www.gge.org.uk/categories/20081010_2 
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1.8.4.2 Graviranje s točkami ali »punktiranje« 

Ta tehnika se izvaja popolnoma ročno, brez kakršnihkoli strojčkov. Z zelo trdo, ostro konico, 

diamantno ali karbidno udarjamo po površini, punktiramo. Z nizanjem točk ustvarjamo risbo. 

Bolj na gosto nizamo točke, bolj gosta bo tekstura in na koncu deluje kot ploskev. Z gostoto 

točk ustvarjamo nivo tonov, od temnejših do svetlejših. Gravura z točkami je zelo delikatna 

tehnika, kvaliteto takšne gravure ni možno dobiti z nobeno drugo tehniko. 

Pri steklu in poliranem kamnu s to tehniko in dobimo svetle površine.32     

 

 

Slika: Gravura s punktirno tehniko. 

 

1.8.4.3 Gravura z vrtalnikom / svedrom 

Pri graviranju s svedri se uporablja električni strojček, pomanjšana verzija velikih vrtalnikov, 

ki imajo vstavljeni sveder s trdo konico, ki se vrti. S takim orodjem je rezultat podoben kot pri 

ročnem graviranju, vendar nam omogoča bolj globoke vreznine, ki so odvisne od vrste svedra 

                                                           
32

 http://www.gge.org.uk/categories/20081010_3 

http://www.gge.org.uk/categories/20081010_3


24 
 

in njegove konice. To tehniko velikokrat imenujemo tudi »zobarska tehnika« graviranja, saj 

podobna orodja uporabljajo zobozdravniki, razlika je le v svedrih in njihovih konicah.33  

 

 

Slika 7: Gravura z vrtalnikom / svedrom. 

 

1.8.4.4 Klesanje 

Kamen je eden prvih materialov, ki so ga ljudje začeli obdelovati, klesanje pa ena najstarejših 

tehnologij njegove obdelave. Ta tehnika zahteva dobro poznavanje materiala, saj so kamni 

različnih struktur in trdot.34 Kamen je bolj trpežen od lesa in oblike vklesane v kamen se 

ohranijo več časa kot rezbarije v les, tudi več tisoč let, kar nam dokazujejo mnoge 

zgodovinske najdbe.35  

Za obdelavo določene vrste kamna obstajajo različne vrste dlet, ki so tudi posebej 

oblikovana. Tehnika izgleda tako, da s kladivom udarjamo po dletu, ki je na kocu naostreno 

in s katerim na površini  kamna  odstranjujemo odvečni material.36 

                                                           
33

 http://www.gge.org.uk/categories/20081010_4 
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35

 http://en.wikipedia.org/wiki/Stone_carving 
36
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Slika 8: Risba narejena s tehniko klesanja. 

 

1.8.5 NOVEJŠE TEHNIKE, ki se večinoma uporabljajo le za masovno proizvodnjo 

 

1.8.5.1 Peskanje 

Peskanje je tehnika, ki deluje s pomočjo zračnega toka, s katerim na površino z zračnim 

pritiskom in posebno mešanico peščenjaka ustvarjamo enakomerno grobo teksturo. To je 

industrijska tehnika, pri kateri z grobostjo peskovnih zrnc poškodujemo površino, glede na 

intenzivnost pritiska pa je odvisna tudi globina poškodbe. Ta tehnika je namenjena večinoma 

masovni izdelavi izdelkov s pomočjo matric, vendar roka umetnika, z ročno izdelanimi 

matricami in obvladovanjem stroja lahko naredi izjemne in individualne izdelke.37 
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Slika 9: Delavec pri peskanju. 

1.8.5.2 Rezkanje z CNC stroji / računalniško vodeni stroji 

Zaradi potrebe po majhnih, natančnih vrezninah in hitri proizvodnji, ki je ne daje ročna 

gravura, obstajajo danes že tako imenovani CNC stroji ali računalniško vodeni stroji. Želeno 

sliko ali motiv, ki ga hočemo gravirati, vnesemo v računalnik, določimo le še tehnične 

podrobnosti in postopek je končan v nekaj trenutkih. Stroji so posebej prilagojeni obdelavi 

različnih materialov, vendar obstajajo že tudi stroji, ki so namenjeni obdelavi večih 

materialov naenkrat.38 

 

 

Slika 10: Gravura narejena z CNC strojem. 
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Gravuro glede na tehniko delimo na dva načina: 

I. »Intaglio«  Globoki tisk. Vrezane linije predstavljajo motiv, motivi spominjajo na 

črtno risbo, kjer so motivi samo orisani. Pri grafiki imenujemo ta način vrezovanja 

»beli rez«. 

II. Reliefno graviranje, vrezane linije so poglobljene, površina, ki izstopa, predstavlja 

motiv. Pri tej tehniki gre za graviranje linij kot negativ, risba pa je v reliefu. Ta 

varianta oziroma tehnika graviranja se je in se še množično uporablja v tiskarstvu. 

 

 

1.9 GRAVURA V KOVINO 

 

Gravura v kovine se je razvijala že v zgodovini, kot okraševalna tehnika, svoj razcvet pa je 

doživela v 15. stoletju z razvojem tiskarskega stroja, Gutenberg 1454. 

Bakrorez je najstarejša oblika gravure za globoki tisk. Umetnost graviranja je prišla iz Nemčije 

leta 1470, prvič se je pojavila v Dürerjevih delih in se predstavila širši javnosti s tiskom po 

Evropi med 16. in 19. stoletjem.  

Največja funkcija te tehnike je bila reprodukcija. Umetniki so delali osupljivo zapletene 

mreže paralelnih in križnih linij, da so lahko prikazali lepe prehode med svetlim in temnim na 

slikah in skulpturah, zato ni dvoma, da so zelo uživali v geometrijskih vzorcih na svojih delih. 

V našem/tem stoletju je postala redkost med umetniki, še vedno pa se uporablja v splošni 

pridelavi papirnatega denarja.39  

 

1.9.1 TEHNIKA ROČNEGA GRAVIRANJA (z dleti) 

 

Temeljni element graverja, glavni instrument linijske gravure, je majhna kovinska palica, 

dolga 10–12 cm, oblika dleta je v pravokotnem prerezu kvadratne oblike, vendar je konica 

vedno odrezana in nabrušena pod ostrim kotom, tako, da je oblika rezila rombasta, ter na 
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vbodnem rezilu ostro nabrušena. Ročaj je okrogle ali hruškaste oblike, tako da se prilega 

dlani. 

Pri graviranju v kovine so najpogosteje plošče iz bakra, dobro stolčene in z natančno 

spolirano površino. Cinkove, železne, srebrne, jeklene, medeninaste in celo kositrne plošče 

se uporabljajo občasno, odvisno od potrebne trdnosti in upornosti plošč. Železne in cinkove 

se manj pogosto uporabljajo za linijsko graviranje kot pa za jedkanje, umetnik se odloči za 

njihovo uporabo, ko želi doseči bolj grobe rezultate. 

Jeklo se je zelo uporabljalo v drugi četrtini 19. stoletja za linijsko gravuro, jedkanje in za 

tehniko mezzotinta. 

Ko se je pojavila tehnika jeklanja40 je spremenila odnos do različnih vrst plošč in trdnost 

posamezne ni bila več ovira za graverja. Ta tehnika se sedaj uporablja, ko se graver odloči za 

večje število odtisov, saj mu ta tehnika to omogoča, ker je površina bakra utrjena z jeklom. 

 

Prvi koraki graviranja z dletom v kovino – baker 

Graver prime rezilo s palcem in kazalcem, lahko pa tudi s tretjim, če mu ta prijem omogoča 

zadosten nadzor nad dletom, okrogli del ročaja pa drži z dlanjo. Konico dleta nato potiska po 

površini plošče, ki je primerno nameščena, da ne drsi. 

Na vrezani liniji se bo na obeh straneh vreza pojavil val (Slika 5, št. 3a), ki pa bo minimalen, 

če je dleto primerno nabrušeno. To grobost, ki nastane ob vrezu, odstranimo s strgalom 

(Slika 5, št. 18), ki ima zelo fino nabrušeno trojno rezilo. 

Poznamo še eno vrsto dleta, ki ima v prerezu trikotno obliko, vendar se ponavadi uporablja 

pri lesorezu ali rezbarjenju za tanke in natančne vreze v les. To nabrušeno dleto z okroglim 

ali kvadratnim trebuščkom (Slika 5, št. 2b in 2c) lahko služi tudi za kovinorez, pri širših linijah. 

                                                           
40 Jeklanje je postopek, pri katerem se tanka plast čistega železa s pomočjo galvanizacije spoji z bakreno ploščo. 

Železo je trše od bakra in tako močno podaljša življenjsko dobo gravuram, da se sčasoma detajli in majhne 

vreznine ne izgubijo. 
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Navadno rombasto dleto lahko služi tudi kot odstranjevalec odvečnega mesa kovine, če je 

primerno nabrušeno. Dleto moramo le držati pod primernim kotom, z širšo površino rezila 

vodoravno glede na ploščo. Ta tehnika se uporablja pri reliefnem graviranju. 

Pri gravuri kovin obstajajo še orodja, ki dopuščajo popravilo minimalnih napak, kot so linije, 

ki smo jih pomotoma vrezali. Ta orodja so različnih oblik (Slika 5, št. 27a in 27b), pri popravilu 

neželenih vreznin si pomagamo z »valovi«, ki nastanejo ob vrezani liliji, s pomočjo pomožnih 

dlet in kladivc pa valove previdno stolčemo nazaj na površino, zapremo vreznine in lahko 

ponovno vrezujemo. 

Osnovni materiali pri gravuri z dleti  so povsod enaki, medtem ko je odvisno od graverja, 

njegove tehnike, kako bo dleta uporabil, priredil, nabrusil in uporabila še kakšna drugačna 

orodja. 

Pri drugih materialih, kot so roževina, les in kamen, napačnih vrezov ne moremo popraviti.41 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Hind A. M. (1908 str. 1–5) 
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Slika 11: Orodja za ročno graviranje v kovino. 
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1.10 LESOREZ IN KSILOGRAVURA 

 

Prve plošče za odtiskovanje so bile iz lesa, saj jih je bilo najlažje obdelati in tudi material je 

zelo dostopen. Prvi, ki so začeli odtiskovati z lesenimi modeli so bili Kitajci v 10. stoletju. 

Gravura v les ni nič drugega kot natančno rezbarjenje. Čeprav so bili Kitajci in Japonci prvi, ki 

so uporabljali lesene plošče za odtiskovanje, se je ta tehnika v Evropi razvila komaj v 15. 

stoletju. Ena prvih gravur v les je znana kot »Devica z otrokom« iz leta 1418. Čeprav se 

znanstveniki še ne morejo zediniti o točnosti letnice, imamo še en primer lesoreza z enakim 

motivom, katerega datum odtisa je leto 1406, zato predvidevajo, da je možno, da sta oba 

primerka nastala v istem letu. Ti dve rezbariji sta preprosti, motiv nima senc, ima enostavne 

linije, kar je značilno za prve gravure.42  Lesorez je najbolj ohranjena oblika tiska in grafike, ki 

se tehnično gledano ni spremenila vse od pričetka njene oblike na Kitajskem in Japonskem 

vse od 8. stoletja naprej, ter z njenim razvojem na Zahodu od 14. stoletja. Površina lesene 

plošče je izrezljana s posebnimi noži in dleti, izrezuje se »negativ« slike, pozitiv pa ostane 

nedotaknjen. Lesorez je cvetel v obdobju renesanse v Evropi kot primarna oblika ilustracij v 

knjigah, vendar jo je okoli leta 1600 nadomestil bakrorez ali gravure v kovinske ploščice. V 

19. stoletju se je tehnika ponovno prebudila in postala pomembna, najprej kot sama tehnika 

(lesorez) in nato kot sredstvo avant-gardnega primitivizma Gaugaina in nemških 

ekspresionistov.43   

Za lesorez uporabljamo posebna dleta, imenovana žlebasta dleta, s katerimi iz lesene plošče 

odstranimo vse tiste površine, za katere hočemo, da ostanejo bele in se ne odtisnejo.44   

Ksilogravura je tehnika graviranja v les, ki jo je leta 1775 izumil Anglež Thomas Bewick. 

Razvila se je na osnovi izkušenj s podobnimi tehnikami graviranja v kovinske plošče. Od 

navadnega lesoreza se razlikuje v tehniki (beli rez ali način vrezovanja belih linij) ter sami 

plošči v katero vrezujemo ali graviramo. Plošče za gravuro v les so iz tršega lesa, kot so 

bukov, palmov ali pušpanov les. Les je prečno rezan ter sestavljen in zlepljen v ploščo. Tako 

pripravljene plošče nam omogočajo natančno rezanje, zarezna linija je lahko tanka in 

precizna, les pa se ne cepi. Površina take plošče je zbrušena gladko kot steklo. 
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Orodje za ksilogravuro je oblikovano drugače kot pri običajnem lesorezu. Dleta so polne 

oblike, brusimo jih pod drugim kotom, uporabljamo pa tudi dleta z več rezili, da lahko 

izrežemo več vzporednih linij naenkrat.45 

 

1.10.1 Barvni lesorez 

 

Barvni lesorez zahteva več ploščic, za vsako barvo svojo, izjema so le majhne zaplate dveh 

različnih barv, ki so dovolj narazen, da si v enakem bloku in da se da nanesti tiskarsko barvo 

za istočasno tiskanje. Posebna težava pri barvnem tisku je »sovpadanje«, prileganje plošč in 

barv tako natančno, da se barve ne prekrivajo ne namenoma in se ujemajo v obliki kot 

namenjeno. 

Barvni lesorez se je razcvetel v 16. stoletju kot sredstvo za reprodukcijo vzorcev na tkaninah, 

nato pa spet v 19. stoletju pod navdihom japonskih grafik in umetnosti.46   

 

1.10.2 Linorez 

 

Tehnika linoreza je izpeljana iz lesoreza, zaradi relativno mehke lastnosti linoleja, ima tehnika 

drugačne karakteristike. Material sprejema vse vrste linij, vendar je najbolj primerna za večje 

dizajne s kontrastnimi in svetlimi barvnimi ploskvami. Orodje za linorez so majhna rezila, ki 

imajo ročaje v obliki gob zaradi boljšega prijema. Konice rezil so različne, od ravnih rezil z 

zaobljenim robom ali odrezanim pod kotom, rezila z V  in U utorom. 

Ravno tako kot pri lesorezu se barva nanaša na vrh plošče z valjčkom, tako, da se vreznine ne 

zapolnijo z barvo. Za barvni linorez je potrebnih več plošč, da pa bi linorez večkrat odtisnili, 

ga moramo utrditi med lesene bloke zaradi prožnosti materiala.47  
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 Jesih, B. (2000, str. 44-47) 
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 http://www.michellewilley.com/events/Lutomski.html  
47

 http://www.michellewilley.com/events/Jedrysiak.html 

http://www.michellewilley.com/events/Lutomski.html
http://www.michellewilley.com/events/Jedrysiak.html


33 
 

1.11 GRAVURA V STEKLO 

 

»Gravura v steklo je igra s svetlobo. Svetloba, ki je ujeta med dve spolirani koži. Popraskaš po 

površini, da svetloba ni več ujeta ampak pronica skozi prasko. Naloga graverja je, da najde 

svetlobo in jo osvobodi na način, ki najbolje zajame njegove ideje.«48 

Preden se je človek naučil kako izdelovati steklo, ja narava že znala narediti steklo na dva 

načina: z udarcem strele v pesek in pri vulkanskih izbruhih. Ko strela udari v pesek, vročina 

udarca včasih spoji pesek v dolge, vitke palice imenovane »FULGERITI«, ponavadi imenovana 

okamnela strela. Intenzivna vročina, ki nastane pri vulkanskem izbruhu, stopi kamen s 

peskom, tako nastane »OBSIDIJ«. Prvi ljudje so hitro ugotovili, kako uporabiti obsidij. 

Oblikovali so ga v nože, konice puščic, nakit in denar. Prvi stekleni izdelki, ki jih je naredil 

človek, so bile glazure na keramičnih posodah približno 3000 pr. n. št. Prve steklene posode 

pa so začeli izdelovati v Egiptu in Mezopotamiji približno pred 1500 pr. n. št. 

30 let n. št. je pridelovanje stekla toliko napredovalo, da so proizvajalci izdelovali vrče za 

hranjenje medu, vina in olj. 

Prva štiri stoletja n. št. bi lahko imenovali zlata doba stekla. Izdelovalci stekla so ugotovili, 

kako narediti prosojno steklo. Izumili so pihanje stekla, zlatenje in barvanje. Znali so že 

spajati različne barve stekla in kako izdolbsti oblike v visokem reliefu. 

Umetnost steklarstva je doživljala vzpone in padce, vendar se je skozi stoletja izpopolnjevala. 

17. stoletje je bilo prelomno obdobje, v katerem so začeli izdelovati kristalno steklo. V 

procesu pridelave so dodajali svinec, kar je steklo zmehčalo in mu dalo večji sijaj.  

Tehnike graviranja, rezanja in brušenja so uporabljali za okraševanje že v tem obdobju. 

Mehko kristalno steklo je bilo lažje za obdelavo. Graviranje z diamantom je postala zelo 

priljubljena tehnika za okraševanje. Na Nizozemskem, v centru diamantnega graviranja, se je 

razvilo graviranje s točkanjem in postalo umetniška zvrst. Pike in točke so bile vklesane v 

površino stekla z diamantno konico.49 
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1.12 ROČNA GRAVURA, KI NI NAMENJENA ODTISKOVANJU 

 

Ročna gravura je izraz za graviranje, ki se ne uporablja za tiskarske plošče, ampak za 

prilagoditev ali okrasni nakit, orožje, trofeje, nože, spominske plošče in druge izdelke. Vsako 

dleto ali gravirni strojček je drugačen in namenjen obdelavi določenega materiala. Obstajajo 

okrogli graverji, ki delajo okrogle zareze in dleta z V utorom, ki delajo kotne zareze. Razpon V 

rezila je lahko med 60 in 130 stopinj, odvisno od namena in učinka. 

 

Zelo razširjena umetnost ročnega graviranja, ki se uporablja še danes je graviranje glasbil, ki 

se je razvilo v Ameriki v 20-ih letih 20. stoletja. S posebnimi orodji so po površini trobil in 

pihal ustvarjali različne linije in vzorce. Gravura v glasbila se je razvila zaradi neobičajno 

velikega obsega glasbil v primerjavi s strelnim orožjem ali nakitom. 50  Glasbila, ki so narejena 

iz kovine, predvsem trobila, so tako dobila edinstven in unikatni izgled. Strelno orožje se je v 

tem času proizvajalo za vojaške namene, glasbila pa so del umetnosti. Res je, da imamo še 

danes obrt gravure v orožja, ki je namenjeno predvsem zbirateljem, gravura v glasbila pa je 

predmetu, ki je bil namenjen umetnosti glasbe, dodalo še svojevrstno umetniško noto in 

posebnost. 

 

 

 

 

Slika 12: Gravirano glasbilo. 
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1.13 ALBRECHT DÜRER 

 

Skrajno nadarjeni in vsestranski nemški umetnik iz obdobja renesanse, Albrecht Dürer 

(1471–1528), je bil rojen v Nürnbergu, enem od najmočnejših umetniških in trgovskih središč 

v Evropi med petnajstim in šestnajstim stoletjem. Bil je briljanten slikar, risar in pisatelj, 

čeprav je njegov prvi in verjetno največji umetniški vpliv bil v mediju grafike.51  

 

Njegov oče, prav tako Albrecht, je bil iz družine ogrskih zlatarjev. Leta 1455 se je preselil v 

Nürnberg, takrat si je izbral priimek Dürer, se zaposlil pri enem od zlatarjev in se nato leta 

1467 poročil z njegovo hčerko. Leta 1468 je odprl svojo zlatarno, dosegel vpis v ceh zlatarjev 

in 21. maja 1471 se mu je rodil sin Albrecht, tretji od osemnajstih sinov. 

Kot najbolj nadarjenega od vseh sinov ga je oče navajal na družinsko zlatarsko dejavnost. S 

petnajstimi leti ga je oče dal za vajenca slikarju Michaelu Wolgmutu, pri katerem se je 

Albrecht učil 3 leta, v katerih je nastalo nekaj zanimivih risb, preizkušal pa se je tudi v 

lesorezu in tako sodeloval pri dekoraciji in ilustraciji pomembnejših knjig in publikacij.52  

Celo življenje ga je spremljala grafična umetnost, tudi zaradi ekonomske nujnosti, zaradi 

razcveta tiskarstva. Dürer je imel grafiko tudi za samostojno umetnostno panogo, ki je 

neodvisno od slikarstva razvila svoje tehnike. 

Grafike so širile Dürerjevo umetnost, ravno zaradi razcveta Nürnberškega tiskarstva. 

Posrečene serije tiskov so študirali slikarji raznih narodov in tako vplivali na razvoj 

renesančne umetnosti. V svojih dveh potovanjih v Italijo je Dürer študiral perspektivo in 

človeško anatomijo. V tiskih je povzemal celo študije vesolja, predvsem pa človeško telo, 

raziskovanje telesa s številnimi akti. V naravi je iskal zakonitosti, temeljne enote lepote, zato 

najdemo v njegovih delih anatomska sorazmerja.53  

Do tridesetega leta starosti je Dürer končal ali začel že tri od njegovih najbolj znanih serij 

lesorezov  verske tematike: Apokalipsa (1498), Veliki Pasijonski cikel (12-ih lesorezov) (ca. 

1497–1510), in življenje Marije (začel 1500). Podal se je v oblikovanje neodvisnega tiska, kot 

je gravura Adam in Eva (1504), in majhne, samostojne grafike, tako imenovane mojstrske 
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gravure:  Kralj, smrt in hudič (1513), Sveti Hieronim v študijski sobi (1514), in Melanholija 

(1514), ki so namenjene bolj poznavalcem in zbiralcem. Njihova tehnična virtuoznost, 

intelektualni razpon in psihološke globine so edinstvene in neprimerljive s prejšnjimi deli.54  

Dürerjeve najbolj znane gravure: 

 

Slika 13: A. Dürer, Štirje apokaliptični jezdeci, lesorez, 1498 (39,2 cm x 29,7 cm). 

Štirje apokaliptični jezdeci (od leve proti desni: Smrt, Lakota, Vojna in Kuga) ali Pohod 

angelov uničevalcev je ena od petnajstih litografij ilustrirane izdaje Janezovega razodetja 

(1498), šteje se, da predstavlja pozitiven Dürerjev pogled na reformacijo. 

Je ena izmed najmočnejših stvaritev v njegovi umetnosti. Predstavlja vizijo Sv. Janeza po tem, 

ko so odprli štiri pečate. 

Trije konjeniki se pojavijo na poziv, da bi izpolnili božjo sodbo nad človeštvom, medtem ko 

četrti jezdec, ki jaše bledega konja, njega vodi le surov, grozljiv, demonski bes. Pekel sledi 

tesno za njimi v obliki pošasti s široko odprtimi usti, ki golta okronano glavo. 
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V kompoziciji imamo 11 figur, od katerih  jih 6 predstavlja obsojene ljudi, ki ji teptajo konjske 

noge. 

Dürer je vsak gib figur do potankosti preštudiral, da vsaka mimika in gib figure prestavlja 

močan efekt na gledalca.55 

V predstavljeni grafiki je Dürer ustvaril kontraste med svetlim in temnim samo z linijami. 

Svetlejše ali svetle površine so brez linij ali pa z zelo na redko nanizanimi linijami, z 

zgoščanjem le teh pa je ustvaril učinek teme, senc in temnejšega, mračnega ozadja. Volumen 

figur je ponekod slabše definiran (kmetje), pri konjih pa bolj natančno. Ni uporabljal učinka 

tekstur, linije je nizal le v vzporednih položajih, uporabljal pa je tanjše in debelejše linije. Delo 

je gravura v les in moramo upoštevati značilnosti materiala, kljub temu je mojstrovina dih 

jemajoča . Ravnotežje grafike je v središču, pa vendar celotno delo naš pogled usmerja v 

desno smer, kamor figure jezdijo. 

  

Slika 14: A. Dürer, Vitez, smrt in hudič, bakrorez, 1513 (24 cm x 18,5 cm). 
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Nekateri menijo, da je to delo, skupaj z naslednjima grafičnima deloma, del serije o štirih 

temperamentih: sangvinik, melanholik, kolerik in flegmatik. Če je temu tako, je četrta serija 

izgubljena. To delo izgleda kot izraz sangvinika. 

 

Centralna figura je jezdec. Spremlja ga pes, ki predstavlja zvestobo in zaupanje. Druga dva 

spremljevalca sta smrt in hudič. Smrt je predstavljena kot bradati, bolehen stari mož s 

slabimi lasmi na starem, dotrajanem konju in s peščeno uro kot simbolom minljivosti. Hudič 

je še posebej duhovito predstavljen in sicer iz različnih živali. 

 

Levo spodaj je plošča z umetnikovimi začetnicami, ki jih v vsakem svojem njegovem delu 

najdemo, ter letnico izdelave. Nad njimi je lobanja, drug simbol smrti. V ozadju je vidno 

mesto, ki je podobno Nürmbergu, kot je izgledal takrat. Vitez še ponosno sedi na konju, 

ampak kmalu lahko prinese smrt ter ji tudi sam podleže. Smrtna glava nad ploščo kaže na 

takšen izid. V samem delu ne manjka tragedije, jezdec jezdi v smrt. Njegova pot ga vodi v 

dolino smrti v Jeruzalem. Mesto Jeruzalem je tudi kraj vstajenja Jezusa Kristusa. Torej je pot 

viteza obje, tako pot v pogubo kot v odrešenje.56 

 

V tem delu je Dürer že uporabil učinke tekstur, kontrast med svetlim nebom in temno figuro 

ter njenim ozadjem je zelo močan. Volumen konja in jezdeca je precej lepo definiran, samo 

delo deluje tragično. Osnovne figure so postavljene centralno, stabilno v format in prostor. 

Drža viteza je bolj sproščena in nesamozavestna proti odločnem, strogem nastopu njegovega 

konja. Proti prejšnjemu delu je to bolj definirano.  
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Slika 15: A. Dürer, Melanholija, bakrorez, 1514 (31 cm x 26 cm). 

 

To »magično« delo je eno najbolj študiranih Dürerjevi grafik. Je mojstrovina, katere razlaga 

učenjakom razgreva kri. 

Najpomembnejša figura v grafiki je ženska z angelskimi krili, ki sedi na stopnici in v naročju 

drži zapečateno knjigo in kompas. Na njeni strani sedi Putto (posrednik med zemeljskimi in 

nebesnimi sferami). Pri nogah leži pes, žival, ki se mnogokrat pojavi v Dürerjevih delih in 

predstavlja zvestobo, v tem primeru pa deluje tudi bolehno. Pes se lahko šteje za 

tradicionalni simbol za melanholijo. Na tleh ležijo raztreseni predmeti: kladivo, klešče, žeblji 

… Vsi ti predmeti so orodja rokodelcev in umetnikov. Ta orodja, ki ležijo naokoli ter Putto, 

predstavljajo srednjeveško povezanost med umetniki in rokodelci. Polieder (na dveh koncih 

odsekana kocka) pa predstavlja povezanost med umetnostjo in znanostjo. To zelo 

skrivnostno delo, zapre kakršnokoli pot do popolne razlage. Eden od pristopov je, da je videti 

kot alegorija melanholije in depresije.57 

                                                           
57

 http://de.wikipedia.org/wiki/Melencolia_I 

http://de.wikipedia.org/wiki/Melencolia_I


40 
 

V tem delu je Dürer poleg likovnega elementa linije uporabil tudi točko, da je dosegel želeni 

učinek. Z uporabo teh dveh elementov dobimo večji vizualni občutek o površini predmetov. 

Zaradi prostora in postavitve njegovih elementov naš pogled vodi v levi zgornji del grafike. 

Vidimo tudi uporabo učinka svetlo-temno. 

 

Slika 16: A. Dürer, Sveti Hieronim v študijski sobi, bakrorez, 1514 (24,7 cm x 18,8 cm). 

Prostor, v katerem svetnik piše, je mojstrovina perspektive in občutka za svetlobo. 

Sv. Hieronim sedi v ozadju na mizi, ki je tipična pisalna miza za obdobje renesanse. Na 

sprednjem vogalu mize vidimo križec z Jezusom. Če potegnemo linijo od Hieronimove glave 

do križca, nas pogled vodi do smrtne glave in s tem sta predmeta (smrtna glava in križec) 

povezana. Predstavljata smrt in vstajenje. Vprašanje za gledalca ostaja odprto, kdo je zmagal, 

smrt ali življenje. V ospredju je lev, ki je tradicionalni simbol in spremljevalec ikonografije 

Hieronima, ter speči pes. Oba sta del tradicionalne zgodbe. 
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Občudovanja vredne so neverjetne podrobnosti in njihova natančna izdelava. Slika je polna 

majhnih predmetov, ki ulovijo oko opazovalca in so značilne za severno renesanso in 

Dürerjeva dela.58 

Prostor v tem delu je študijska soba, pogled je v prostor. Z uporabo linije in točke je Dürer 

tudi v tem delu dosegel volumen figur, pojavljajo se tudi teksture vendar niso vizualno 

prepričljive. Težišče slike je sam Sv. Hieronim. 

 

1.14 POLJSKI MOJSTRI TISKA: Krzysztof W. Skorczewski, Zbigniew Lutomski, Jerzy 

Jedrysiak 

 

Predstavljeni »grafiki« so mednarodno priznani umetniki. Med študijem na Akademiji za 

likovno umetnost v Krakovu do danes, ko so profesorji umetnosti, so ti mojstri mnogo let 

izpopolnjevali različne tehnike tiska, ki jim vsakemu posebej dajejo umetniško svobodo, da 

kreativno izražajo svoja čustva, ideje in notranje vizije. 

KRZYSTOF W. SKORCZEWSKI se ukvarja z eno najstarejših oblik tiska, z gravuro v kovinske 

ploščice. V zadnjih tridesetih letih je naredil ogromno kolekcijo, blizu 200 bakrorezov, ki se 

povezujejo v cikel, in naredil 100 odtisov vsake ploščice. Navdušuje ga arhitektura, mestne 

podobe, rastlinski in živalski motivi, ter vključuje te podobe v svoja dela. 

Rodil se je leta 1947 v Krakovu na Poljskem. Diplomiral je na akademiji za likovno umetnost v 

Krakovu leta 1971. Trenutno je vodja oddelka za tisk na akademiji za likovno umetnost v 

Rzesowu. Svoja dela je do sedaj razstavljal na 50 samostojnih in 200 skupinskih razstavah. 

Dobil je številne nagrade, njegova dela pa so vključena v številne zasebne in muzejske 

razstave, kot so muzej moderne umetnost v New Yorku in v muzeju Albertina na Dunaju. 

Živi in deluje v Krakovu, skupaj z ženo vodita tiskarski studio.59   
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Slika 17: K. W. Skorczewski, Koncert, bakrorez, 1986–94. 

 

ZBIGNIEW LUTOMSKI je mojster lesoreza, belega in črnega ter barvnega. S svojim 

znanstvenim znanjem in natančnimi spretnostmi se zgleduje po Japonskih umetnikih, ki so to 

tehniko uporabljali že v 17. stoletju. V njegovih lesorezih, z svojimi mehkimi oblikami, 

pogosto bioloških in anatomskih oblik, meji na geometrijo. Kar je naravno, spontano in 

telesno, se združuje z abstraktnim.  

Rodil se je leta 1934 v Grandi (včasih del Poljske, preveri). Diplomiral je na akademiji za 

likovno umetnost v Krakovu leta 1960. Trenutno je profesor na tej akademiji, poučuje pa tudi 

na višji šoli za likovno umetnost v Poznanu, kjer ima tudi studio lesoreza. 

Imel je že čez samostojnih razstav doma in po svetu, ter sodeloval v številnih skupinskih 

razstavah. Prejel je že 34 nagrad (e.g., Grand Prix at the Polish Woodcut Quadriennial in 

Olsztyn, Poland) . Njegova dela so vključena v številne zasebne in muzejske zbirke, na primer 

v Kongresni knjižnici v Washingtonu DC, muzeju Alberta  na Dunaju in umetnostnem muzeju 

v Portlandu. 
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Je član XYLON-a, mednarodne skupnosti lesorezarjev, ter častni član Mednarodnega 

bibliotekarskega centra v Cambridgeu.  Med drugim je bil tudi mnogokrat kurat na 

mednarodnih Tiskarskih Bienalih in mednarodnih Tiskarskih Trienalih v Krakovu.60   

 

 

Slika 18: Z. Lutomski, Aureola, barvni lesorez, 1976, tisk 2002. 

 

JERZY JEDRYSAIAK ustvarja zapletene in poetične odtise z svojimi linorezi. Čeprav odtiskuje s 

črno barvo, ritmične linije in ostri kontrasti temne in svetle delujejo kot barvita narava. 

Navdušuje ga kraj kjer živi, naravno gorato mesto Zakopane, regijska folklora,  in s temi 

navdihi ustvarja bogate pripovedi svojega sveta – resnične in namišljene.  
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Rodil se je  leta 1954 v Zakopanah na Poljskem, študiral je na likovni akademiji v Krakovu in 

prejel diplomo za lesorez in za projekt oblikovanja knjig. Trenutno je profesor na oddelku za 

umetnost na Krakovski univerzi, kjer vodi delavnice linoreza. Kot mednarodno poznan 

umetnik je naredil 90 linorezov z ne več kot 50-imi odtisi. Imel je že čez 50 samostojnih 

razstav ter sodeloval v več kot 500 skupinskih razstavah na Poljskem in po svetu. Prejel je 36 

nagrad za grafično oblikovanje. Njegova dela so vključena v privatne in muzejske zbirke, kor v 

Kongresni knjižnici v Washingtonu DC in muzeju Albertina na Dunaju. 

Je član XYLON- a, mednarodnega društva linorezarstva. Izdeluje še druge vrste grafik in riše. 

Pri grafični umetnosti pa se najraje ukvarja z linorezom. Živi v Zakopanah, 60km ven iz 

Krakova.61  

 

 

Slika 19: J. Jedrysaiak, »Ah, te noge Dulcinea!«, linorez, 2000. 
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2 MOJE DELO 

 

Z gravuro v kamen sem se srečala že zelo zgodaj. Zaradi domače obrti, kamnoseštva, kjer je 

gravura v kamen zelo pogosta umetniška tehnika za poslikavanje in okraševanje kamna, sem 

omenjeno tehniko spoznala že v mlajših letih, takoj, ko sem razvila veselje do risanja. Kot 

majhna deklica sem opazovala kiparja, ki se je pripeljal iz Ljubljane, pri njegovem ustvarjanju. 

Gospod Renko Julijan je bil po poklicu kipar, ki je tehniko gravure obvladal do potankosti, 

poznal vse skrivnosti in načine, kako z risbo ustvariti osupljivo gravuro v kamen.  

Obiskovala sem srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, ko mi je oče dal pogum in predlog, 

da naj poskusim še sama, saj sem za svoje ustvarjanje najraje uporabljala svinčnik in črtno 

risbo. Tako sem začela raziskovati tehniko graviranja še sama in skozi vsa ta leta 

»eksperimentirala« z orodji, strojčki in diamantnimi svinčniki. 

Na gravuro v kamen ne gledam kot na nagrobno umetnost, čeprav je v današnjem prostoru 

najbolj prisotna prav v tej panogi. Da ljudje na njo gledajo s te strani, je posledica povezave 

kamna s spomeniško panogo. Pa vendar, če bi postavili sredi trga spomenik iz popolnoma 

črnega granita, ki bi imel vgravirane motive s simbolnim pomenom, najbrž nihče ne bi 

pomislil na nagrobnik, ampak bi gledal na kip kot umetnost. Tako kot je slikarju platno 

podlaga za ustvarjanje, tako so graverjem les, kovina, steklo in kamen. 

Kamen je zame platno, v katerega vrisujem ideje s črtno risbo. Je naravni material, ki je sam 

po sebi v vsakem koraku zanimiv, obdelan ali surov, je trpežen, odporen na vse vremenske 

razmere, zato je tudi primeren za umetnine namenjene na prostem. Tukaj dobimo odgovor, 

zakaj je večina zgodovinskih spomenikov ravno iz tega materiala. 

Navdušujejo me motivi iz narave in realnega sveta, pri katerih med ustvarjanjem najbolj 

premišljujem o realizaciji zamišljenega motiva. Med graviranjem poleg tega, da svoje ideje 

»zlivam« na kos kamna, vedno premišljujem o sami tehniki, tehničnih zmožnostih mojega 

orodja in končni realizaciji. Nikoli točno ne vem, kakšen bo končni izdelek, čeprav ga imam 

zamišljenega v glavi. Kamen kot material vedno znova izziv, nikoli ne moreš predvidevati, 

kako se bo obnašal. Pri svojih izdelkih še posebej pazim na tehnično plat izdelave. 
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Za graviranje uporabljam tri različna orodja: 

Za natančnejšo gravuro uporabljam tako imenovani diamantni svinčnik. To je svinčnik, ki ima 

v konici, s katero praskamo po kamnu, vstavljen umetni diamant, ki je toliko trd in odporen, 

da poškoduje spolirano površino kamna, kot tudi seveda naravno površino kamna. 

Za bolj intenzivno graviranje in pri trših vrstah kamna uporabljam gravirni strojček, ki deluje 

na tehniko punktiranja. Konica se z veliko hitrostjo pomika gor in dol, tako da po površini 

pušča sled pikic. Črte, narejene z takim strojčkom, niso neprekinjene, ampak sestavljene iz 

točk, nanizanih eno poleg druge.  

Za mehkejše vrste kamna, kjer hočem doseči močnejše in intenzivnejše črte, uporabljam 

strojček, ki deluje kot vrtalnik, pri katerem se konica vrti kot pri zobarskem strojčku. Z 

uporabo tega strojčka so črte neprekinjene in najbolj podobne črtam narisanim s 

svinčnikom. 

S tehniko graviranja se ukvarjam že osem let, še vedno jo raziskujem in z njo 

eksperimentiram, zato mi je vsakič, ko imam  navdih in željo po ustvarjanju, v veselje. 

Moja dela: 
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Slika 20: Roke, 2011, gravura z diamantno konico, (33 cm x 23 cm). 
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Slika 21: Roke, 2011, gravura s punktirno tehniko, (23 cm x 33 cm). 
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Slika 22: Roke, 2011, gravura z vrtalnim svedrom, (33 cm x 23 cm). 
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3 PEDAGOŠKI DEL 

3.1 UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO DELAVNICO »GRAVURA« 

 

Glava priprave 

Predmet: Likovna vzgoja 

Starostna skupina:  13–15 let 

Število ur:  4 

 

Likovno področje: risanje 

Likovna naloga: Oblikovanje inicialke  

Likovna tehnika: praskanje/graviranje risbe ugreznjenega reliefa v mavčno ploščo 

Likovni motiv: risba - okras mavčne plošče 

 

Likovni materiali in orodja: žebelj, dleta (za linorez), mavčna plošča, čopič, papir, svinčnik, 

plastične posodice in lončki, palčke za mešanje mavca 

Učila in pripomočki: slikovni material z LCD predstavitvijo ali dodatnim računalniškim 

monitorjem, predmeti iz različnih materialov (les, plastika, kamen, steklo …) 

Učne metode: razlaga, pogovor, opazovanje, demonstracija 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Vrsta učne ure: kombinirana 

 

Viri in literatura:  

 Tacol, T. (1999): Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog: Izbrana poglavja 

iz likovne didaktike. Ljubljana: Debora. 

 Tacol, T.,Tomšič-Čerkez, B. (2006): Likovno izražanje 6: učbenik za likovno vzgojo 

za 6. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Debora. 

 Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič,  J. (2004): Likovno izražanje. Učbenik za likovno 

vzgojo v 7. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: Debora. 
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Cilji 

 

Učenci: 

 opredelijo pojme: točka, linija, prostoročna črta, relief: nizek, visok, 

ugreznjen, kiparski materiali: mehki, trdi, tekoči, ploski, upogibni, 

dodajanje, odvzemanje, gravura, ornament; 

 naštejejo značilnosti posameznih vrst reliefov; 

 na fotografijah reliefov umetnikov določijo reliefne značilnosti in ločijo 

med tipi reliefov; 

 oblikujejo ugreznjeni relief s pomočjo črtnih vrednot; 

 razvijajo sposobnosti opazovanja, ustvarjalnosti, domišljije, iznajdljivosti, 

predstavljivosti; 

 razvijajo ročne spretnosti; 

 upoštevajo ritem in oblike; 

 razvijajo občutek za likovno izražanje; 

 kritično ovrednotijo likovna dela/izdelke. 

 

 

Potek učne ure 

UČITELJ UČENCI UČNE METODE 
IN OBLIKE 
DELA 

UČILA IN UČNI 
PRIPOMOČKI 

1. UVODNI DEL 
Pozdravim učence in se jim 
predstavim. Na kratko 
razložim lastnosti jamskega 
človeka in nato izberem 
prostovoljca. Pripravim 
mavčno ploščo kot del jamske 
stene. Prostovoljca postavim v 
vlogo lovca, ki je ravnokar 
opazil čredo bivolov. Dam mu 
nalogo, da naj s pomočjo 
danih predmetov (jamske 
stene in par kamenčkov) 
nariše ostalim, kaj je videl. Ker 
praljudje še niso imeli razvite 

 
Poslušajo, opazujejo, 
odgovarjajo, 
sodelujejo pri igri. 

 
– frontalna, 
individualna 
oblika; 
– pogovor, 
razlaga, 
opazovanje. 

 
Mavčna plošča, 
kamenčki. 
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pisave, so s pomočjo slik na 
stene jam »zapisovali« kar so 
videli in doživeli. Učenec mora 
nato s pomočjo kamenčka na 
mavčno ploščo vpraskati sliko 
črede ali vsaj eno žival. 
 
Na enak način dam nalogo še 
drugemu prostovoljcu, da naj 
vriše poljubni motiv v ploščo, 
sošolci pa morajo ugotoviti, 
kaj jim hoče povedati. 
 

Opazujejo, 
poskušajo rešiti 
uganko. 

  

Skupaj ugotovimo, da je bila 
tehnika praskanja in risanja v 
steno eden prvih načinov 
komunikacije. 
 

Poslušajo, opazujejo, 
odgovarjajo. 

  

Vprašam jih, na katero likovno 
področje jih tehnika graviranja 
najbolj spominja, glede na 
možnosti, ki jim da predmet za 
praskanje, v našem primeru je 
to kamenček. Skupaj 
ugotovimo, da je to likovno 
področje risanje. 
 

Poslušajo, po 
pogovoru ugotovijo 
povezavo tehnike 
graviranja z tehniko 
risanja. 

  

Skupaj ugotovimo, katere 
elemente risbe uporabimo pri 
tej tehniki in ponovimo pojme: 
točka, črta, linija, prostoročna 
risba. 
 
 
 
 

Poslušajo, 
odgovarjajo, 
ponovijo že znane 
pojme. 

  

2. OSREDNJI DEL 
Spoznavanje likovnih 
elementov 

   

Učencem pokažem fotografije 
različnih reliefov umetnikov in 
jih usmerim v razmišljanje o 
vrstah reliefov: nizki, visoki, 
ugreznjen ali globoki 
Na primerih danih fotografij 
jim razložim značilnosti in 
razlike med vrstami reliefov.  

Poslušajo, opazujejo 
fotografije reliefov 
in razlikujejo med 
tipi reliefov ter 
opisujejo značilnosti 
in razlike med njimi. 
 
 

– frontalna, 
individualna 
oblika; 
– pogovor, 
razlaga, 
opazovanje. 
 
 

Power Point 
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Učencem pojasnim, da so 
reliefi dela kiparjev. Pokažem 
jim še dodatne primere slik in 
učence vprašam o materialih, 
iz katerih in na katerih so 
narejeni reliefi.  
 
Na mizo postavim predmete iz 
različnih materialov, pokličem 
prostovoljca in se z njim 
pogovorim o značilnostih 
materiala. 
 
Skupaj ugotovimo značilnosti 
določenih materialov: mehki, 
trdi, tekoči, upogibni, ploski. 

 
Poslušajo, opazujejo, 
razmišljajo in 
naštejejo kiparske 
materiale. 
 
 
 
Opazujejo, 
razmišljajo o 
značilnostih 
materialov. 
 
 
Ugotovijo značilnosti 
materialov, 
razmišljajo o 
značilnostih mavca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
– frontalna, 
individualna 
oblika; 
– pogovor, 
razlaga, 
opazovanje, 
demonstracija. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Predmeti iz 
različnih 
materialov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pogovor usmerim na material 
mavca, pogovorimo se o 
njegovih značilnostih v 
različnih stanjih. 
 
Učencem s pomočjo fotografij 
predstavim vrste gravur, 
materiale na katere se lahko 
gravira in kako ti izdelki 
izgledajo, da učenci spoznajo, 
za kaj se večinoma tehnika 
graviranja danes uporablja  
(gravura kot tehnika za 
krašenje predmetov). 
 

 
 
 
 
 
Poslušajo, opazujejo 
fotografije. 

 
 
 
 
 
– frontalna, 
individualna 
oblika; 
– pogovor, 
razlaga, 
opazovanje. 
 

 
 
 
 
 
Power Point 

Posredovanje likovne naloge    

Učencem pojasnim, da bodo 
danes gravirali oziroma 
vrezovali v mavčno ploščo. Za 
vrezovanje bodo uporabili 
večji žebelj, dleta, ki jih 
uporabljajo pri grafiki za 
linorez, mavčno ploščo pa si 
bomo pripravili. Usmerim jih k 
razmišljanju o tipu reliefa, 
skupaj ugotovimo, da bodo 
delali ugreznjen ali globoki 
relief. 

Poslušajo, 
razmišljajo o reliefu, 
njegovih značilnostih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– frontalna, 
individualna 
oblika; 
– pogovor, 
razlaga, 
opazovanje, 
demonstracija 
 

Mavec, žeblji, 
dleta … 
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Pripravimo potrebni material 
za izdelavo mavčne plošče.  
 
Demonstriram jim, kako se 
pravilno meša mavec z vodo: 
najprej si v lonček nalijemo 
vodo, nato pa postopoma 
dosipavamo mavec v prahu in 
sproti mešamo, da se nam ne 
naredijo grudice ali strdki. 
Razložim jim, da se masa 
začne hitro strjevati. Ko 
imamo zmešano primerno 
gostoto, jo vlijemo v plastično 
posodo z gladkim in ravnim 
dnom. Posodo rahlo 
pretresemo, da se nam masa 
enakomerno porazdeli. 
 
Med čakanjem, da se mavčna 
ploščica strdi, si pogledamo 
primer, ki sem ga sama 
vnaprej pripravila in se nato 
pogorimo o motivu. 
 
Povabim jih do svoje vnaprej 
pripravljene mavčne plošče in 
jim demonstriram par vrezov, 
nato jim dam možnost, da 
poskusijo še sami, preden 
začnejo vrezovati v svojo, da 
dobijo občutek. 
Ugotovijo, da se pri vrezu 
pojavlja odvečni material, ki 
se, če ga poskusimo odstranit 
z roko, ustavi v vrezninah, zato 
jim, povem, da bomo za 
pripomoček uporabili čopič, s 
katerim bomo brez prask 
odstranili izrezljani prah 
mavca. 
 
Učencem pojasnim, da tehnika 
vrezovanja ali graviranja 
predstavlja na kipu 
odvzemanje njegove mase in 

 
 
 
 
Opazujejo, 
poslušajo, nato sami 
poskusijo vrezati 
nekaj linij v ploščo, 
razmišljajo o sami 
tehniki graviranja in 
svojem delu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lonček, mavec, 
voda, palčka za 
mešanje, plastična 
posoda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mavčna plošča, 
dleta. 
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da ne dopušča možnosti 
dodajanja ali popravljanja 
zgrešenih vrezov. Razložim, da 
je to značilnost večine 
materialov (kamen, les, steklo, 
plastika ...). 
Skupaj se še pomenimo o 
materialih, ki pa bi vseeno 
dopuščali popravke (glina, 
plastelin, tekoči mavec …). 
 
Učencem povem, da bomo v 
mavčne ploščice vrezovali 
inicialko. S pomočjo 
slikovnega gradiva jim 
razložim značilnosti in 
lastnosti inicialke. 
 
Medtem, ko se pogovarjamo o 
inicialki, različnih motivih in 
njihovih idejah, jim svetujem 
da naj bodo pozorni na: 
– obliko, 
– velikost, 
– tehnično izvedbo in 
– izvirnost. 
 
Učence opozorim na format 
ploščice in pojasnim, da je 
treba motiv primerno postaviti 
in zajeti v format. 
 
Učencem svetujem, da si pred 
pričetkom izdelka na list 
papirja narišejo osnutek 
motiva, ki so si ga zamislili. 
Odsvetujem jim risanje skice 
na ploščo, saj vsak predmet 
pušča vreznino na plošči in se 
je ne da lepo popravit. 
 
Likovno izražanje učencev 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslušajo, opazujejo, 
razmišljajo o 
inicialki, kje so jo že 
zasledili in katerih se 
spominjajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslušajo, 
razmišljajo o 
formatu. 
 
 
Poslušajo,  
razmišljajo o motivu, 
njegovi postavitvi in 
o skici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Power Point 

Učence usmerim v pripravo 
delovnih površin. 
  
 

Pripravijo prostor, 
zaščitijo mize, 
pripravijo likovne 
pripomočke. 

– razlaga, 
pogovor; 
– individualna 
oblika. 

Miza, časopisni 
papir. 
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Med praktičnim delom sproti 
preverjam njihovo ustvarjanje 
ter jim svetujem. 
Učence med delom 
spodbujam in po potrebi 
dodatno ali ponovno razložim 
nalogo. 
 

 
Opazujejo in 
praskajo motiv 
črtnimi linijami. 

 
Mavčne plošče, 
žeblji, čopiči. 

3. SKLEPNI DEL 
Z učenci razstavimo nastale 
izdelke. Usmerim jih v 
razmišljanje in oblikovanje 
kriterijev za vrednotenje. 

 
Razstavijo ploščice, 
oblikujejo kriterije za 
vrednotenje in 
analizirajo svoje 
izdelke, reliefe in 
reliefe sošolcev 
 
Kriteriji so: 
 
– upoštevanje vrste 
materiala in 
njegovih lastnosti, 
– upodobitev motiva 
s črtami, 

 
– pogovor 

 
Likovni izdelki 
učencev. 

 –tehnična izvedba, 
–uporaba različnih 
orodij (žebelj, nožki 
za linorez, orodja po 
lastni izbiri) in 
– izvirna upodobitev 
inicialke. 
 

  

 

Power point predstavitve slikovnega materiala. 

 

RELIEF
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V tej predstavitvi slik smo si pogledali različne vrste reliefov na konkretnih primerih. Učenci 

so opazovali fotografije in ugotavljali razlike med vrstami reliefov, kar smo pri zadnji sliki 

skupaj ponovili. Na fotografijah so stenski reliefi, pri katerih je so zelo nazorne značilnosti 

posameznega vrste reliefa. 
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GRAVURA
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V tej predstavitvi so pripravljene fotografije različnih gravur na različnih vrstah materialov. S 

pomočjo teh fotografij si učenci lahko predstavljajo, kako gravure izgledajo in ugotovijo, da 

se z nekaterimi srečujejo skoraj vsak dan (kovanci, nakit). 

 

INICIALKA
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Na fotografijah sem pripravila slike inicialk, kot jih večinoma vidimo v starejših knjigah. Ob 

fotografijah smo se pogovorili o značilnostih inicialke. Pogovorili smo se tudi o tem, da ni 

nujo, da je črka vstavljena v kvadrat ali kvader, kot je razvidno na mojih primerih, pa vendar 

sem točno te primere izbrala zato, da sem učence pripravila na format mavčne plošče z 

navodilom, da ga celega zapolnijo. 

 

3.2 ANALIZA IZDELKOV UČENCEV 

 

Pri oblikovanju likovne naloge za učence sem se osredotočila na tehniko graviranja, 

praskanja in njeno povezavo z okraševanjem inicialk v tiskarske namene, čeprav smo 

izdelovali inicialke, ki niso bile namenjene tiskanju, zato jih tudi nismo izdelovali v zrcalni 

obliki.  

 

Pri tehniki graviranja prevladuje predvsem črta, s katero oblikujemo in izrisujemo 

(izdelujemo) motive. Sama še vedno raziskujem moč črt pri svojih gravurah, zato sem pri 

likovni delavnici podala poseben poudarek na element črte. 

 

Pri likovni delavnici je uvodna motivacija uspela, saj sem učence spodbudila k razmišljanju o 

gravuri in njenem zgodovinskem pomenu, kaj tudi so gravure, ki jih že mogoče poznajo, pa 

vendar na njih niso nikoli gledali kot na umetnost, ki je zelo pomembna za razvoj človeka. 

Pojme sem nato izpostavila, že njim znane pojme smo ponovili in se o njih pogovorili, njihove 

posebnosti pa sem razložila s pomočjo plošče, v katero smo praskali pri uvodni motivaciji in s 

pomočjo slik na diaprojekciji. S pomočjo predmetov iz različnih materialov smo se nato 

pogovorili o vrstah materialov in njihovih lastnostih, nato smo posebno pozornost posvetili 

mavcu, iz katerega smo naredili mavčne plošče, v katere smo praskali ali gravirali. 

Za motiv sem izbrala inicialko, s katero so se že srečali pri predmetih zgodovina in 

slovenščina v šoli, tako, da jim motiv ni popolnoma neznan. Pogovorili smo se o inicialki, nato 

sem jim pa predstavila nalogo. Skupaj smo zmešali mavec in vodo po pravilnem postopku, ki 

sem jim ga sproti razložila in nato je vsak v svoj lonček zmešal sestavino in smo opazovali, 

kako se trdi in spreminja svoje stanje. 
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Ker sem sama prej doma vlila mavčno ploščo, sem opazila, da plošča kar nekaj časa obdrži 

vodo v sebi  in rabi čas, da se popolnoma posuši in je primerna za obdelovanje, predvsem za 

vrezovanje tankih črt. Zato sem ploščice pripravila že dva dni prej, da so bile ploščice 

popolnoma suhe, ko smo jih rabili. 

 

Preden so se učenci lotili reševanja likovne naloge, so si svoje zamisli skicirali na list papirja. 

Učence sem ves čas reševanja likovne naloge spodbujala, da so razmišljali o uporabi različnih 

orodij, ki so jim bila na voljo, o materialu in sami izvedbi naloge. 

 

Ko so bili izdelki končani, smo jih premazali z črno barvo s pomočjo ravnega grafičnega 

valjčka. Tako so se na plošči prikazale vse vreznine in morebitne poškodbe zaradi krhkosti 

materiala. 

 

 

PREDLOGI: 

 

1. Pri likovni delavnici ali učni uri na temo relief s tehniko graviranja ali praskanja, lahko 

razmišljamo o različnih motivih, recimo tudi o ornamentu.  

2. Materiali, v katere se odločimo praskati so lahko različni, vendar moramo upoštevati 

njihove lastnosti in orodja, s katerimi se dajo obdelovati.  

3. Likovni izdelek lahko po želji tudi odtisnemo, saj se je tehnika graviranja v zgodovini in še 

danes, uporabljala predvsem v tiskarstvu. 
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3.3 ANALIZE DEL UČENCEV: 

 

Anna, 13 let, 8. razred 

 

Učenka si je izbrala začetnico svojega imena, črko 
A. Upodobitev njene črke lahko povzroča dvome, 
saj deluje tudi kot črka H. Učenka je upoštevala 
vrsto materiala, pri izdelavi bila previdna, 
poškodbe vidne na izdelku (pikice) pa so 
posledica slabo razmešanega mavca. Za izdelavo 
gravure si je izbrala nožke za linolej, s katerimi je 
dosegla bolj široke črte. Upoštevala je uporabo 
črt, ni pa se odločila za uporabo drugih orodij, s 
katerimi bi lahko upodobila bolj raznoliko debele 
linije. Inicialka je pravilno umeščena v dani 
format, vendar ji je ostalo še veliko prostega 
prostora za dodatne ornamente ali okraske, za 
kater se ni odločila ravno zaradi močnih, debelih 
linij, zato deluje upodobitev preprosto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Taja, 13 let, 8. Razred 

 

Učenka si je ravno tako kot njene kolegice izbrala 

začetnico imena, črko T. Za orodje si je izbrala 

nožek za linolej z U utorom in ni preizkusila 

nobenega drugega orodja. Upoštevala je sicer 

črtno upodabljanje motiva, vendar so zaradi 

izbire orodja njene črte zelo široke in debele. 

Izdelek je zelo preprost, ne preveč izviren, 

elementi okraševanja ne delujejo usklajeno z 

samo črko. Na vrhu črke sicer vidimo 

eksperimentiranje z žebljičkom, ki ga pa na žalost 

ni uporabila na večih mestih. Zapolnila je celoten 

format in upoštevala velikost formata, malo manj 

pa je bila pozorna na lastnosti materiala. 
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Taja, 14 let, 8. razred 

 

Učenka si je izbrala začetnico svojega imena, 

črko T. Upoštevala je vrsto materiala kar se tiče 

njegove obdelave, malo manj previdna je bila pri 

krhkosti materiala, saj so na njem vidne sledi 

prask, ki niso bile narejene namerno. Odločila se 

je za uporabo žeblja, zato so njene črte enake 

debeline. Zapolnila je celoten format, 

ornamentalno okrasila črko in ozadje. Izdelek je 

zelo izviren, tudi zato, ker so med 

ornamentalnimi črnimi okraski ozadja skrite 

podobe, ki na prvi pogled niso vidne, torej so pri 

njenem izdelku zanimivi tudi medprostori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica, 13 let, 7. razred 

 

Učenka se je odločila za upodobitev začetnice 

svojega imena, črke D.  Malo manj previdna je 

bila pri upoštevanju vrste materiala, saj so na 

izdelku vidne poškodbe. Za orodje si je izbrala 

žebelj, ni pa se odločila za uporabo drugih 

orodij.  Inicialko je na začetku umestila preveč 

levo na dani format, kar je sama opazila in zato 

na desni strani dodala okrasek.  
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Veronika, 13. let, 8. razred 

 

Učenka je ravno tako izbrala začetnico svojega 

imena, črko V. Upoštevala je material in njegove 

lastnosti, uporabila pa je vsa orodja, ki so ji bila 

dana na izbiro. Tako je uporabila debelejše in 

tanjše črte. Izdelek je izviren, upoštevala je 

celoten format, ravno tako se je tej učenki 

zgodilo, da je inicialko postavila bolj v levi kot 

ploščice, ampak se je zavedala kakšne rešitve so ji 

dane in je z dodatnimi okraski dopolnila motiv 

tako, da deluje ustrezno umeščen v format. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebeka, 13. let, 8. razred 

 

Učenka si je izbrala začetnico svojega imena, črko 

R. Če nismo dovolj pozorni na vse elemente v 

izdelku, se nam lahko zgodi da vidimo črko I, 

kateri je dala volumen. Za izdelavo inicialke si je 

izbrala žebelj, z ostalimi orodji ni 

eksperimentirala. Tudi pri njej so vidne poškodbe 

na plošči, kar pomeni, da se ni popolnoma 

zavedala krhkosti materiala. Pri njenem izdelku je 

črtna risba še posebej razvidna. Motiv je pravilno 

umestila v format. 
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Luka, 13. let, 8. razred 

 

Učenec se je edini izmed skupine odločil za črko, 

ki je sicer v njegovem imenu, ampak ni začetnica. 

Pri njegovem izdelku se vidi, da je 

eksperimentiral z danimi orodji, vendar ni 

upošteval pomena same inicialke in okraševanja. 

Poskušal je zapolniti celoten format, upošteval je 

tudi uporabo črnih linij, vidimo pa tudi, da je se je 

poigraval z idejo reliefa v levem zgornjem kotu. 

Sam izdelek ne izpolnjuje danih kriterijev. 
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ZAKLJUČEK 

 

Odločitev za temo moje diplomske naloge ni bila težka, saj sem se že v prvih letih svojega 

študija na pedagoški fakulteti delno odločila za gravuro, da je končni produkt »Risba in 

gravura«, je dejstvo, da je risba osnova vsake gravure.  

V obdobju raziskovanja same teme sem ugotovila marsikaj zanimivega in novega, kar pa me 

je najbolj presenetilo je, da med iskanjem sodobnih umetnikov, ki bi se ukvarjali prav z 

gravuro v kamen, nisem naletela na niti enega samega. Na spletu sem sicer zasledila veliko 

ljudi, ki se s tem ukvarjajo zaradi potrebe po »risanju« na kamen zaradi tržnih razlogov, 

ravno tako ne dolgo nazaj, sem zasledila v izložbi mestne knjigarne majhne rečne kamne, na 

katerih so bile gravirane besede pojmov, služili pa naj bi boljšemu počutju ter energiji in 

seveda obdaritvi najdražjih. Torej ugotovitev je taka, da se  gravura v kamen danes uporablja 

samo še za tržne namene. Gravure v druge materiale so bolj razširjene, vendar imajo vse na 

koncu isti cilj. Ljudje se naučijo tehnike gravur, večinoma sami, da lahko nato na poljubne 

materiale gravirajo reprodukcije znanih umetniških del ali izbrane motive, ki si jih zaželi 

naročnik. To je najbrž tudi razlog, da sem imela težave pri iskanju potrebne literature, kjer bi 

izvedela še kaj več o sami tehniki graviranja, kakšne majhne skrivnosti, ki jih še sama nisem 

ugotovila. Žal večina knjig, ki sem jih uspela dobiti, opisuje le tehniko graviranja kot je že 

poznana iz obdobja renesanse v bakrene plošče. Pa vendar upam, da mi je uspelo izluščiti 

najpomembnejše, tako, da vsak, ki bi ga gravura kot taka kadarkoli zanimala, lahko izve v 

mojem delu. 
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