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1 POVZETEK 

Likovna teorija loči med tremi vrstami linij: aktivno, pasivno in medialno. Njihove likovne 

konkretizacije so črte, ki nastopajo v različnih materialih in z različnimi orodji, zato lahko pri 

njih govorimo še o pojavnih oblikah oziroma modalitetah. Črta kot glavno grafično izrazno 

sredstvo ima vrsto različnih modalitet. Mene so v tej nalogi najbolj zanimale črte pri likovni 

tehniki mehka prevleka ali vernis mou. 

V svojem diplomskem delu sem naprej obravnavala linijo glede na likovno teoretsko plat. 

Nato sem raziskovala, kako lahko različne grafične tehnike vplivajo na linijo in ji dajejo 

poseben karakter. V nadaljevanju sem predstavila dve tehniki globokega tiska, ki sem se ju 

tudi sama posluževala pri izdelavi mojega lastnega dela; in to sta jedkanica ter tehnika mehka 

prevleka oziroma vernis mou. Predstavila sem celoten postopek izdelave grafike v teh dveh 

tehnikah; od priprave plošče, risanja na tiskarsko ploščo, jedkanja, tiskanja in sušenja odtisov. 

V nadaljevanju sem se podrobneje posvetila liniji v tehniki vernis mou in jedkanici ter 

ugotavljala, kakšne možnosti nam ponujata ti dve tehniki glede na uporabo linije.  

V nadaljevanju sem predstavila štiri umetnike, ki so v svojih delih motiv predstavljali 

predvsem z manipulacijo linij v globokem tisku, ter analizirala nekaj njihovih del in 

ugotavljala, na kakšen način so linije v svojih delih uporabljali.  

Na koncu predstavljam svoja avtorska dela, ki sem jih ustvarila v tehnikah vernis mou in 

jedkanici. V njih sem želela uporabiti različne vrste črt in raziskati interakcijo med njimi v 

enem motivu in na eni plošči. V nadgradnji sem preizkusila še tisk z več plošč in raziskala 

sledi, ki nastanejo s pretiskovanjem. Dela sem nato še dodatno nadgradila s tem, da sem 

ugotavljala, kakšne učinke dobimo pri pretiskovanju v različnih barvah pri enem motivu. 

 

 

 

 

 

Ključne besede: Grafika, globoki tisk, jedkanica, vernis mou, linija 
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2 ABSTRACT 

The art theory distinguishes between three types of lines; active, passive and medial. Their 

artistic concretizations are lines that appear in different materials and with different tools. 

Because of that we can also talk about their different forms and modalities. The line, as the 

main printmaking expressive element, has a number of different modalities. In my thesis I 

was most interested in lines in the printmaking technique vernis mou.  

In my diploma thesis I first analyzed a line from its art theory point of view. Then I analyzed 

how different printmaking techniques can influence the line and its character. In the next 

chapter, I presented two different techniques of intaglio print: the etching technique and 

technique of soft coating or vernis mou. These are also the techniques I used for my own 

work of printmaking. I presented the whole process of print-making in these techniques from 

preparing the base, drawing on the plate, etching, print-making and drying the prints.  After 

that I described in more detail the lines in the technique of vernis mou and etching and found 

out what kind of possibilities this techniques offers us regarding to the use of the line. I also 

presented four artists that, in their works of art, represented motifs mainly through the 

manipulation of lines in intaglio print. I analyzed some of their works and tried to find out 

how they used different lines in their works. 

In the end, I presented my own works of art that I created in the techniques of vernis mou and 

etching (“etchanica”). In my work, I wanted to use different types of lines and explore the 

interaction between them in one motif and on one panel. In the upgrade, I tried to print one 

motif on one paper from two separated panels and investigated the traces that appear from this 

process. I further upgraded my work by finding out what kind of effects appear if I combine 

different colors and lines in one motif. 

 

 

 

 

 

Keywords: Printmaking, intaglio print, etching, vernis mou, line 
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3 LINIJA 

3.1 Likovno teoretski  pojem linija  

Črta nastane z gibanjem točke ali z oženjem polja (Šuštaršič, 2007). Ker se naše oči gibljejo 

od točke do točke,  zaznamo več točk v zaporedju kot linijo. Linija nastaja kot sled nekega 

gibanja, na primer pisala ali risala. Linija s svojim gibanjem zvabi oči, da ji sledijo, gibanje 

pa je tudi glavna likovna lastnost linije (Butina, 2003). 

Črta je orisna likovna prvina, ki je značilna predvsem za risbo. Omogoča nam izražanje v 

grafiki ter tudi slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi in oblikovanju. Črta kot konstrukcijska prvina 

povezuje likovne enote v celoto ali pa le to razčleni  na slikovno ploskev, torej format, ali pa v 

njej nakaže konstrukcijsko mrežo. Kot strukturalna prvina ponazarja materialne lastnosti 

objektov.  Črto, ki je ustvarjena s svobodnim in neomejenim gibanjem konice svinčnika, je 

Paul Klee imenoval aktivna linija. Ta linija se lahko v vse smeri giblje po likovnem prostoru. 

Medialna linija imenujemo črto, ki s svojim gibanjem omeji neko zaključno površino. To je 

obrisna, konturna črta, ki oriše neko ploskev. Pri medialni liniji energija linije in energija 

ploskve delujeta enakovredno. Pasivna linija imenujemo črto, ki nastane kot posledica 

strukturnih linij, ki določajo lastnosti neke ploskve (Šuštaršič, 2007).  Pasivna linija nastane 

ob srečanju področij različne svetlosti ali barve, na robovih med telesom in prostorom ter na 

robovih med različno prostorsko usmerjenimi površinami teles. Takšne linije nastajajo iz 

dejavnosti drugih vidnih ali likovnih prvin (Butina, 2003). Pasivna linija nima več lastne 

energije, ampak je le posledica površinskih energij ploskve in njenega okolja. Črte ločimo 

tudi glede na izvedbo. Črta, ki  jo naredimo s pomočjo risalnega orodja, kot so šestilo, 

trikotnik, krivuljnik, imenujemo formalna črta. Neformalna črta pa je črta, ki jo ustvarimo s 

prosto roko. Poteza neformalne, torej  prostoročne črte, izraža posameznikovo individualnost 

in je ni mogoče posnemati. Lastnosti črte so odvisne tudi od pisala, ki ga uporabimo.  Kreda, 

oglje in čopič omogočajo risanje mehkih črt, pero in trdi svinčnik pa ostrih črt. Črte so glede 

na tok lahko neprekinjene, prekinjene ali točkaste. Črte lahko ločimo tudi glede na njihovo 

obliko. Ravne črte so toge, ostre, trde, razumske in nepopustljive. Lomljene črte izražajo trdo 

in ostro gibljivost,  nazobčane pa izražajo  boj. Med krivuljami ločimo še pravilne krivulje, to 

so krožnica, parabola, spirala in podobno, nepravilne krivulje in svobodne krivulje. Glede na 

obliko ločimo še enodebelinske ali večdebilnske in enakomerne ali neenakomerne črte. Glede 

na velikost so črte lahko dolge, kratke, debele ali tanke. Črte ločimo tudi glede na smer. 

Vodoravna črta deluje mirno, pasivno in spokojno. Navpična črta deluje aktivno, trdno in 
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dostojanstveno ter predstavlja rast. Navpično črto zaznavamo bližje kot vodoravno, zato v 

določenih primerih zaznamo navpično črto spredaj, vodoravno pa zadaj. Poševna črta deluje 

dinamično, kinetično in je prehodna, pomeni pa gibanje. Črte lahko uporabljamo tudi za 

svetlenje in temnenje, tako da jih gostimo ali mešamo in s tem ustvarjamo šrafure in rastre 

(Šuštaršič, 2007). 

3.1.1 Rastri 

Raster je oblika tipizirano urejenih točkovnih ali linearnih vzorcev, ki služijo generiranju 

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

prostorske organizacije. Rastri so v likovnem oblikovanju oblike tipsko urejenih tekstur, ki so 

osnovane na ploskovnih oblikotvornih možnostih likovnih elementov točke, linije in barve. 

Rastri nastajajo z gostenjem ali redčenjem in z enakomernim in ritmičnim nizanjem točkastih 

tvorb ter s križanjem linij v šrafure in optičnem mešanjem barv na osnovi točkovne gramatike. 

Z rastri je mogoče doseči učinke bolj ali manj homogene ploskovitosti, svetlostnih razlik, 

prehodov med svetlostnimi razlikami, iluzije reliefnosti in prostora ter učinke različnih 

barvnih vrednosti (Muhovič, 2015). 

3.1.2 Šrafure 

Šrafura je linearna tvorba ploskovitega prostora, ki nastane z razmeroma enakomernim 

zarisovanjem tankih in blizu ležečih paralelnih linij. Šrafura s križanjem nastane z različnimi 

oblikami križanja teh sistemov paralelnih linij. V linearnih medijih, kot je risba ali v grafiki 

suha igla, jedkanica, bakrorez, lesorez … je šrafura način linearne artikulacije različno svetlih 

ploskev, modelacije in gramatike svetlostnih ekranov ter s tem plastičnih likovnih učinkov. Ti 

so najbolj učinkoviti takrat, ko linije, ki tvorijo šrafure, v svojem poteku simulirajo sledenje 

orisovanemu oziroma zamišljenemu reliefu. Šrafiranje je oblikotvorni postopek, ki pri 

artikulaciji svetlostnih vrednosti, oblik in prostora na ploskvi izhaja iz sistematične uporabe 

šrafur (Muhovič, 2015). 
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3.2 Linija v različnih grafičnih tehnikah / karakter linije 

Pravir vsega grafičnega oblikovanja je ravno risba, kar pomeni polagati poteze na neko 

ploskev. Poteze pa moramo razumeti kot linearne ploskve, ki so sposobne nositi sporočilo in 

izraz. Osnovna enota risarskega in grafičnega oblikovanje je torej preprost poteg z risalom, 

neka zarisana poteza - črta. Poteza je element risarske in grafične artikulacije, majhen 

oblikotvorni člen. Najprej mora nastati linija, v svojem ustroju pa mora nositi sporočilo in 

izraz ter imeti neko posebno oblikovanost in zaznavno kvaliteto oziroma enkratnost. To 

pomeni, da ista oblika, ki je izvedena s pomočjo različnih čutnih kvalitet in po različnih poteh, 

na primer v različnih grafičnih tehnikah, z likovnega oz. estetskega stališča nima enake 

vsebine. To potrjuje trditev Marshalla Mc Luhana (1967), ki pravi, da je medij sporočilo. 

Reproduktivni postopki, na katerih temelji grafika, torej niso le sredstvo pomnoževanja neke 

risarske artikulacije, temveč pomemben dejavnik, ki ključno sooblikuje njeno estetsko 

vsebino in izraz. Značilna vloga grafične reproduktibilnosti v odnosu do izrazne vsebine 

nekega umetnika je v tem, da služi kot sredstvo za artikulacijo njene estetske vsebine, tako da 

ta vsebina pridobi povsem specifično naravo in čisto posebno doživljajsko noto. Ker grafika 

temelji na risbi, prevzame tudi njene artikulacijske usmeritve in možnosti, kot so spontanost 

neposrednega zapisa in premišljenost kompozicijske artikulacije. Tem karakteristikam, ki so 

značilne za risbo, pa dodaja grafična tehnika še svoje specifičnosti, ki estetsko karakterizirajo, 

dopolnjujejo, spreminjajo  in kompleksificirajo risbo. To se zgodi predvsem s pomočjo 

temeljne lastnosti reproduktibilnosti - tehnične obdelave, ki najbolj vpliva na linijo. Z uporabo 

različnih materialov, ki nam omogočajo tehnično obdelavo in tiskanje ter risbo prilagodijo 

pogojem grafične eksistence, pomembno spreminjamo likovni karakter teh linearnih tvorb, ki 

konstruirajo artikulirane oblike. Zelo očitna je razlika med na primer, linijo, ki jo narišem s 

svinčnikom, in linijo pri suhi igli, ki jo direktno vrežem v upirajoč se kovinski material, med 

linijo, ki jo je zjedkala kislina, in tisto, ki sem jo z mastnim tušem in čopičem naslikal na 

litografski kamen. Razlike v naravi teh linij so zelo očitne. Manj očitno na prvi pogled pa je 

to, da ta spremenjena narava linij spreminja in vpliva tudi na naravo in estetsko vsebino oblik, 

ki jih te linije omejujejo. Kot likovni ustvarjalci moramo vedno skrbno zbrati grafično 

tehniko, ki je ustrezna artikuliranim oblikam in jim omogoča poudariti njihovo značilno 

oblikovno vsebino. V tem smislu grafike nikdar niso gole reprodukcije risb. Grafična risba pri 

artikulaciji oblik avtomatično upošteva estetska določila in kvalitete, ki jih prinaša njena 

tehnična obdelava. Z grafično tehnologijo se torej v umetniški grafiki estetska vsebina še 

potencira (Muhovič,1992).  
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4 GLOBOKI TISK 

Danes v umetniški grafiki glede na način odtiskovanja ločimo tri temeljne vrste tiska in 

mnogo različnih grafičnih tehnik. Osnovne vrste tiska  so visoki, globoki ter ploski tisk. Pri 

globokem tisku se risba v  praviloma kovinsko matrico poglobi s pomočjo mehaničnih in 

kemičnih postopkov ali pa s kombinacijo obojih. Pri postopku tiskanja pri globokem tisku 

barvo v matrico vtremo tako, da jo sprejmejo globoki, vdolbeni in izjedkani deli, medtem ko 

lahko iz površine plošče barvo očistimo. Grafični odtis pa nastane tako, da vlažen papir pod 

visokim pritiskom v valjni grafični preši barvo posrka iz teh poglobljenih delov (Muhovič, 

2015). 

5  JEDKANICA  

5.1 Jedkanica 

Jedkanica je kemična metoda globokega tiska. Pod terminom jedkanica lahko razumemo tudi 

različne grafične tehnike, pri katerih se za izdelavo likovnega dela uporablja jedkanje s 

kislino. Pri jedkanici uporabljamo kemijsko metodo jedkanja v kislini. Pod jedkanice spadajo 

tehnike jedkanica, akvatinta, vernis mou ali tehnika mehkega voska, reservage in tehnika 

laviranja s kislino (Hozo, 1988). 

5.2 Tehnika jedkanica 

Jedkanica je grafična tehnika kemijske metode globokega tiska, pri kateri spolirano in 

očiščeno površino premažemo z zaščitno podlogo, odporno na delovanje kisline, in nato z 

risanjem z iglo po površini odstranjujemo podlogo do vidljivosti plošče. Ploščo potem 

podvržemo delovanju kisline, ki razjeda sledi igle. Zaradi relativne enostavnosti je ta tehnika 

postala ena najpopularnejših tehnik globokega tiska. Jedkanica umetniku dovoljuje široko 

improvizacijo in spontan izraz lastnega likovnega rokopisa in tako lahko neposredno  ustvari 

svojo likovno zamisel (Hozo, 1988). 

5.3 Linija v jedkanici  

Jedkana črta pri jedkanici je enakomerne širine in globine. Ni tako ostra kot pri graviranju in 

nima brazd tako kot suha igla, ampak je čista in enakomerna. Za razliko od večine drugih 

tehnik ima tu črta zaokrožene konce. Z goščenjem rastrov in šrafur in večstopenjskim 

jedkanjem lahko kljub  temu v tej tehniki dosežemo veliko tonsko bogastvo. Tehnika nam 

torej ne omogoča velike raznovrstnosti karakterja pri sami črti, nam pa omogoča, da z 
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uporabo črte in njeno manipulacijo dosežemo mnoge svetlo-temne učinke. Pri tej tehniki je 

črta veliko bolj lahkotna in svobodna kot pa pri suhi igli, saj gre tu za nežno risanje po mehki 

prevleki na plošči in ne za direktno vrisovanje v ploščo. Odvisno od časa jedkanja lahko 

dobimo bolj fine in plitke črte, če jedkamo kratek čas, ali bolj globoke močne črte, če 

jedkamo dlje časa. Različne debeline in odtenke črt, ki jih dosežemo z gostenjem linij ali s 

podaljševanjem časa jedkanja, lahko vidimo prikazano na spodnji sliki 1  (Paro,1991). 

 

Slika 1: različne debeline in odtenki linij, dosežene z gostenjem linij ali z podaljševanjem časa jedkanja 
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6 JEDKANICA POSTOPEK                          

6.1 Priprava tiskarske plošče 

Cinkovo ali bakreno ploščo dobro spoliramo z vodobrusnim papirjem in polirno pasto. Ko 

končamo s poliranjem, ploščo dobro očistimo in jo razmastimo. Zaščitno podlogo na 

spolirano ploščo nanašamo tako, da trd, črn asfaltni vosek zmešamo z bencinom ter ga z 

debelim čopičem dobro premažemo po plošči, tako da je prekrita po celotni površini. 

Premazano ploščo pustimo, da se posuši. Najbolje je, da se risanja lotimo šele naslednji dan in 

tako pustimo lak, da se suši okrog 24 ur. Takrat naj bi bil lak po svoji konsistenci najbolj 

primeren za risanje. 

Pred jedkanjem moramo tudi zadnjo stran plošče zaščititi z asfaltnim lakom, s samolepljivo 

folijo ali s kakšnim drugim premazom, odpornim na delovanje kisline (Hozo, 1988). 

6.2 Risanje na tiskarsko ploščo  

Izbor pripomočka za risanje je odvisen od karakterja likovne ideje in okusa. V primeru, da se 

odločimo izključno za linearna izrazna sredstva klasične jedkanice, pride v poštev široka 

izbira različno oblikovanih igel. Igle z različnimi profili seveda za seboj puščajo različne 

sledi. Pri risanju oziroma odstranjevanju premaza asfaltnega laka praviloma enakomerno 

pritiskamo po vsej površini podloge. Če igla pri risanju ne pride čez zaščitno podlogo do 

plošče, nastanejo takšne linije, ki spominjajo na tanke črtice ali na nečitljive packe. Obratno 

pa pri linijah, za katere želimo, da so močne, premaz na tistih delih popolnoma odstranimo in 

jih zato kislina prej razžre. Da bi dobili enakomerno jedkano linijo, moramo iglo držati skoraj 

vertikalno na površino plošče. Bolj kot iglo držimo vertikalno med risanjem, bolj svobodno in 

ostro bo rezala sloj podlage (Hozo, 1988). 

6.3 Proces jedkanja 

Jedkanje je  kemijski proces, kjer talimo nezaščitene dele kovinske podlage s pomočjo kisline. 

V praktičnem smislu je to proces poglabljanja naše risbe, linij in črt, ki smo jih zarisali skozi 

zaščitno podlogo na plošči.  

Pred začetkom jedkanja še enkrat preverimo, ali so linije na plošči dovolj vidne in čitljive, ter 

preverimo zadnjo stran plošče, če je dobro zaščitena. V tradicionalni praksi srečamo tudi 

postopek, ki se imenuje predjedkanje, in služi predvsem pregledu in kontroli porisane 

površine in njenemu popolnemu osvobajanju ostankov podloge. Pri samem jedkanju moramo 

uporabljati plastične rokavice, saj na njih kislina ne vpliva. Dobro je, če imamo med 
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jedkanjem v bližini pripravljena razna sredstva, ki nevtralizirajo kislino, kot je na primer soda 

bikarbona. Pred jedkanjem moramo pripraviti dve banjici, eno za kislino in eno za vodo. 

Banjice morajo seveda biti iz materiala, na katerega kislina ne vpliva, najbolje je, če so 

plastične. Ploščo položimo v posodo s kislino. Medtem ko jedkamo ploščo, moramo ves čas s 

ptičjim peresom ali čopičem rahlo brisati površino plošče, da odstranimo vse mehurčke, ki 

nastajajo pri jedkanju. Čas jedkanja je odvisen od moči kisline in od tega, kakšen rezultat 

želimo. Če bomo jedkali dlje in z močnejšo kislino, bodo linije močnejše in globlje ter 

obratno. Pri dolgem jedkanju moramo biti tudi pozorni, da linij ne jedkamo preveč in nam ne 

razjedka plošče (Hozo, 1988). Torej, da se več linij ne poveže v eno in ne nastane ena velika 

izjedkana površina. Za jedkanje lahko uporabljamo več različnih vrst kislin, sama sem pri 

svojem delu uporabila dušikovo kislino HNO3. 

6.4 Vtiranje barve 

Po jedkanju matrici z brusilno pilo in vodobrusnim papirjem dobro zbrusimo robove v kot 

45°, tako jih kasneje lahko natančno obrišemo.  

Pripravljeno matrico še enkrat dobro očistimo z bencinom in ploščo postavimo na podlago. 

Začnemo z vtiranjem barve v izjedkane linije (Hozo, 1988). Barvo na ploščo nanašamo z 

organtinom, zvitim in zmečkanim v tampon, vtiramo jo s krožnimi gibi. Barvo vtremo po 

celotni matrici in ne samo po delih, kjer se nahaja risba.  Če uporabljamo barvo, ki jo je treba 

segrevati, ploščo položimo na pečico, počakamo, da se plošča ogreje, in nato barvo vtiramo 

na pečici ter ploščo po končanem nanašanju barve odmaknemo s pečice, da se ohladi. Na ta 

način se barva na ogreti plošči stopi in jo lažje vtremo v ploščo, ko pa se plošča ohladi, barva 

trdneje ostane v vdolbinah. Ko barvo dobro vtremo v vse vdolbine in po celi plošči, začnemo 

z brisanjem. Barvo začnemo brisati z organtinom po vrhnji površini plošče in nato še po 

zadnji strani plošče. Kasneje lahko brišemo ploščo tudi s časopisnim papirjem. Ploščo do 

čistega očistimo še z roko, tako da z rahlimi hitrimi gibi z enakomernim pritiskom z dlanjo 

podrsamo po plošči in pri tem pazimo, da ne obrišemo barve iz vdolbin. Na koncu še s krpo 

dobro očistimo robove in matrica je pripravljena za tiskanje.  

6.5 Odtiskovanje 

Najprej moramo pripraviti papir. Narežemo ga in namočimo v vodi, nato pa osušimo med 

rjuhami. Čas namakanja papirja je odvisen od tega, kakšen papir uporabljamo. Naredimo 

masko: na list papirja si označimo velikost in položaj matrice ter formata papirja. Masko 

položimo pod folijo na preši. Pripravljeno matrico postavimo na označeno mesto. Vzamemo 
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vlažen  papir in ga previdno položimo na označene črte maske. To naredimo tako, da papir 

najprej poravnamo na spodnjo črto, ne da bi se dotaknil matrice, ga tako fiksiramo in nato 

previdno spustimo na matrico. Ko papir enkrat položimo na ploščo, ga ne smemo več 

premikati, saj bi se tako barva razmazala po papirju in bi bil odtis umazan. Nato tiskamo. Če 

želimo na isti papir pretiskovati motiv iz dveh različnih matric, lahko papir, ki je na eni strani 

še vedno ujet v prešo, dvignemo na drugi strani, zamenjamo matrici in papir spustimo nazaj 

na isto mesto ter spet tiskamo. Pod pravilnim pritiskom bo barva iz vdolbin prešla na vlažen 

papir. Odtis vzamemo iz preše in ga damo sušit (Hozo, 1988). Za nov odtis moramo ploščo 

pred ponovitvijo vtiranja barve spet očistiti z bencinom in petrolejem. 

6.6 Sušenje in ravnanje odtisa 

Sušenje in ravnanje vlažnega odtisa spada v tehnološki proces grafike. Ponavadi končan 

vlažen odtis položimo med čiste papirje oziroma kartone malo večjega formata od odtisa. 

Odtise tako pustimo, da se sušijo nekje od dvanajst ur do dveh dni, odvisno od sušenja 

posamezne barve, ki smo jo uporabili. Ima pa ta metoda tudi slabe strani. Ena od njih je ta, da 

barva na odtisu na takšen način zgublja svojo mikrokvaliteto teksture, saj se na nekaterih 

globje izjedkanih delih rahlo prilepi na papir in tako nastanejo nezaželene posledice (Hozo, 

1988). Nekateri vlažne odtise sušijo tako, da jih z lepilnim trakom nalepijo na desko, kjer se 

papir pri sušenju skrči, napne in zravna. Površina barve tako ostane nedotaknjena. 

7 VERNIS MOU  

7.1 Vernis mou   

Vernis mou je popularna tehnika jedkanjice. Pri tej tehniki na z voskom prekrito ploščo 

položimo papir in čezenj s svinčnikom ali drugim pisalom rišemo motiv. Pritisk pisala papir 

prilepi na vosek in tako odlepi vosek na narisanih delih. Tako dobimo risbo mehkega in 

zrnastega karakterja, ki se precej razlikuje od karakterja risbe v jedkanici. Kako zrnata je 

risba, je odvisno od karakterja uporabljenega papirja, vrste pisala in moči pritiska. Variacije in 

teksture, ki jih lahko odtisnemo v mehak vosek, so neskončne. Z večkratnim zaporednim 

polaganjem ene teksture preko druge se pojavijo bogate, vendar zračne površine. Vse od 

odtisa palca do zmečkanega časopisa je lahko grafiku pri tej tehniki gradni material. Kljub tej 

širini teksturalnih efektov je pri vernis mou pomembna velika natančnost, saj nobena grafična 

tehnika ni v tako veliki meri podvržena kvarjenju, kot mu je podvržen vernis mou (Hozo, 

1988; Paro, 1991). 
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7.2 Linija v vernis mou 

Čista in živa črta jedkanice je potrebovala neko dopolnilo v grafiki, ki bi lahko ustvarilo bolj 

mehko in senzualno črto, ki bi spominjala na poteg svinčnika. Črta v tehniki mehkega voska 

ima imitativni karakter. V tej tehniki se likovna namera uresničuje z reproduktivnim 

izražanjem sledi pisala. Na grafičnem odtisu torej vidimo črte, ki nas asociirajo na risanje s 

tistim pisalom, ki smo ga uporabili za pripravo matrice. Črte pri tej tehniki so večinoma bolj 

zrnate narave, zrnatost pa je odvisna od tega, kako grob papir uporabimo pri pripravljanju 

matrice. Ker je črta v tej tehniki odvisna od pisala, ki ga uporabimo, in ima tudi značaj tega 

pisala, nam vernis mou daje neskončne možnosti za uporabo različnih linij. V tej tehniki torej 

lahko prikažemo vse modalitete črt, ki jih lahko dosežemo z risbo s svinčnikom, kemičnim 

svinčnikom, kredo ali katerim koli drugim pisalom. Uporaba svinčnika nam omogoča uporabo 

črt različnih svetlostnih stopenj, od komaj vidnih, nežnih, svetlih linij do skoraj čisto črnih,  

temnih, močnih črt. Vernis mou nam  predvsem zelo dobro omogoča uporabo črt pri 

prikazovanju svetlo-temnega kontrasta, saj  lahko tu dobimo črte, ki so že same po sebi 

svetlejše ali temnejše in zato svetlo-temno ni odvisno le od goščenja črt. Če za pripravo 

matrice uporabimo kredo, bodo črte še veliko mehkejše in debelejše in ne bodo imele nobene 

ostrine. Nasprotno pa, če uporabimo trši svinčnik ali kemični svinčnik, lahko dosežemo 

močnejše in ostrejše črte, ki so manj zrnate in tanjše, svetlost pa je odvisna tudi od pritiska 

risbe. V vsakem primeru so črte mehkejše in bolj zrnaste kot pri jedkanici ali suhi igli. 

Tehnika vernis mou nam tudi omogoča  lažje risanje z neformalno in vijugasto linijo, saj 

lahko prosto rišemo, kot če bi risali na papir, in se nam material ne upira tako kot suhi igli. 

Vernis mou tehnika je tudi primerna za uporabo rastrov in šrafur, saj lahko na ta način dobimo 

ogromno različnih odtenkov svetlo-temne. Pri šrafurah  lahko dosegamo svetlo-temni kontrast 

tako z gostenjem in redčenjem črt kot s spreminjanjem pritiska risanja in s tem doseganjem 

svetlejših in temnejših črt (Hozo, 1988).  

Po mojem mnenju nam tehnika vernis mou ponuja možnost uporabe največ različnih linij, saj 

so možnosti skoraj neskončne, enako kot pri risbi s svinčnikom na papir.  
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8 VERNIS MOU POSTOPEK 

8.1 Priprava tiskarske plošče 

Tako kot pri jedkanici tudi tu cinkovo ali bakreno ploščo dobro spoliramo z vodobrusnim 

papirjem in polirno pasto ter jo očistimo in razmastimo. Ko je plošča spolirana, jo segrejemo 

na pečici in na njo nanesemo vosek za mernis mou s svilenim tamponom ali pa s palčko in 

nato enakomerno razmažemo z valjem. Na premazano ploščo položimo grob papir s hrapavo 

stranjo proti premazani plošči. Papir fiksiramo na ploščo tako, da prepognemo robove papirja 

okrog plošče. Pred začetkom risanja zadnjo stran plošče  zaščitimo z asfaltnim lakom (Hozo, 

1988). Zadnjo stran plošče lahko zaščitimo tudi s samolepilno folijo. 

8.2 Risanje na tiskarsko ploščo 

Ko imamo pripravljena ploščo in papir, začnemo z risanje motiva na papir. Za risanje 

ponavadi uporabljamo srednje trd svinčnik in rišemo z rahlim pritiskom. Seveda pa je to 

odvisno od tega, kakšen rezultat želimo doseči. Pri risanju moramo paziti, da z roko ne 

pritiskamo na ostale dele papirja, saj tako na tistih mestih odstranimo vosek in tako pri 

jedkanju dobimo madeže ali nejasne linije. Z risanjem zaradi lepljivosti premaza le-ta odstopi 

na tistih mestih, po katerih rišemo, in se prilepi na papir, na plošči pa se izrisujejo zrnaste 

linije, ki  so na odtisu videti podobno, kot bi risali s svinčnikom ali ogljem . Kako zrnaste 

bodo linije, je odvisno od hrapavosti papirja. Rezultat risanja lahko preverimo tako, da 

previdno dvignemo papir, ki je še vedno učvrščen, in pogledamo risbo. Če želimo risbo še 

popravljati, papir položimo nazaj na ploščo in rišemo naprej. Ko končamo z risanjem, 

previdno odstranimo papir s plošče. Sledi svinčnika na posredno izrisani plošči imajo mat 

videz. Nezaželene črte ali odtise lahko naknadno prekrijemo z asfaltnim lakom in mehkim 

čopičem. Pri tem moramo biti zelo pozorni, da ne popraskamo mehke podloge in s tem 

naredimo nove nezaželene sledi (Hozo, 1988). 

8.3 Jedkanje 

Tudi pri jedkanju moramo biti pazljivi. Mehurčkov, ki nastanejo pri jedkanju, ne smemo 

odstranjevati s ptičjim perjem ali čopičem tako kot pri jedkanici. Ploščo moramo redno jemati 

iz kisline ali pa posodo s kislino zibati sem in tja, tako da izmenično, na vsakem delu plošče, 

kislina odteče iz plošče. Tudi pri tehniki vernis-mou lahko uporabimo metodo prekrivanja 

nežnejših delov in tako omogočimo, da ostale dele risbe jedkamo dlje, zaradi česar bodo bolj 

intenzivni kot prekriti deli. Ko končamo z jedkanjem, ploščo speremo z vodo, jo obrišemo in 

očistimo z bencinom za čiščenje. Na koncu z brusilno pilo in vodobrusnim papirjem 
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spoliramo robove plošče na kot 45°, da lahko kasneje robove popolnoma očistimo. Vtiranje 

barve, tiskanje in sušenje papirja poteka enako kot pri jedkanici (Hozo, 1988). 

9 UPORABA LINIJ PRI IZBRANIH AVTORJIH 

9.1 Goya 

Francisco de Goya y Lucientes se je rodi leta 1746 v majhni vasici Fuendetodos v Aragoniji.  

Danes lahko rečemo, da je bil Goya eden najbolj plodovitih, originalnih, temperamentnih ter 

večstranskih slikarskih genijev vseh časov. V obdobju po svoji smrti je bil tako v Španiji kot 

drugje po Evropi slabo poznan, danes pa poznamo okrog petsto njegovih slik, okrog tristo 

grafik in približno tisoč risb. S svojim delom je bogatil sebe in druge, odkrival je vedno nove 

poti izražanja ter tudi začrtal marsikaj, kar so umetniki uresničevali šele dolgo po njegovi 

smrti. Močno je vplival na vse generacije slikarjev in grafikov vse do danes. Njegova 

virtuozna uporaba jedkanic in akvatint z odličnimi kontrasti črne in bele in z najdelikatnejšimi  

sivimi toni je bila takrat revolucionarna. Goya je v grafično tehniko jedkanice z akvatinto  

prenesel Caravaggiove monumentalne figure, ki jih je postavil pred ozadja,  in jih diferenciral 

le s pomočjo svetlobnega niansiranja ter jih povzdignil z briljantnimi svetlo-temnimi efekti. 

Še dodatno jih je obogatil z vibrirajočo živahnostjo in gibanjem svetlobe ter površin.   Večina 

Goyevih slik in grafik zelo jasno, razločno in tudi kritično govori o razmerah, bojih, značajih 

ter ljudeh in dogodkih tistega časa, čeprav je bil dvorni slikar in je bil grof njegov mecen. V  

njegovih delih včasih vidimo tudi vrsto živahnih prizorov iz vsakdanjega življenja ali takšnih, 

ki  si jih je zamišljal sam. Umetnik je preoblikoval zunanji svet v nov, osebni svet, ki ga do 

tedaj ni še nihče videl. Neposredno je na Goyo je vplival tudi Rembrandt kot mojster 

jedkanice in suhe igle (Rudolf, 1962; Anderson, 1997; Oberhuber, 1996). 
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Slika 2: Francisco de Goya y Lucientes, Poglejte, kako resni so! 1799, jedkanica, suha igla, akvatinta, velikost plošče: 21,15 

x 16,15cm 

9.1.1 Poglejte, kako resni so!  

V motivu dva medveda z oslovskima glavama nosita ptico roparico in prašičjega človeka, oba 

s sklenjenima rokama. Podobo osla lahko razumemo kot simbol neumnost. Njuna agresivna 

ignoranca prikazuje ošabno pohlepnost in svetohlinsko požrešnost. Goya je tu upodabljal 

človeško zlobo, postal pa je zelo nazoren in oseben ter tudi bolj realističen kot pri prejšnjih 

delih. V tem delu je Goya delal z nežnimi, zelo mehkimi in zaokroženimi detajli, ki so bili 

tudi razsežnejši. Akvatinta tu stopi bolj v ozadje, prevladuje suha igla. Poteze, obdelane s 

suho iglo, so tu zelo bogate (Oberhuber, 1996). Goya je tu uporabil črto na zelo različne 

načine. Pri glavnih likih je črta uporabljena predvsem kot pokazatelj teksture teh stvorov, saj 

prikazuje kožuh ter dlake in deluje kot strukturalna prvina ter kot sredstvo za modeliranje in 
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prikazovanje telesnosti z goščenjem črt in na ta način prikazovanjem svetlo-temnega 

kontrasta. Svetle in temne površine so tu dosežene le z gostenjem kratkih in hitrih črt, ne pa 

tudi s križanjem le-teh v šrafure. Goya uporabi tudi nežno in tanko medialno linijo, s katero 

zameji oblike. V ozadju z vodoravnimi črtami prikazuje nek ne popolnoma definiran prostor. 

Tukaj spet temni in svetli nebo z zgoščevanjem črt, ki so tu, za razliko od črt na stvorih, samo 

vodoravne in ravne. V višini horizonta lahko vidimo podobe, ki so le nežno nakazane s tanko 

aktivno linijo. Uporabljena je neformalna, prostoročna linija.  Na delih, kjer oblike niso 

popolnoma omejene z medialno linijo, kot na primer pri glavi in zadnji plati krokarja, pa 

zaradi spremembe svetlosti med ploskvami nastane pasivna linija.   

9.2 Rembrandt 

Rembrandt Harmensz van Rijn se je rodil leta 1606 v Holandiji. Že zelo zgodaj se je odločil, 

da bo postal umetnik. Rembrandta bi lahko označili za največjega jedkarja svojega časa, 

morda pa tudi vseh časov. Teme, ki so predstavljene v njegovih grafikah, segajo od 

svetopisemskih prizorov in portretov do krajin. Rembrandt je pri grafiki tiskal vsako ploščo 

posebej, barvo je pogosto nanašal in jo brisal precej različno, zato imajo številni njegovi 

grafični listi značaj monotipije. Plošče je tudi večkrat znova obdeloval in tako pogosto 

dobival zelo dramatične nove oblike. Rembrandtu je  jedkanje pomenilo fascinantno sredstvo, 

s katerim je lahko svobodno delal in preverjal lastno ustvarjalnost ter raziskoval možnosti, ki 

jih tehniki risanja in slikanja ne ponujata. Rembrandt si je želel doseči učinke, ki so možni 

samo pri jedkanju in delu s suho iglo. Prevzela ga je možnost povezovati izjemno prefinjenost 

in tankost črte, ki je mogoča samo pri jedkanici, ker suha igla ne omogoča take gibljivosti in 

svobode. Pri njegovih jedkanicah je zanimivo tudi to, da njegove linije vedno ustvarjajo žive 

vzorce, ki so popolnoma podrejeni svetlobnim učinkom, ki jih želi doseči (Oberhuber, 1994; 

Mannering,1995).   
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Slika 3: Rembrandt van Rijn, Lastna podoba z naslonjeno roko, 1639, jedkanica, velikost: 20,2 x 16,4cm 

9.2.1 Lastna podoba z naslonjeno roko 

Ta avtoportret je izdelan kot čista jedkanica. Večino svojih drugih del je Rembrandt obdelal z 

graverskim dletom in suho iglo, da bi dosegel želene učinke. Pri tem delu je očitno, da je bila 

plošča povsem pološčena, zato se figura od beline papirja loči v izrazitem kontrastu.  Pri 

upodobitvi las in obraznih potez je uporabil izjemno občutljive in gibljive linije. Uporabil je 

tudi grafični učinek prekrivajočih se plasti šrafiranja z navpičnimi, vodoravnimi  ter 

diagonalnimi potezami, ki ustvarjajo najrazličnejše, izredno zanimive vzorce. Na klobuku in 

oblačilih lahko vidimo še gostejše šrafure  ter težke vijugaste linije, ki jim dajejo obliko in 

ustvarjajo temno nasprotje s svetlejšim delom okrog njih in med njimi. Na rokavici ter 

drobnih kodrih las lahko vidimo tudi gibanje valujoče linije (Oberhuber, 1994). Umetnik je 

pri tem delu uporabljal zelo nežno, mehko, a kljub temu jasno, čisto in enakomerno črto, ki jo 

je moč doseči le pri jedkanici. Rembrandt je tu uporabil predvsem šrafure, s katerimi ustvarja 

svetlo-temne kontraste, vendar pa med šrafurami tudi nakaže na teksture materialov z 

linijami, tako da se vse skupaj prepleta. Pri laseh je uporabljena valovita tanka črta, ki daje 
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lasem lahkotnost. Pri avtoportretu je, razen na laseh, tudi uporabil medialno linijo in z njo 

omejil figuro. Ker je medialna linija tanka, komaj opazna ter nekje skrita med šrafure, med 

ploskvami nastane tudi pasivna linija. Umetnik je uporabil neformalno, prostoročno linijo. 

Črte so zaradi tehnike enakomerne debeline in intenzitete, tako da je mnogo svetlostnih nians 

doseženih le z gostenjem in križanjem črt.  

9.3 Piranesi 

Giambattista Piranesi se je rodil leta 1720 v Benetkah. Uvrščamo ga med največje umetnike v 

zgodovini jedkanice in žanra vedut. V prvi vrsti je bil arhitekt, ki je na svoj poklic gledal, kot 

da je zmožen revolucionalizirati svet. Glede na dejanske možnosti tistega časa so bile njegove 

ideje in ambicije zelo napredne. Njegove grafike stvari prikažejo v nepričakovani in 

nepredstavljivi obliki, predstavljajo pa tudi velik prelom s tradicijo.  Predstavljale so nekakšen 

retoričen pripomoček, s katerim je demonstriral svoje intelektualne in umetniške ideje. 

Njegove reprezentacije arhitekture in urbanih prostorov so imele velik vpliv na vizualne 

predstave in domišljijo na tem področju v Evropi, čeprav so se njemu večinoma zdele le 

povprečne. Pomembne so bile zaradi njegove neverjetne zmožnosti opazovanja, močnih 

svetlo-temnih kontrastov, ki so definirali prostor in predmete, ter tudi zaradi neverjetne 

atmosfere, ki sega v motiv, in zanimivih figur, ki so naseljene v prostor. Ti elementi grafike 

transformirajo v neko poetično fantazijo, ki nam spodbudi domišljijo in nas navduši. Piranesi 

se je v Rimu kot mlad arhitekt učil v delavnici Carla Zucchija in ravno tam se je izučil v 

tehniki jedkanja in izboljšal svoje razumevanje risanja perspektive (Ficacci, 2000). 

9.3.1 38 Carceri d'invenzione 

Pri tej jedkanici je Piranessi želel doseči in prikazati Grand Guignol efekte zelo nazornega 

mučenja. Carceri d'inverzione je serija, ki prikazujeje zapore in zapornike, kjer je prisotnega 

veliko mučenja, nasilja. Tu je umetnik svoje ideje zarisoval »nasilno«, kar je vidno iz skic za 

to serijo in se odraža tudi pri samih črtah na jedkanicah, ki so grobe, močne in hitre, kot bi 

umetnik napadel plošče. Grafika je zaradi gostote in moči črt precej temna. Kompozicija je tu 

zelo močna, vendar je v njej tudi velika gneča. Pri teh delih Piranesi tudi ni popravljal napak v 

perspektivi. Pri tej grafiki ima vsaka majhna črtica svoje življenje, kljub temu da je del nekega 

rastra velikega števila linij (Penny, 1988). To delo bi po svetlostnih ključih lahko uvrstili v 

srednji dur, saj so zelo svetli in zelo temni deli enakovredno zastopani ter med njimi nastajajo 

velike razlike v svetlosti. Tu so črte uporabljene kot sredstvo za doseganje svetlo-temnega 

kontrasta in s pomočjo tega umetnik tudi gradi prostor. Celotna slika temelji na uporabi 

kratkih, močnih aktivnih linij, ki se gostijo in prekrivajo v rastre in šrafure. Medialne linije 
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tukaj skoraj ni zaznati, pride pa zato bolj do izraza pasivna linija, ki nastane med različno 

temnimi ploskvami. Tudi figure so nakazane brez medialne linije in so kot nekakšne gmote 

različnih linij. Tu je umetnik zelo dobro uporabil tudi različno močne in temne črte, to pa še 

poudaril z zgoščevanjem le-teh. V grafiki lahko vidimo vse od popolnoma ravnih črt do 

krivulji, vendar pa so vse te linije narisane prostoročno in so zato neformalne.  

 

Slika 4: Giovanni Battista Piranesi, 38 Carceri d'invenzione, 1761, jedkanica, velikost: 54,5 x 40 cm 
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9.4 Morandi 

Giorgio Morandi je bil rojen leta 1890 v Bologni. Slikarja je v mladih letih vodila močna sla 

po eksperimentiranju in iskanju možnosti podobe. Morandi je v času vznemirljivega 

dogajanja 20. stoletja, ko so se v svetu dogajale burne spremembe, morda zaradi svojega 

intimističnega značaja slikanja, dolgo ostal tih, samoten in skoraj neopažen v takratni slikarski 

sceni. Šele pozneje so bolj poglobljeno preučevali in osvetlili pomen in vrednost njegovih 

slik. V slikah iz barve in svetlobe razkriva bit. Po strogosti metode in asketskih težnjah se 

približuje Mondrianu. Za Morandija bi lahko rekli, da vse bolj pomeni utelešenje italijanske 

umetnosti 20. stoletja in njenih pravih vrednot, saj je živo nasprotje površinskosti in 

površnosti sedanjega modela sveta. Morandi se v času svojega umetniškega zorenja nikoli ni 

popolnoma prepustil številnim vplivom francoskih kubistov in Cezanna, ampak je ohranil 

posebno duhovno držo in izgradil zelo prepoznaven risarski in slikarski rokopis. Premišljena 

in uglašena celota v njegovih delih vedno ostaja dosledna v ohranjanju odnosa predmetov v 

času in prostoru in s tem tudi uveljavi njihov simboličen pomen.  Umetnik je prevzel tudi 

vzhodnjaški princip obvladovanja nepreglednega števila likovnih izpeljav, ki temeljijo na 

enem osnovnem motivu ter preprosto oblikovni zasnovi (Pirnat- Spahić, 1996). Morandi po 

svoji izvirni metodi dela raziskuje isto kompozicijo z različnih vidikov in z različnimi 

tehnikami in materiali in tako ustvari avtonomna dela, ki so samozadostna, a se kljub temu 

navezujejo druga na drugo. Morandi je ustvarjal v različnih tehnikah. Čeprav je prevladovala 

jedkanica, je veliko delal tudi v risbi in akvarelih. Risbo razvija vzporedno kot poglobitev 

problemov in motivov pri problemih prostornine, globine svetlobe in sence  in razmerji v 

prostoru. Te probleme in motive dovršeno razvija še z jedkanjem.  Pri njegovih jedkanicah je 

ves čar v bogati, vibrirajoči in izrazni svetlobi, ki prihaja iz notranjosti podobe. To lahko 

opazimo tudi pri Rembrantu, ki ga je Morandi zelo cenil. Umetnik v svojih delih rešuje 

problem chiaroscura in poltonov s povsem nadzorovanim in mojstrskim črtkanjem, ki določa 

prostornino, globino in razmerje med predmetom in prostorom. Morandijeva mreža razločnih 

in zelo trdnih črt in njihov preplet lik povzdigne in ga umesti v atmosfero (Pasquali, 1996). 
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Slika 5: Giorgio Morandi, Tihožitje z vazico in tremi steklenicami, 1945, bakrorez, 173 x 132 mm 

9.4.1 Tihožitje z vazico in tremi steklenicami 

To delo je eden od primerov mnogih Morandijevih tihožitij v jedkanici. V njih se je ukvarjal s 

problemom svetlo-temno. To delo bi lahko uvrstili v nizki mol, saj prevladujejo temni deli, le 

na nekaterih delih lahko zaznamo svetlejše ploskve. Svetloba tu prihaja iz desne in rahlo 

osvetljuje predmete ter meče senco na mizo. V tej jedkanici vidimo zelo natančno črtkanje 

brez kakršnekoli zabrisanosti. Tu medialna linija sploh ni več prisotna, ampak se zaključene 

ploskve definirajo same, med njimi pa nastaja pasivna linija. Le pasivna linija tu spominja na 

krivulje, vse ostale linije so ravne. Tu je črta po celotnem formatu uporabljena enako. Cel 

format je sestavljen iz drobnih, natančnih in ravnih črt, ki so enakomerno močne, iz njih pa so 

sestavljeni rastri, ki le z gostoto prikazujejo svetlo-temne kontraste. Ta enakomerna uporaba 

ene vrste linije je tisto, kar naredi to delo še posebej zanimivo. Na grafiki torej prevladujejo 

rastri in šrafure, ki so sestavljeni iz zelo ravnih, pa vseeno prostoročnih, neformalnih linij.  
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10 PREDSTAVITEV LASTNEGA DELA  

Pri svojem delu sem želela s tehnikami globokega tiska ustvariti različne modalitete ter 

karakterje linij v enem motivu. Želela sem prikazati interakcijo, ki nastane z združevanjem in 

prekrivanjem različnih linij na eni plošči in enem motivu. Kot motiv sem si izbrala risbe 

arhitekture, torej notranje in zunanje prostore. Ta motiv sem lahko v celoti prikazala samo z 

uporabo čistih linij. Motiv arhitekture sem združila s svetlo-temnimi ploskvami, doseženimi z 

rastri, ki so zopet sestavljeni le iz linij. Na tak način sem ločila risbo in svetlo-temno 

prikazovanje prostora, ki sta običajno združena, in je svetlenje in temnenje uporabljeno gleda 

na risbo in odvisno od nje. Tu pa so rastri svetlo-temnih ploskev neodvisni od risbe 

arhitekture in so kot motiv enakovredni črtni risbi, v nekaterih primerih pa risbo tudi skoraj 

zakrijejo. Pri zadnjih dveh grafikah sem motiv tiskala iz dveh različnih plošč. Iz ene matrice 

sem odtisnila črtno risbo arhitekture, iz druge pa kompozicijo šrafur. To mi je omogočalo tudi 

združitev ene risbe z dvema različnima kompozicijama šrafur ter tiskanje enega motiva v 

dveh različnih barvah.  

Do začetka modernega slikarstva je bil ideal iluzionistično prostorsko prikazovanje 

resničnosti. Svetlo-temno je služilo predvsem kot dodatno definiranje iluzionističnega 

prostora ter prikazovanje plastičnosti predmetov, jaz pa sem to dvoje ločila v dva 

enakovredna motiva. Iz svetlo-temnega sem ustvarila ploskovit in abstrakten prostor, ki je 

neodvisen od iluzionističnega prostora.  

Sama sem vedno v konfliktu med realnim, iluzionističnim prostorom ter abstraktnimi motivi, 

ki me prav tako zelo zanimajo. Pri svojem delu sem želela ta dva motiva, ki me oba privlačita, 

vendar se navadno zdita nezdružljiva, združiti v en motiv. Ta abstraktni ploskoviti del sem še 

izkoristila zaradi svoje ljubezni do risanja detajlov ter natančnosti, ki sem jo v takšni obliki 

odkrila, ko smo pri grafiki ustvarjali z jedkanico in sem dobila priložnost, da natančno 

narišem na milijone majhnih kratkih črtic ter iz njih ustvarjam šrafure. Kljub temu, da ti rastri, 

ki sem jih uporabila pri svojih delih, pri izdelovanju zahtevajo zbranost in natančnost ter 

vzamejo veliko časa, zelo uživam v risanju. Med risanjem in postavljanjem črt po formatu se 

prepustim užitku ustvarjanja detajlov, počutim se, kot da se mi čas ob tem ustavi. Pričakovala 

sem, da bodo s to združitvijo velikega števila različnih črtnih modalitet nastali zanimivi učinki 

v interakciji med njimi. Pričakovala sem tudi, da bo s to združitvijo ploskovitega in 

iluzionističnega prostora nastal nek drugačen prostor, ki bo imel neko novo dimenzijo in bo 

pritegnil pozornost ravno zaradi te dvojnosti.  S to združitvijo  ploskovitega in 

iluzionističnega prostora sem dosegla, da oko opazovalca ves čas potuje od ploskovitega k 
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iluzionističnemu prostoru ter tako ustvarja dvom met tem, kakšen prostor sploh gledamo. 

Poleg tega sem z združitvijo dosegla, da ploskovit prostor nekako daje ploskovitost tudi 

iluzionističnemu delu in obratno, ploskovit del dobi z iluzionistično risbo v ozadju neko 

globino. Zaznati je nek vmesen prostor med ploskovitim delom spredaj ter iluzionističnim 

prostorom zadaj. Na delih, kjer se črte z različnim karakterjem ter različnimi funkcijami 

križajo med seboj, sem dosegla neko migetanje, ki daje grafikam še dodatno moč. To 

migetanje je najbolj očitno pri grafiki Oboki na sliki 10. Iz zelo tradicionalnega motiva, 

prikazovanja arhitekture kot iluzionističnega prostora, sem tu ustvarila neko novo dimenzijo; 

grafike, ki so na prvi pogled, kljub arhitekturni risbi,  videti precej abstraktno. 

10.1 Križanje stopnišč 

 

 

 

 

Slika 6: Pika Gačnik, Križanje stopnišč, 2018, Vernis mou,  Mere 
matrice: 20x30 cm, Mere papirja: 35x50cm 

Slika 7: Pika Gačnik, Križanje stopnišč, 2018, vernis mou, 
jedkanica, Mere matrice: 20x30 cm, Mere papirja: 35x50cm 
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10.1.1 Vsebinska predstavitev  

Pri prvem delu v tej seriji sem kot motiv postavila dve stopnišči, ki nista postavljeni v  

prostor, ampak lebdita v nerealnem položaju. Kljub temu sta stopnišči prikazani v perspektivi, 

ki nakazuje na nek realen prostor. Šrafure sem pri tem delu razporedila v vodoravne pasove 

črt različnih svetlosti in gostot, ki bi jih lahko povezali z vodoravnimi stopnicami, vendar pa 

so od njih popolnoma neodvisne. Prvi odtis je narejen le v tehniki vernis mou, pri drugem 

odtisu pa se vidi, da sem risbo stopnic in nekatere dele rastrov ojačala in dopolnila še s 

tehniko jedkanice in jih s tem poudarila. Pri tem odtisu veliko bolj pride do izraza medialna 

linija pri stopnicah in nekako potisne mnoge črtice, ki sestavljajo rastre, v drugi plan.  

10.1.2 Formalna analiza 

Stopnice so narisane v naravnih proporcih in ni večjih odstopanj od realnosti. Motiv je 

nakazan le s črtami brez modeliranja in senčenja. Medialna linija, ki obrisuje motiv stopnic, je 

jasna in močna. Prostor, v katerega je motiv umeščen, ni nakazan, lahko pa bi kot prostor 

razumeli svetlo-temne ploskve iz rastrov, ki so postavljeni v ozadje. Črte, ki sestavljajo rastre, 

so kratke in ravne, imajo različne svetlostne vrednosti in so postavljene v različne gostote. S 

tem ustvarjajo svetlo-temne kontraste, med temi različno svetlimi površinami pa nastane 

pasivna linija.  

Glavni motiv ni v celoti upodobljen na formatu in s tem nakazuje, da prostor ni zaključen in 

se še nadaljuje izven formata. Obe stopnišči se spodaj in na vrhu nadaljujeta izven formata. 

Svetlo-temno ozadje je v celoti upodobljeno na formatu in daje delu neko stabilnost. V motivu 

so  močno poudarjene diagonale ter tudi vertikalne linije, ki sekajo črte v ozadju, ki potekajo 

v vse smeri.  

 Del motiva je oblikovan kot iluzionistični prikaz globine na ploskvi, saj vidimo, da gre 

stopnišče v globino in ima horizont, drugi del motiva pa je oblikovan ploskovito, čeprav bi ga 

lahko zaradi svetlo-temnih kontrastov zaznali kot iluzionistični prostor. Svetloba ni 

usmerjena. V delu je uporabljena črna barva ter mnogo različnih odtenkov sive, ki so nastali z 

uporabo različnih pritiskov s svinčnikom, ki mi jih omogoča tehnika verns mou ter z različno 

gostoto rastrov. Kompozicija je svobodna. 
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10.2 Notranji prostor 

 

Slika 8: Pika Gačnik, Notranji prostor, 2018, vernis mou, jedkanica, Mere matrice: 20x30 cm, Mere papirja: 35x50cm 

 

10.2.1 Vsebinska predstavitev 

Pri tem delu sem se že v začetku odločila za kombinacijo vernis mou-a in jedkanice. Na 

začetku sem v tehniki jedkanice z iglo narisala arhitekturni notranji prostor ter jedkala ta 

motiv, nato pa sem še v tehniki verni mou čez risbo ustvarila rastre. Tu sem rastre namenoma 

narisala le na del plošče in na drugih delih pustila, da se jasno vidi risba arhitekture. Na takšen 

način lažje vidimo, kakšna je razlika med deli, kjer se linije med seboj prekrivajo, in deli, kjer 

vidimo le čiste linije risbe motiva. Na delih, kjer se črte med seboj prekrivajo, komaj opazimo 

razliko med medialno linijo ter rastri. Najbolj opazna je prav ta razlika karakterja linije, ki ji 

jo dajeta različni tehniki, saj med bolj mehkimi črtami, ki sestavljajo rastre,  zareže močna in 
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čista linija, ki nastane pri jedkanici. Na odtisu se tudi  jasno vidijo sledi, ki nastanejo pri 

tehniki vernis mou s polaganjem papirja na ploščo. 

10.2.2 Formalna analiza 

Tudi tukaj je motiv predstavljen v naravnem merilu ter v naravnih proporcih in ni večjih 

odstopanj od realnosti. Prostor je prikazan samo z medialno linijo in uporabo perspektive, 

brez modeliranja in senčenja. Rastri delujejo zelo ploskovito in so kontrastni v perspektivi 

narisanem prostoru. Rastri so sestavljeni iz kratkih križajočih se črt, ki imajo različne 

svetlostne vrednosti. Med različnimi svetlostnimi vrednostmi nastane še pasivna linija, ki 

součinkuje z medialno linijo motiva ter aktivnimi linijami v rastru. Tudi tu se glavni motiv 

arhitekture še nadaljuje izven formata, torej motiv ni v celoti na formatu. Vidimo, da se 

prostor iz formata še nadaljuje. Tukaj so črte pri rastrih manj mehke kot pri prejšnji sliki, saj 

sem za pripravo plošče pri vernis mou uporabila kemični svinčnik. Iz tega razloga tu težje 

zaznamo risbo arhitekture med svetlo-temnim ozadjem. Pri tem delu lahko vidimo tudi svetlo-

temni kontrast med levo in desno polovico grafike, ki format razdeli na dve neenaki polovici. 

Zato je tu tudi poudarjena vertikala poleg diagonale, ki jo zaznamo zaradi stopnišča.  

Prostor pri risbi arhitekture je oblikovan kot iluzionistični prikaz globine za razliko od svetlo-

temnega ozadja, ki deluje ploskovito. Kompozicija je svobodna. Na grafiki zopet vidimo črno 

ter različne odtenke sive barve, ki so bili doseženi z uporabo različnih pritiskov ter z 

gostenjem črt. 
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10.3 Stebri 

 

Slika 9: Pika Gačnik, Stebri, 2018, vernis mou, jedkanica, Mere matrice: 20x30 cm, Mere papirja: 35x50cm 

 

10.3.1 Vsebinska analiza 

Kot motiv pri tem grafičnem delu sem upodobila stebre kot del neke arhitekture. Tudi pri tem 

delu sem risbo arhitekture naredila v jedkanici, rastrski del pa na isti plošči v tehniki vernis 

mou. Pri pripravljanju risbe za vernis mou sem uporabila svinčnik in s tem dobila bolj zrnaste 

in mehkejše črte. Motiv sem s svetlo-temno rastrsko strukturo tudi tu prekrila le delno, vendar 

pa ne le na eni strani motiva, temveč sem ustvarila tri ločene dele, kjer se prikaže linijska 

risba. Pri tem delu sem v risbi arhitekture v jedkanici namenoma narisala malenkost močnejše 

črte in s tem dosegla, da so bolje razvidne pod svetlimi in temnimi deli rastrov.  

10.3.2 Formalna analiza 

Tudi tu je merilo naravno in pri proporcih ni večjih odstopanj od realnosti. Medialne linije so 

močne in sekajo tudi mehke in kratke linije, ki sestavljajo rastre. Glavni motiv ni v celoti 

upodobljen na formatu. Črte se nadaljujejo izven formata in s tem nakazujejo, da prostor ni 

zaključen in se nadaljuje izven formata. Arhitekturni prostor je oblikovan iluzionistično, 

medtem ko dajejo svetlo-temni deli občutek ploskovitosti. Glede na to, da zaznavamo 

temnejše dele bolj oddaljene in svetlejše dele bližje, pa bi lahko tudi ta del zaznali kot 
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iluzionistični prostor in kot nekakšno globino. Globina je v risbi dosežena predvsem s 

perspektivo: konvergenco linij, zmanjševanjem razdalji med predmeti in manjšanjem 

predmetov. Ni jasno, ali je v ospredju arhitekturni motiv ali so rastri, saj se med seboj 

prepletajo v celoto. Stebri so postavljeni v levo polovico formata in s tem tudi ustvarjajo neko 

težo v nasprotju z desno polovico formata, kjer je le nekaj črt. Je pa zato  format uravnovešen 

z gostejšimi in temnejšimi črtami v rastrih na desni strani ter tudi njihovo postavitvijo v 

zgornji kot, ki tudi prinaša težo. Pri tem delu so poudarjene predvsem vertikale v stebrih in 

poševne črte, ki potekajo zgoraj in spodaj izven formata. Kompozicija je svobodna. Tudi tu so 

uporabljeni le različni odtenki črne in sive barve, doseženi s pomočjo obeh tehnik. 

 

10.4 Oboki 

 

Slika 10: Pika Gačnik, Oboki, 2018, vernis mou, jedkanica, Mere matrice: 20x30 cm, Mere papirja: 35x50cm 
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10.4.1 Vsebinska analiza 

Pri tem delu sem si za motiv izbrala oboke na neki arhitekturni zunanjosti. Tudi tu sem na isti 

plošči združila tehniko jedkanico in vernis mou. Pri vernis mou sem tu rastre risala s 

svinčnikom. Medialna linija arhitekture pri jedkanici je zelo tanka in ni močna, rastri pa so 

zelo različni, od zelo gostih temnih delov, do nežnih nezgoščenih delov. Menim, da ravno 

zato pri tem delu najbolj opazimo to vzajemno delovanje različnih črt in njihovo interakcijo. 

Kljub temu, da je črta tanka in bi bila skoraj neopazna med vsemi temi gostimi črticami, kot 

neko migetanje izstopi iz teh rastrov in jih nadgradi. Tu se mi zdi pomembno, da sem pri 

arhitekturi uporabila ponavljanje in verjetno tudi zaradi tega, prek izkušnje, lažje prepoznamo 

in zaznamo motiv, saj so na nekaterih delih bolj vidni eni deli obokov, na drugih pa drugi.  

10.4.2 Formalna analiza 

Tudi tu je merilo naravno ter motiv v naravnih proporcih. Globina je nakazana s črtami in s 

perspektivo. Medialne linije arhitekturne risbe so nežne in tanke, črte svetlo-temnega dela pa 

so sicer debelejše, vendar so bolj zrnate ter zabrisane. Tudi tu se motiv arhitekturne risbe 

nadaljuje izven formata in nakazuje na to, da se prostor še nadaljuje, medtem ko je del 

rastrskih ploskev v celoti zaključen na formatu. Arhitekturni prostor je oblikovan kot 

iluzionistični prikaz globine, rastrski del pa je ploskovit. Globina je dosežena s perspektivo. 

Poudarjeni sta dve diagonali, ki potekata iz levega spodnjega kota v desnega zgornjega. 

Kompozicija je svobodna. Spet opazimo medialno linijo, ki zamejuje risbo arhitekture, kratke 

aktivne linije različnih svetlostnih vrednosti, ki sestavljajo rastre, ter pasivne linije, ki 

nastanejo med mejami svetlih in temnih ploskev.  Risba je narisana s prostoročno linijo. 

Uporabljena je le črna barva, prevladujejo pa različni odtenki sive barve, ki so nastali s 

pomočjo tehnike. Svetloba ni usmerjena, zaznali bi jo lahko le v svetlo-temnih kontrastih pri 

rastrih.  
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10.5 Neskončno stopnišče 

 

Slika 11: Pika Gačnik, Neskončno stopnišče, 2018, vernis mou, jedkanica, Mere matrice: 20x30 cm, Mere papirja: 

35x50cm 



30 
 

 

Slika 12: Pika Gačnik, Neskončno stopnišče 1, 2018, vernis mou, jedkanica, Mere matrice: 20x30 cm, Mere papirja: 

35x50cm 

 

Slika 13: Pika Gačnik, Neskončno stopnišče 2, 2018, vernis mou, jedkanica, Mere matrice: 20x30 cm, Mere papirja: 

35x50cm 
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Slika 14: Pika Gačnik, Neskončno stopnišče 3, 2018, jedkanica, barvi vernis mou, Mere matrice: 20x30 cm, Mere papirja: 

35x50cm 

10.5.1 Vsebinska analiza 

Pri tem delu je zopet prisoten motiv stopnišča. Stopnišče je postavljeno v sredino formata, se 

oddaljuje od nas in lebdi v nekem nerealnem prostoru. Risbo na nekaterih deli prekrivajo 

svetlo-temne oblike iz rastrov, ki so tu zopet namenoma narisani le na nekaterih delih formata 

in ne prekrivajo celotne risbe. Pri tem delu sem že preizkusila pretiskovanje motiva iz dveh 

različnih plošč. Na eno ploščo sem v tehniki jedkanice narisala risbo stopnišča, na drugo 

ploščo pa sem sem v tehniki vernis mou narisala še rastrske vzorce. Tu sem še posebej veliko 

pozornosti namenila različnim črtam v vernis mou in sem se še bolj poigrala z različnimi 

pritiski svinčnika in s tem različnih svetlosti, debelin in moči črt.  Kljub temu, da svetlo-temni 

kontrasti niso odvisni od risbe, sem pri njihovem ustvarjanju upoštevala kompozicijo risbe in 

jih želela razporediti tako, da bi bilo kompozicijsko in glede na risbo čim bolj zanimivo. 

Pretiskovanje mi je omogočilo, da sem iz dveh matric lahko dobila dve različni kombinaciji 

glede na to, kako sem ploščo obrnila pri tiskanju. Lahko sem tudi isti motiv arhitekture 

združila z drugo matrico in drugo kompozicijo rastrov, ki sem jo pripravila za naslednje delo. 
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To mi je omogočilo tudi to, da sem v en motiv združila dve različni barvi.  S tem sem dosegla, 

da sem različne karakterje linij, ki so bili do sedaj odvisni le od karakterja grafične tehnike in 

od vrste linije, lahko ločila in poudarila še s tem, da so za vsako tehniko uporabljene druge 

barve, ki še povečajo kontrast. V tem primeru risba stopnišča prevlada nad rastri zaradi 

temnejše barve in nekako ta dva motiva nista več enakovredna, ampak svetlo-temno postane  

nekakšno ozadje oziroma dodatek k risbi stopnišča. Na takšen način sem lahko isti motiv 

predstavila na štiri različne načine in dobila štiri različna učinkovanja in interakcije med 

linijami.  

10.5.2 Formalna analiza 

Stopnice so narisane v naravnih proporcih brez večjih odstopanj od realnosti. Globina in 

iluzionistični učinek je dosežen z uporabo perspektive, konvergence linij ter zmanjševanjem 

razdalji. Za prikaz stopnišča je bila uporabljena medialna linija, svetlo-temni kontrasti so 

doseženi z rastri, ki so sestavljeni iz kratkih, križajočih se aktivnih linij, ki imajo različne 

svetlostne vrednosti, različne debeline, različne dolžine in različne gostote. Tu je za 

spremembo od vseh ostalih del motiv v celoti upodobljen na formatu in se niti rastri niti risba 

arhitekture ne nadaljujejo izven formata. Motiv je popolnoma zaključen. Kompozicija je v 

risbi stopnišča simetrična, rastrski del je v svobodni kompoziciji, čeprav bi ga lahko preslikali 

po diagonali. Iz tega razloga je tudi pri tej slike poudarjena diagonala iz levega zgornjega v 

desni spodnji kot. V prvih odtisih je tudi tu uporabljena le črna barva in mnogo odtenkov sive, 

ki so nastali s pomočjo tehnike. Pri zadnjem je poleg črne barve uporabljena še modra barva, 

ki nam da še dodaten svetlo-temni barvni kontrast ter kontrast barvne kakovosti. Na tem 

odtisu zaradi modre in črne prevladujejo hladne barve.  
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10.6 Prazna ulica 

 

Slika 15: Pika Gačnik, Prazna ulica, 2018, vernis mou, jedkanica, Mere matrice: 20x30 cm, Mere papirja: 35x50cm 

 

Slika 16: Pika Gačnik, Prazna ulica 1, 2018, vernis mou, jedkanica, Mere matrice: 20x30 cm, Mere papirja: 35x50cm 
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Slika 17: Pika Gačnik, Prazna ulica 3, 2018, jedkanica, barvni vernis mou, Mere matrice: 20x30 cm, Mere papirja: 35x50cm 

10.6.1 Vsebinska predstavitev 

Pri tem delu je motiv prazna ulica, ki vodi do nekega oboka. Tu sem za razliko od prejšnjega 

dela svetlo-temno ploskev rastrov postavila skoraj čez celoten format in prekrila celotno risbo 

arhitekture. Interakcija med črtami je zato bolj intenzivna, saj se popolnoma prekrivajo. 

Enako kot pri prejšnji grafiki sem tudi tu motiv tiskala iz dveh različnih matric, na eni je risba 

arhitekture v jedkanici, na drugi pa so rastri v vernis mou-ju. Tudi tu sem dosegla enake 

učinke spreminjanja motiva s pretiskovanjem iz različnih ploskev ter v različnih barvah. Tu 

pride bolj do izraza, kako črna, čista in enakomerna črta pri jedkanici prevlada nad svetlejšo, 

modro gostoto mehkih črt v vernis mou-ju, ker rastri potekajo po celotnem formatu. 

 

10.6.2 Formalna analiza 

Motiv se zopet nadaljuje izven formata in nakazuje, da prostor ni zaključen. Kljub temu mu 

zaključen del rastrskih svetlo-temnih ploskev daje neko trdnost in zaključenost. Risba 

arhitekture je narisana v naravnem merilu in naravnih proporcih. Črte so tukaj manj ravne in 

delujejo manj formalno kot na prejšnjih grafičnih listih. Pojavi se več krivulj. Vseeno lahko 

tudi tu opazimo medialno linijo, pasivno in aktivno linijo ter rastre. Lahko vidimo tudi 

svetlostne razlike pri kratkih črtah, ki sestavljajo rastre in s tem ustvarjajo svetlo-temni 
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kontrast. Iluzionistični prostor je zopet nakazan s perspektivo in različnimi  prostorskimi 

ključi, ki ustvarjajo iluzijo prostora. Svetloba ni nakazana, bi pa lahko svetlo-temne ploskve 

razumeli kot sence. Pri prvih odtisih je uporabljena črna barva ter mnogo odtenkov sive, ki so 

nastali s pomočjo tehnike, pri zadnjem pa spet kombinacija črne in zaradi rastrov več 

odtenkov modre in s tem svetlo-temni barvni kontrast in kontrast barvne kakovosti.  
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11 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

11.1 Ali v grafikah praviloma nastopa mnogo različnih črtnih modalitet? 

Kako sama grafična tehnika vpliva na modaliteto črte? 

V grafiki praviloma nastopa veliko različnih črtnih modalitet. To sem ugotovila skozi študij 

literature, študij različnih slikovnih gradiv ter pri izdelavi in analizi lastnih grafičnih del. S 

študijem Muhovičeve (1992) literature sem ugotovila, da že sama črta, izvedena v različnih 

grafičnih tehnikah, nima enake likovne in estetske vsebine, saj sami grafični postopki ključno 

sooblikujejo njeno vsebino in izraz. Grafični medij črti doda še svoje specifičnosti, ki risbo 

oziroma črto še dodatno estetsko karakterizirajo, dopolnjujejo ter spreminjajo. S tem da vsaka 

grafična tehnika liniji nek drugačen karakter, poleg tega pa lahko, kot sem ugotovila pri 

izdelavi lastnega  dela ter študiju del priznanih umetnikov, še znotraj vsake grafične tehnike 

linijo uporabljamo na različne načine ter na takšen način ustvarimo še več različnih modalitet 

linije. Seveda lahko že v osnovi uporabljamo vse likovno-teoretske vrste linij.  

 

11.2 Ali je vernis-mou primerna tehnika za različne linearne modalitete? Na 

kakšen način mi tehnika vernis mou omogoča uporabo več različnih 

črtnih modalitet? 

Tehnika vernis mou je zelo primerna za različne linearne modalitete. To sem ugotovila skozi 

študij literature Dževada Hoza (1988) ter z lastnim praktičnim delom. Linija v tej tehniki ima 

imitativni karakter in je zato odvisna od pisala, ki ga uporabimo za risanje na matrico. Že z 

izbiro različnih pisal lahko dobimo ogromno različnih karakterjev linij, saj lahko uporabimo 

vse od krede, svinčnika, kemičnega svinčnika ali kateregakoli drugega pisala. Poleg tega pa 

lahko tudi s pomočjo le enega pisala s pomočjo različnih pritiskov ustvarimo črte  različnih 

svetlostnih stopenj, od komaj vidnih, nežnih, svetlih linij do skoraj čisto črnih, temnih, 

močnih linij. Omogoča nam tudi združevanje linij v rastre in šrafure z zgoščevanjem linij.  

 

11.3 Kateri avtorji najbolj bogato izkoriščajo možnosti črtne raznolikosti? 

Vsi avtorji, ki sem jih izbrala, na nek način bogato izkoriščajo možnosti črtne raznolikosti, 

vendar vsak na svoj način. To sem raziskovala skozi študij literature in z analiziranjem del 

avtorjev. Goya črto uporablja na zelo različne načine. Uporablja črto kot strukturalno prvino 

in z njo prikazuje teksture, za prikazovanje svetlo-temnega kontrasta uporablja rastre in 
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šrafure kratkih hitrih potez, uporablja medialno, aktivno in pasivno linijo, uporablja tanke in 

nežne črte ter tudi močne in temne črte. Uporablja neformalno linijo. Ker združuje več 

različnih tehnik v enem motivu, s tem združi tudi več različnih karakterjev črt v en motiv.  

Tudi Rembrandt bogato izkorišča možnosti črtne raznolikosti, v uporabi črte vidimo tudi 

velike razlike med njegovimi deli. Pri obravnavanem delu je uporabil zelo nežne ter 

občutljive črte, ki delujejo zelo mehko za tehniko jedkanice. Uporablja črto kot strukturalno 

prvino za prikaz tekstur, šrafure in rastre za svetlenje in temnenje, uporablja različno svetle in 

močne črte, poleg ravnih črt pa tu  uporablja tudi mnogo krivulj, uporabljena je medialna, 

aktivna in pasivna linija. Kljub temu, da lahko tu načeloma zaradi tehnike zaznamo le 

karakter črte v jedkanici, zelo dobro izkorišča vse možnosti, ki mu jih ta tehnika ponuja. 

Piranesi uporablja manj različnih vrst črt in v veliki meri prostor gradi le iz šrafur in rastrov 

ter s tem dosega svetlo-temni kontrast. Njegove grafike temeljijo na uporabi kratkih, močnih 

aktivnih  linij, ki se prekrivajo v rastre in šrafure. Uporablja močnejše in nežnejše črte. Med 

temi svetlo-temnimi ploskvami se pojavi tudi pasivna linija. Opazimo lahko vse od zelo 

ravnih črt do krivulj, vendar so vse neformalne. Za razliko od teh avtorjev Morandi uporablja 

le eno vrsto črt.  Vse črte imajo načeloma isti karakter iste tehnike. Uporablja kratke aktivne 

linije, ki jih sestavlja v bolj ali manj goste rastre in šrafure. Linije so zelo čiste in enakomerne, 

vendar pa Morandi z njimi manipulira zelo virtuozno. Ravno ta enakomerna uporaba enake 

linije naredi delo tako zanimivo. Poleg teh rastrov lahko zaznamo samo še pasivno linijo, ki 

nastaja med ploskvami.  
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12 SKLEP 

V svojem diplomskem delu sem se ukvarjala z različnimi modalitetami linije v globokem 

tisku. Najprej sem predstavila likovno teoretske vrste. V nadaljevanju sem pokazala, na 

kakšen način lahko posamezne grafične tehnike vplivajo na karakter linije in zakaj. Ugotovila 

sem, da ravno zato, ker že same grafične tehnike vplivajo na karakter linije, v grafiki 

praviloma nastopa mnogo različnih črtnih modalitet, s katerimi lahko umetnik še dodatno 

manipulira. Podrobneje sem tudi predstavila globoki tisk ter postopek tehnike jedkanice in 

tehnike vernis mou, v katerih sem tudi sama ustvarjala v lastnem delu. Ugotavljala sem, 

kakšne možnosti pri uporabi linije mi ponujata tehniki vernis mou in jedkanica, ter ugotovila, 

da mi tehnika vernis mou ponuja občutno več možnosti za uporabo linij različnega karakterja. 

V tehniki vernis mou lahko upodabljamo linije, ki so mehkejše ali ostrejše, tanjše ali 

debelejše, temnejše ali svetlejše, saj  ta tehnika na nek način imitira sled svinčnika ali drugega 

pisala, ki ga uporabimo za izdelavo matrice. Tehnika jedkanice mi ponuja veliko možnosti 

manipulacije z linijo, ki je zelo jasna, enakomerna in značilna ter nam dopušča veliko 

svobode pri risanju. Sama sem v svojih delih združila obe tehniki in tako v enem motivu 

pokazala veliko različnih vrst ter karakterjev linije in njihove interakcije. Predstavila sem tudi 

štiri avtorje, ki so v svojih delih bogato izkoriščali možnost črtne raznolikosti ali pa možnosti 

manipuliranja z linijami; in to so umetniki; Francisco de Goya y Lucientes, Giorgio Morandi, 

Rembrandt van Rijn  in Giambattista Piranesi. Predstavila sem avtorje ter njihovo delo na 

splošno, nato pa podrobneje analizirala linije v enem delu pri vsakem avtorju. V zadnjem delu 

diplomske naloge sem še podrobneje predstavila svoje delo, ki je, kot sem že omenila, 

temeljilo na uporabi različnih vrst ter karakterjev linij, njihovi združitvi na en motiv ter 

prikazu interakcij med njimi. Kot motiv sem si izbrala risbe arhitekture, notranjih in zunanjih 

prostorov ter jih združila s svetlo-temnim rastrskim prostorom, ki pa je v mojih delih ločen od 

risbe arhitekture in je enakovreden motiv. Ta motiv me je zanimal že od prej, saj sem pri 

grafiki že prej delala arhitekturne slike v jedkanici, kjer so prevladovali rastri, sedaj pa sem ta 

motiv še nadgradila v nekoliko drugačni smeri in raziskovala izrazne možnosti teh dveh 

tehnik v povezavi z linijami.  
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