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POVZETEK 

V svojem diplomskem delu sem združila dve likovni področji in sicer umetniško grafiko in slikanje. Kadar 

govorimo o grafiki, takoj pomislimo na možnosti reproduciranja, kar je značilno za večino grafičnih 

tehnik. Beseda slikanje pa nas najprej spomni na vrsto barv in barvnih kombinacij, ki aktivirajo naše 

doživetje. Ti dve lastnosti sem v svojih umetniških delih povezala med seboj. Tako se prej enaki odtisi 

zdaj predstavijo v drugačni luči. Končna dela niso več enaka, kljub temu, da ima grafika ponovljive 

odtise. Zaradi dodane barve vsak odtis pridobi svojo enkratnost in originalnost, postane drugačen. 

Različne barve imajo namreč svoje fiziološke, psihološke in simbolične lastnosti, ki v nas sprožajo 

različne odzive. 

Pri tem sem se spraševala, kaj se zgodi z reproduktibilnostjo grafike in kako dodana barva vpliva in 

prispeva k grafičnem odtisu. Zanimalo me je ali grafični odtis z vnosom barve doživljamo drugače in 

kako omenjeni področji skupaj delujeta v končnih izdelkih.  
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kombiniranje likovnih področij. 



 
 

ABSTRACT 

I have joined two art fields - graphic arts and painting. When we talk about graphics, we can instantly 

think of reproduction, what is true for the majority of graphic techniques. The word painting associates 

us with numbers of colours and their combinations which activate our perception.  

I have mixed these two qualities where the same printing is shown in different light. Final works aren't 

the same anymore although the graphics has reproducible prints. Each gets its uniqueness and 

originality, each becomes different. Every single colour has its physical, psychological and symbolical 

characteristics which provoke different reactions.  

I have been also interested in reproductions of the graphics and also how the colour added impacts on 

the graphic print. I have researched if we feel each graphic print differently and how the areas work 

out together in final pieces of art.  
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1   UVOD 

Umetniška grafika ima na likovnem področju poseben čar, saj se pri ustvarjanju umetniki srečujejo z 

grafičnimi postopki in obdelavo, ki pripelje do končnega izdelka.  Sem spadajo različni načini obdelave 

matrice, ki jo je potrebno obdelati tako, da bo dosegla želene učinke, postopki nanašanja barve na 

matrico in postopki odtiskovanja. Pri grafiki je torej pomembna strukturalna postopnost, ki je njena 

pomembna značilnost. Izvedba posameznih stopenj pripelje do želenega rezultata. 

Ker je podoba fiksirana na matrici, z njo lahko dosežemo več enakih odtisov. Umetniško delo je 

razmnoženo in tako obstaja v več enakih primerih. Grafika in reproduktibilnost sta med seboj tesno 

povezani, zato se pojavljajo tudi vprašanja o vrednostnem pomenu in originalnosti grafičnega odtisa.  

V svoji diplomski nalogi sem se ukvarjala s tem, kako odtise, ki so si enaki, spremeniti v unikatna, 

originalna umetniška dela. To sem dosegla tako, da sem jim dodala barvo, ki je pomemben element 

likovnega področja slikanja. Lastnost barve je, da ima močno ekspresivno vrednost. Različne barve v 

človeku vzbujajo posebno čustveno razpoloženje, zato vsak odtis začnemo doživljati drugače.  

Pri vključevanju slike v grafiko sem bila pozorna na njune podobnosti in razlike, ki so me pripeljale do 

tega, da sem področji smiselno povezala med seboj. Pri tem sem se opirala tako na oblikotvorne, kot 

na tehnične razlike in podobnosti, ki so opisane pod poglavjem Teoretično združenje. Pri svojih likovnih 

delih sem se na področju oblikotvornosti osredotočala na obliko oziroma ploskev, na tehničnem 

področju pa na ploskovit nanos barve, kar omogočata tako slikanje kot grafična tehnika stirografija, v 

kateri so narejeni grafični odtisi. Poleg tega sem grafiko odtisnila na platno, ki je najbolj značilna 

površina slikanja in na tak način pridobi večji slikarski videz.  

 

V diplomskem delu sem opisala obe samostojni področji, umetniško grafiko in slikanje, njune 

značilnosti, podobnosti in razlike. Opredelila sem grafično tehniko, imenovano stirografija in se 

osredotočila na njene izrazne možnosti. Zanimal me je tako postopek kot končni odtis. Na slikarskem 

področju pa sem se ukvarjala z barvo in barvnimi harmonijami. Nato sem ti dve področji v svojem 

praktičnem delu združila. 
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2   GRAFIKA 

Pod besedo grafika se ljudem pojavijo različne predstave in zamisli o tem, kaj to sploh je. 

Nekateri imajo v mislih tiste izdelke, ki vsakodnevno napolnijo naše nabiralnike. Kdor rad bere, se 

spomni na tiskanje knjig. Drug ima lahko v mislih tisk na tekstil. Ker je danes tehnologija zelo razvita, 

marsikdo pomisli na računalniško grafiko. Tisti, ki se zanima za likovno umetnost, podoživi umetniške 

grafike znanih umetnikov. Kdor pa se z grafiko ukvarja, ima pred sabo cel proces izdelave od samega 

začetka, do končnega izdelka. Kaj torej je grafika? Pojem izhaja iz grške besede graphein, kar pomeni 

pisati/ risati/ vgravirati/ vrezati. S tem lahko označimo široko paleto vsebin in dejavnosti, ki pa so si v 

resnici dokaj različne. Označuje lahko namreč umetniško grafiko, industrijsko grafiko, grafično 

oblikovanje, vizualne komunikacije. Skupno tem dejavnostim je, da so povezane s tiskom in posledično 

z možnostmi reproduciranja. Zato je izraz grafika splošni pojem za vrsto dejavnosti, za katere je 

značilno razmnoževanje podobe. (Muhovič, 1992) 

Skozi zgodovino je človek spoznaval praktičnost uporabe odtiskovanja. Zavedal se je prednosti enakih 

odtisov in hitrega razmnoževanja podob. Že v 6. in 7. stoletju pred našim štetjem tako najdemo 

najstarejše primere tiskanja na svilo in lanene tkanine. Nekoliko kasneje so nastale rimske predhodnice 

lesoreza, imenovane tesserae signatoriae, nato kitajske lesene štampiljke ter perzijske tapetne 

prevleke, potiskane z vzorci. Pravo mesto v umetniškem ustvarjanju pa je grafika pridobila šele v 

začetku 18. stoletja. (Apollonio, Tršar, Šefran,  Galič,  Borčić, 1984) 

V nadaljevanju se bom osredotočila na področje likovne umetnosti, torej na umetniško grafiko, ki je 

ena izmed zvrsti umetniškega izražanja. Pravimo ji tudi originalna grafika, saj tu govorimo o 

originalnosti grafičnih odtisov. Obsega tako tehnično, kot likovno področje odtiskovanja, kjer površino 

nekega materiala obdelamo in upodobimo motiv, nato nanjo nanesemo barvo in odtisnemo s 

primernim postopkom tiskanja. S tem postopkom dosežemo več enakih odtisov. Uporabimo lahko 

površine različnih materialov, saj je izbor odvisen od same tehnike1. Lahko so lesene, cinkove, bakrene, 

kamnite ali iz linoleja, kartona itd. Površino ročno obdelamo na različne načine s pomočjo mehanskih 

postopkov, kot so vrezovanje, graviranje, dolbenje ali s kemičnimi postopki, npr. jedkanje s kislino. 

Oblikujemo pa jo lahko tudi z dodajanjem raznih materialov, ki jih lepimo na površino in podobno. Tako 

obdelano ploščo imenujemo matrica, na katero z valjanjem ali vtiranjem nanašamo tiskarsko barvo in 

jo nato odtisnemo na različne podlage. Tiskamo s pomočjo ročne stiskalnice, ročno ali s primernimi 

stroji. Za to je potreben določen pritisk, ki da grafiki poseben značaj. Odtis imenujemo grafični list, 

vendar šele takrat, ko ga podpišemo in označimo s skupnim številom odtisov in zaporedno številko 

odtisa. Umetniška grafika se torej razlikuje od industrijske grafike. O slednji govorimo takrat, ko gre za 

večjo proizvodnjo tiskarskih izdelkov, zato ji pravimo tudi reproduktivna grafika. Obdelava poteka s 

                                                           
1 Grafične tehnike so največkrat poimenovane po materialu odtisne plošče: linorez, lesorez, kamnotisk. 
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pomočjo strojev, s tehničnimi postopki, foto-postopki ter računalniško obdelavo, kar omogoča izdelavo 

velikega števila odtisov v kratkem času. Pomembne značilnosti umetniške grafike, ki se ločujejo od 

industrijske grafike so naslednje: matrico ročno izdela avtor sam, potrebne so tudi ročne veščine, 

obdelava matrice in način nanosa barve sta prilagojena situaciji, z različno močnim pritiskom dosežemo 

posebne grafične kvalitete, barve lahko poljubno mešamo, uporabljamo lahko tudi različne papirje, ki 

omogočajo globinsko ali reliefno odtiskovanje, dosegamo lahko prosojne ali kritne barvne učinke. 

(Jesih, 2000; Šuštaršič idr, 2004) 

 

2.1   Reproduktibilnost grafike 

Kadar govorimo o grafiki, najpogosteje pomislimo na odtiskovanje oziroma razmnoževanje podob in 

besedil. Bistvena lastnost grafike je torej njena reproduktibilnost. Večina grafičnih tehnik daje možnosti 

reprodukcije, brez katere si grafike ne bi mogli predstavljati. To je mogoče doseči le takrat, ko imamo 

podobo fiksirano na matrici. Grafike si tako ne moremo zamisliti brez matrice, ki ima pomembno vlogo 

pri ponovnem odtiskovanju. (Apollonio, Tršar, Šefran, Galič, Borčić, 1984)  

Omogoča nam, da podobo razmnožimo in tako lahko dobimo večje število enakih odtisov. Lahko bi 

rekli, da je grafični list umetniško delo, ki obstaja v več enakih primerih. O reproduktibilnosti 

umetniškega dela je pisal tudi teoretik in kritik Walter Benjamin (1981), ki je izpostavil razliko med 

neponovljivim, torej enkratnim umetniškim delom in izdelkom, ki poleg svojih reprodukcij izgubi svojo 

originalnost. Trdil je, da z reprodukcijo umetniško delo izgublja svojo karizmatično ''auro'' in eksistenco, 

saj mu odvzamemo tisto, kar je zanjo karakteristično. Kljub temu, da reprodukcija lahko prinaša 

informacijo o izvirniku, pa ga ne more nadomestiti. To, kar je glavna značilnost grafike, postane tudi 

ovira za njeno avtentičnost. Z grafičnim tiskom se torej postavlja vprašanje o razmerju med izvirnim 

delom in njegovo ponovitvijo. Na to kaže predvsem industrijska grafika, ki jo prav zaradi velike količine 

''kopij'' imenujemo tudi reproduktivna grafika. Ta je začela načenjati mejo med proizvodno in 

umetniško prakso. Prav tako je na zahtevah tehnične reproduktibilnosti utemeljena umetniška grafika, 

saj so grafični listi še vedno natisnjeni v določenem številu natisov. Zakaj potem  pri umetniški grafiki 

govorimo o originalnosti grafičnih odtisov, če jo ti izgubijo zaradi reproduciranja? Muhovič (1992) nam 

pojem originalnosti v umetniški grafiki predstavi v drugačni luči. Pravi, da reproduktivni postopki niso 

samo nekakšno sredstvo za razmnoževanje podobe, ampak tudi dejavnik, ki igra veliko vlogo pri 

sooblikovanju njenega estetskega izraza oziroma vsebine. Ta estetska vsebina tako pridobi posebno 

doživljajsko noto, ki bi jo v nasprotnem primeru ne imela. Grafična obdelava daje umetniškem delu 

specifično kakovost in naravo tudi zato, ker se na poti do končnega izdelka umetniki srečujejo z 

različnimi načini obdelave matrice, ki jo morajo obdelati tako, da bo dosegla želene učinke ter z načini 

ter podrobnostmi tehničnih postopkov in tiskanja.  
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Reproduktibilnost torej ni cilj, temveč sredstvo za produkcijo estetske vsebine. Poleg tega ima grafični 

medij svoje specifičnosti, ki dopolnjujejo in karakterizirajo umetniško delo. Te so prilagojene pogojem 

reproduktibilnosti, kar ohranja njegovo originalnost. Tukaj bi omenila tehnično obdelavo, kjer se 

uporabljajo različni materiali in pripomočki, s katerimi upodobljen motiv dobi drugačen, samosvoj 

značaj. Zaradi zrcalnosti odtiskovanja, pozitiva in negativa, se grafik velikokrat ukvarja z morfološkimi 

transformacijami, pri čemer lahko analizira različne možne kombinacije. Poleg tega je pomembna 

strukturalna postopnost, ki je posebna značilnost grafičnega medija, saj si posamezne faze izdelovanja 

sledijo v zaporedju. Izvedba posameznih stopenj, ki jih grafik mora načrtovati, pripelje do želenega 

rezultata. (Muhovič, 1992; Zgonik, 1994) 

 

2.2   Vrste in načini tiska 

Poznamo visoki tisk, globoki tisk, ploski tisk in sitotisk, ki se ločijo po načinu barvnega nanosa in načinu 

tiskanja. Njihovo poimenovanje izhaja iz oblike matrice, ki jo umetnik uporabi. 

 

Visoki tisk  (odtisnejo se izbočeni deli matrice)  

Matrico izdelamo tako, da v površino vrežemo tiste dele, ki ostanejo na odtisu beli. Barvo torej 

nanašamo na dvignjene dele, ki so ostali neobdelani. Na matrico položimo papir, pri tiskanju pa 

ustvarimo pritisk na površino. Ker se barva odtisne iz dvignjenih delov površine, ta način tiskanja 

imenujemo visoki tisk. Grafične tehnike, ki jih prištevamo k temu načinu tiskanja so linorez, lesorez, 

tisk s pečatniki, šablonski tisk, kolažni tisk, kolagrafija. 

 

Globoki tisk (odtisnejo se poglobljeni deli matrice)   

Pri globokem tisku barvo vtremo v zareze, vdolbine ali jedkana mesta matrice. Odvečno barvo s 

površine matrice skrbno obrišemo. Na vlažen papir se odtisnejo le poglobljeni deli matrice. Sem 

prištevamo naslednje grafične tehnike: suha igla, bakrorez, jedkanica, akvatinta, vernis mou, 

reservage, kolagrafija. 

 

Ploski tisk (odtisnejo se kemično obdelane površine matrice)   

Matrica pri tej vrsti tiska ostane brez vdolbin, površina je ravna. Motiv se na ploščo nanese direktno s 

pomočjo posebnih mastnih sredstev. Barvo nanašamo na navlaženo površino. Voda in maščoba se med 

seboj odbijata, zato se na mastnih delih barva oprime, medtem ko se na vlažnih ne. Najbolj znane 

tehnike ploskega tiska so litografija ali kamnotisk, cinkografija, algrafija, ofsetni tisk. 
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Sitotisk (odtisnejo se nepokriti predeli sita)  

Gre za način tiska, kjer se za matrico uporablja posebno tkanino, ki je napeta na okvirju - sito. Pri tem 

izkoriščamo njene propustne in nepropustne dele. Barvo skozi sito pretisnemo in zato sodi med tehnike 

s pretiskovanjem skozi šablono. (Jesih, 2000; Šuštaršič idr., 2004) 

 

Umetniška grafika ponuja umetnikom številne možnosti raziskovanja, tako na področju novih tehnično 

kemičnih procesih jedkanja, pri uvajanju novih postopkov ročnega odtiskovanja, novih idej, uporabe 

barv, različnih struktur papirja, različnih možnosti odtiskovanja. Tako je npr. nastala tudi nova grafična 

tehnika stirografija, ki jo je izumil prof. mag. Črtomir Frelih, spec.. Uvrščamo jo med visoki tisk, saj se 

pri tiskanju odtisnejo visoki deli matrice. Prav ta tehnika je poleg barve glavna tema avtorskega dela 

moje diplomske naloge.  

 

2.3   Stirografija 

Stirografija ali stirotisk je nova grafična tehnika, poimenovana po osnovnem materialu stiroporu 

(polistirol), iz katerega je narejena matrica. Material je lahek, poceni in je na voljo tudi v velikih 

dimenzijah, zato je primerna za ustvarjanje grafik velikih formatov. Pri tej tehniki se uporablja kemični 

postopek obdelave tiskovne plošče. Matrico namreč izdelamo tako, da nitro razredčilo nanesemo na 

stiroporno ploščo s pomočjo čopiča. Ko se tekočina dotakne podlage, pride do kemijske reakcije, ki 

povzroči, da se stiropor v stiku z razredčilom stopi in tam nastane vdolbina. Porisani deli se torej 

poglobijo. Razredčilo hlapi, zato se razkrajanje stiroporne plošče hitro konča in tako ne razje celotnega 

stiropora. Z valjčkom iz penaste gume na tako pripravljeno matrico nanesemo tiskarsko barvo na vodni 

osnovi. Barva se oprime tistih delov površine, ki se niso poglobili. Na matrico nato položimo tiskarski 

papir in ročno odtisnemo. Grafične stiskalnice v tem primeru ne uporabljamo, saj bi lahko stiroporno 

ploščo poškodovali. Namesto tega si pomagamo s težjim gumijastim ali lesenim valjem, lahko pa 

uporabimo kar svojo roko. Ker se barva odtisne iz dvignjenih delov površine, uvrščamo tehniko med 

visoki tisk. Njen izumitelj pravi, da je ta tehnika primerna predvsem za ustvarjanje velikih in enostavnih 

potez, linij in ploskev. Ni pa primerna za risanje detajlov. Tehnika daje podoben vtis, kot nastane pri 

belem rezu lesoreza ali linoreza, vendar pa so nastale oblike mehkejše. (Frelih, 2014a) Paziti moramo, 

da nitro-razredčila ne vdihavamo preveč, prostor moramo zračiti, uporabljamo zaščitne rokavice. 

Razredčilo ne sme pridi v stik z virom vžiga, hranimo ga v dobro zaprti embalaži. Tehnika ne vzame 

veliko časa, zanimiva je zaradi lastnosti uporabljenega materiala. 

Poleg zgoraj opisanega postopka obstajajo tudi drugačni načini in postopki za izdelavo matrice, 

uporabljajo se lahko tudi drugi pripomočki in materiali. Zato poznamo različne variante stirografije. 
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2.3.1   Kautografija 

Je tehnika risanja s spajkalnikom, vročim risalom. Ko rišemo po stiroporu, njegova vroča konica 

povzroči, da na tem mestu nastanejo poglobljeni deli. Pri tem nam ni potrebno uporabljati strupenega 

razredčila. Vendar pa tudi pri tej tehniki nastaja neprijeten vonj. (Frelih, 2015) Pri uporabi spajkalnika 

moramo biti zelo previdni, da se ne opečemo, ker je konica orodja precej vroča. Paziti moramo tudi, 

da vroče konice ne odlagamo na vnetljive površine. 

 

2.3.2   Stirografija- reservage 

Z akrilnimi barvami upodabljamo oblike na stiropor. Barva se posuši in predstavlja pozitivno risbo. Akril 

mora biti dobro nanesen, da je učinek pravi. S tem zaščitimo dele, ki bi jih radi odtisnili. Poleg barve 

lahko matrico zaščitimo tudi z lepilnim trakom ali folijo. Okrog risbe stiropor s pomočjo čopiča ali krpice 

poglobimo z nitro razredčilom. Kjer je nanešena akrilna barva, se stiropor ne razje in površina plošče 

ostane dvignjena. Nato z valjčkom nanesemo barvo in matrico odtisnemo tako, kot pri zgoraj opisanem 

postopku stirografije. Tudi ta tehnika ni primerna za upodabljanje detajlov, ampak jo uporabljamo za 

upodabljanje velikih površin. (Frelih, 2014b) 

 

2.3.3   Risanje z voskom ali lepilom – stirografija - kolagrafija 

Na stiroporno površino lahko rišemo tudi z lepilno toplotno pištolo, ki topi palice iz voska. Poleg voska 

lahko uporabimo tudi mekol v embalaži s koničasto odprtino, da se lažje izražamo. Ta postopek je 

podoben tehniki kolagrafije, kjer z lepilom za les - mekolom rišemo po površini. (Nagode, 2015) 

  

Naštete in opisane so nekatere različice stirografije, vendar pa lahko za izdelavo matrice uporabimo 

številna druga sredstva in pripomočke. Zareze v stiropor lahko naredimo tudi z ostrim rezilom, pri 

čemer moramo paziti, da jih razširimo in režemo pod kotom, da so na odtisu dovolj vidne. Uporabimo 

lahko tudi vžigalnik, vendar pa je pri toplotni obdelavi stiropora težje nadzorovati naše izražanje. Ker 

je stiropor mehek material, lahko vdolbine naredimo tudi s pritiskanjem raznih predmetov ali kar s 

pomočjo dlani in prstov.  

 

2.3.4   Materiali in orodja, ki jih uporabljamo pri stirografiji 

 

Stiropor 

Stiropor uporabljamo za različne namene, kot embalažo in seveda v gradbeništvu, kjer je poznan kot 

dober toplotno izolacijski material. Stiroporu pravimo ekspandiran polistiren, oziroma EPS. Nastane s 

pomočjo polimerizacije, kjer se stiren z dodatkom pentana ekspandira. Volumen se pri tem stirenu 

poveča približno 40-krat. Po končani obdelavi se polistiren oblikuje s pomočjo kalupov. Stiropor je 



7 
 

dober izolator, saj je sestavljen le iz 2 % polistirena, vse ostalo je zrak. Je tudi izjemno lahek in dostopen 

material, paropropusten, brez vonja, negorljiv, a topljiv v stiku z ognjem. Kupimo ga lahko v ploščah 

najrazličnejših debelin, cenovno pa je precej ugoden, saj znaša cena 5 cm plošče velikosti 1m2 od 0,50 

€ naprej. (https://www.mojmojster.net/clanek/137/stiropor_ali_stirodur)  

 

Nitro-razredčilo 

Razredčilo uporabljamo za razmastitev kovinskih površin, za odstranjevanje voskov in smol na lesu, za 

redčenje nitro barve in čiščenje orodja. Je zelo močno topilo, vnetljiva tekočina in hitro hlapi, povzroča 

lahko draženje kože in je strupena. Je zelo močnega vonja in nevarna za vdihavanje, zato moramo z njo 

delati v zračnih, odprtih prostorih. Ne sme priti v stik z očmi ali s sluznico, povzroča lahko narkotični 

učinek, zaspanost in draženje dihalnih poti. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti lahko 

škoduje organom. Če jo po pomoti zaužijemo, moramo izpirati usta in ne izzivati bruhanja, da še bolj 

ne poškodujemo sluznice. Če pride v stik z očmi, moramo oči izpirati, odstraniti kontaktne leče, če jih 

imamo in takoj poklicati zdravnika. Pri uporabi moramo nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči. Je 

izjemno gorljivo sredstvo. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes. 

(https://www.carlroth.com/downloads/sdb/sl/3/SDB_3036_SI_SL.pdf) 

 

Spajkalnik 

Vžiga okrasne motive v različne materiale, kot so les, usnje, vosek, pluta. Rezilo je primerno tudi za 

vroče rezanje stiropora. Pri uporabi moramo biti pazljivi, zaščititi moramo telo in oči, naprave ne 

smemo uporabljati v bližini hitro vnetljivih materialov ali plina, preveriti moramo, da naprava ni pod 

napetostjo. Napravo je najbolje uporabiti v ustrezno zračnih prostorih, saj so hlapi, ki se tvorijo med 

spajkanjem, nevarni. Paziti je potrebno, da se ne opečemo. Če se napravo uporablja v šolskih prostorih, 

mora biti prisotno primerno usposobljeno in odgovorno osebje. 

(http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/575000-599999/588356-an-01-sl-

spajkalnik_300W.pdf) 

 

Pištola za vroče lepljenje 

Lepi različne materiale: karton, les, kovine, gumo, plastiko, keramiko itd. Lepila za vroče lepljenje 

omogočajo zelo hitra popravila, montažna in dekorativna dela in so primerna tako za hobby program 

kot za mojstre. Pri uporabi električnih orodij je potrebno vedno upoštevati varnostne napotke za 

zaščito pred električnim udarcem, nevarnostjo poškodb in požarov. Pri uporabi je najbolje nositi 

zaščitna očala in obleko. (http://www.antus.si/ustvarjanje/slike/navodila/16-51.pdf) 
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3   SLIKANJE 

Slikanje je poleg risanja, grafike, kiparstva itn. eno izmed področij likovne ustvarjalnosti, kjer imata 

pomembno vlogo predvsem ploskev in barva. Dopolnjujeta ju lahko tudi likovni prvini linija in točka. 

Slikar torej kompozicijo gradi z barvami, ploskvami in linijami, s katerimi na ploskvi prikaže iluzijo 

plastičnih oblik. Slikarstvo in uporaba barve imata skozi zgodovino veliko vrednost. Prve slike, ki jih 

poznamo, so stenske poslikave v jamah, ki segajo že v paleolitik. V tem obdobju je bilo slikanje 

predvsem zapis vsakodnevnih dogodkov. Šele pozneje je skozi posnemanje narave, iluzijo prostora, 

barvno modulacijo, iluzionizem itn. slikarstvo postalo umetnost, kot ga razumemo danes. Slikarska 

orodja, barve, podlage in tehnike slikanja so vplivala na razvoj slikarskih slogov, ki so prevladovali v 

določenem zgodovinskem obdobju. Glede na nosilce lahko govorimo o različnih zvrsteh slikarstva, kot 

so stensko slikarstvo, okensko slikarstvo, tabelo slikarstvo, knjižno slikarstvo, slikarstvo na steklo, 

tekstil, platno, papir itn. Od slikarske podlage je odvisna tudi izbira tehnike. Barve lahko na slikovno 

ploskev nanašamo na različne načine in možnosti glede na uporabo materiala. Za slikanje na papir so 

najprimernejše tehnike akvarel, pastel in gvaš. Oljne barve, tempere in akrilne barve se uporabljajo 

predvsem za slikanje na platno, papir ali leseno podlago. Slikarske tehnike, značilne za stensko 

slikarstvo, so mozaik, freska in sgraffito. Poznamo pa tudi druge tehnike, kot so kolaž, enkavstika, 

barvni svinčniki, voščene krede itn. Slikarske barve so v osnovi narejene iz pigmentov v tekočini ali 

prahu in iz veziv. Barvila oz. pigmenti so snovi naravnega ali umetnega izvora, s katerimi obarvamo 

predmete. Današnje barve so v večini že pripravljene v posodah in tubah.  

Beseda ''slikati'' po Slovarju slovenskega knjižnega jezika na umetniški ravni pomeni ''upodabljati kaj z 

barvami''. Najbolj značilen likovni element slikarstva je torej barva, ki jo bom bolj podrobno opisala v 

nadaljevanju. (Šuštaršič idr., 2004) 

 

3.1   Barva 

Barva je pomembna lastnost vidnega sveta in jo v fizikalnem smislu razumemo kot modifikacije v 

elektromagnetnem, svetlobnem valovanju. (Musil, 2002) Barva je lastnost predmeta, ki jo očesu 

posreduje svetloba, katero telo seva, odbija ali prepušča (SSKJ).  

S pomočjo svetlobe, ki jo dojemamo kot valovanje različnih drobnih delcev z različno valovno dolžino 

in korpuskularno naravo, zaznavamo barvo objektov. Sonce je najpomembnejši vir svetlobe. Človeško 

oko zaznava približno 40 odstotkov barv sončne svetlobe. Že v sedemnajstem stoletju je Isaac Newton 

odkril, da je sončna svetloba sestavljena iz več spektralnih barv, ki so vključene v mavrico. Skozi 

kristalno prizmo je spustil brezbarvni sončni žarek, ki se je nato razdelil v rdeče, oranžne, rumene, 

zelene, modre in vijolične žarke. Tem barvam pravimo pestre ali kromatične barve. Predmeti 

spektralne barve vpijajo ali odbijajo. Da vidimo predmete obarvane, poskrbi svetloba, ki se od površin 
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odbija; ko svetloba pade na površino, se odbije tista barvna svetloba, ki je očesu vidna in da objektu 

barvo. Ostale valovne dolžine pa površina vsrka. Na ta način dobimo informacijo o stvareh okoli nas, 

zato so te lastnosti pomembne tudi pri likovnem ustvarjanju. Za slikarja je namreč pomembna lastnost 

od snovi odbita svetloba. To se kaže predvsem pri subtraktivnem (odštevalnem) mešanju barv, kamor 

spada tudi snovno, torej likovno mešanje barv. Tukaj gre za subtrakcijo ali odštevanje valovnih področij 

iz bele svetlobe. Pigmenti pri snovnem mešanju barvo odštejejo. Vidimo torej samo ostanke svetlobe, 

ki jih pri mešanju barvne snovi odbijajo. Zelena je na primer valovno področje, ki ga odbijata modra in 

rumena, zato bo nastala pri mešanju teh dveh. (Butina, 1995) 

Primarne barve subtraktivnega mešanja barv so magenda rdeča, ciano modra in rumena. Primarnih 

barv ni mogoče zmešati iz drugih barv, lahko pa z njimi namešamo veliko barvnih odtenkov, npr. 

rumena in rdeča tvorita oranžno, iz modre in rumene nastane zelena, iz rdeče in modre pa vijolična. 

Tem barvam pravimo sekundarne barve, saj so mešanica dveh primarnih barv. Terciarne barve pa so 

mešanica dveh sekundarnih barv ali mešanica primarnih in sekundarnih barv. Te so jasno vidne in 

razporejene v Ittenovem barvnem krogu. Johannes Itten je namreč barve uredil v barvni krog po 

subtraktivnem načinu mešanja barv. Uredil ga je za praktično uporabo pri slikarstvu. Gre za sistem 

ureditev razmerja med barvami, kjer se barve stopnjujejo v krogu po barvnosti, ki je ena izmed dimenzij 

barve. (Šuštaršič, 2004) 

 

3.2   Barvne dimenzije 

Barva ima tri dimenzije in sicer: barvnost, svetlost, nasičenost. 

 

Barvnost 

Barvnost ali pestrost je značilnost, po kateri se barve med seboj razlikujejo in se spreminja po obodu 

barvnega kroga. Je najbolj očitna bistvena lastnost barve, zato se po barvnosti barve poimenujejo npr. 

rumena, rdeča, modra, zelena. Poleg pestrih oziroma pisanih barv, barvnost zajema tudi nepestre 

barve, to so bela, siva in črna. Vsaka barva ima torej svojo barvnost, saj brez nje barve ne bi bilo. 

(Trstenjak, 1996; Šuštaršič, 2004) 

 

Svetlost 

Je druga dimenzija barve, ki določa barvi svetlostno stopnjo. Barve imajo lahko enak barvni odtenek, 

barvna svetlost pa je lahko drugačna. Vsaka barva ima svojo svetlostno stopnjo in tako ločimo temnejše 

barve od svetlejših. V barvnem krogu je rumena najsvetlejša, vijolična pa najtemnejša. Rumena zaseda 

mesto na vrhu barvnega kroga, zato od nje po obeh straneh kroga upada barvna svetlost vse do 

vijolične, ki je na dnu. Svetlostno stopnjo lahko spreminjamo tudi z dodajanjem svetlejše ali temnejše 

barve. Vendar pa s tem ne spremenimo samo svetlosti barve, ampak tudi nasičenost ali odtenek. 
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Svetlostni učinek barve je odvisen tudi od sosednjih barv na barvni ploskvi. Barva je videti svetlejša ob 

temnejši in obratno. (Butina, 1995; Šuštaršič, 2004)  

 

Nasičenost 

Nasičenost lahko poimenujemo tudi kot barvna čistost, barvna moč, intenzivnost, polnost. Barve so 

lahko enako svetle in enakega odtenka, razlikujejo pa se lahko po stopnji nasičenosti. Ena od barv je 

močna, druga šibka. Nasičenost zmanjšujemo z dodajanjem bele, črne, sive ali komplementarne barve. 

Odvisna je od sestave svetlobnih valov. Če je svetloba homogena, je doživeta barva bolj nasičena, če 

je heterogena, pa je doživeta barva manj nasičena. Najbolj nasičene so čiste spektralne barve. Čim 

manj je barva nasičena, bolj se zdi sivkasta in umazana. (Pečjak, 2006; Šuštaršič, 2004) 

 

3.3   Doživljanje barv 

Glavna značilnost barve je njena ekspresivna funkcija, saj aktivira naše čustveno doživetje in pritegne 

pozornost. Poleg tega je najprimernejša za izražanje čustvenih vsebin. Pri opazovanju določene barve 

se aktivirajo tudi procesi v naši duševnosti, ki vplivajo na glavna področja duševnega doživljanja. (Itten, 

1999) Človek z barvami izraža svojo osebnost, čustva, potrebe in svoje glavne psihične funkcije, kot so 

intuicija, čustva, misli, občutke. Goethe je bil prvi, ki se je ukvarjal z občutenjem barv in izpostavil 

njihove etično-čutne učinke. Trdil je, da barva pri človeku sproži posebno čustveno razpoloženje. Barve 

je razporedil od rumene k modri, od pozitivne k negativni. Razpoloženje, ki ga ustvarjajo pozitivne 

barve, je razburjenost, živahnost, navdihujoče razpoloženje, negativne barve pa nasprotno izzovejo 

nestanovitno, šibko, nežno razpoloženje. Modra barva daje občutek hladu in umirjenosti, rumena pa 

toplino in udobnost. (Musil, 2002) 

Zaznava barv je povezana s toplotnimi občutki, kjer ločimo tople in hladne barve. Tipične tople barve 

so rumena, oranžna, rdeča, hladne barve pa modra, zelena in vijolična. Vse barve, ki vsebujejo rdeče 

odtenke, spadajo med tople barve, med njimi je tudi oranžna, rumeno oranžna. Te barve so prijetne in 

ugodno vplivajo na človeka. Hladne barve pa izhajajo iz modre, npr. modrozelena, rumeno zelena, 

zelena. Spominjajo na led, vodo in nam dajejo občutek globine. Te barve so pomirjujoče in osvežujoče. 

Na naše doživljanje različno vplivajo tudi svetle in temne barve. Svetle barve so pasteli najsvetlejših 

odtenkov. Te barve so zračne in jasne, se odpirajo in stvari navidezno povečajo. Bolj kot svetlost 

narašča, bolj izginjajo razlike med odtenki. Temne barve vsebujejo črno in delujejo resnobno. Se 

zapirajo in navidezno pomanjšujejo. Dramatičnost ponazarjanja nasprotij dosežemo s kombiniranjem 

svetlih in temnih barv. (Whelan, 1995)  

Svetlo in temno lahko povežemo z dnevom in nočjo. Človek ponoči miruje, počiva, podnevi pa je 

aktiven. Temne barve človeka umirijo in upočasnijo. Svetla, dnevna svetloba pa človeka aktivira in ga 

spodbudi k delovanju. Barve nam lahko dajo vtis, kot da nas tlačijo ali dvigajo. Tu govorimo o težkih in 
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lahkih barvah, kjer se nam temne zdijo težke, svetle pa lahke. Barva se nam zdi bolj težka takrat, kadar 

ima v sebi rdečo ali črno. Lahke barve so po večini mešane z belo in ne vsebujejo rdeče. (Trstenjak, 

1996) 

Naš barvni občutek se povezuje tudi z zaznavanjem prostora in gibanja, zato bi lahko govorili o 

bližajočih in oddaljujočih barvah. Wassily Kandinsky uvede koncept gibanja barv. Pri tem jih deli na 

dva načina polarnosti in sicer na tople in hladne ter na svetle in temne. Tople barve so usmerjene k 

rumeni, hladne k modri barvi, svetle se bližajo beli in temne črni barvi. Kandinsky nato loči dva tipa 

gibanja: linearno in centrično. Tople barve se nam linearno približujejo in ekscentrično širijo. Hladne 

pa se od opazovalca oddaljujejo in hkrati koncentrično krčijo. Tak način gibanja se nam kaže tudi pri 

svetli in temni barvi. Svetla se nam približuje, temna pa na videz oddaljuje. Anton Trstenjak (1978) po 

tem pojavu deli barve na vsiljive in skromne oziroma mirne, nemirne. Na enaki razdalji se nam zdi bližje 

svetlejša kot temnejša barva, ki manj izstopa od ozadja. Ker nekatere barve doživljamo, kot da so nam 

bliže, se zato zdijo bolj vsiljive in nemirne. Sem spadajo tudi pestre barve. Kandinsky barvam glede na 

gibanje pripiše doživljajske in simbolne karakteristike. Rumena vzbudi nemirnost in razburjenje, saj je 

njeno širjenje usmerjeno navzven; seva in prihaja na površino. Je zemeljska barva in predstavlja 

telesno, fizično energijo. Modra je nasprotje rumene, saj se krči vase in se od gledalca oddaljuje. 

Predstavlja globino in občutje umirjenosti. Rdeča je topla, materialna barva in nima globine. Po gibanju 

kroži in žari sama v sebi. Je protibarva zelene. Kandinsky pravi, da pri mešanju različnih barv, zmešamo 

tudi njihova gibanja. Zelena nastane, če zmešamo rumeno in modro in zato se povežeta tudi njuni 

gibanji. Pri zeleni se zato gibanje ustavi. Je statična, mirna barva. Oranžna združuje gibanji rdeče in 

rumene barve. S tem izgubi izrazito sevanje rumene in žarenje rdeče. Oranžna je trdno usmerjena 

naprej. Vijolična barva pa je ohlajena in poglobljena rdeča. (Butina, 1995) 

Materialne strukture barvnih predmetov vplivajo na občutke, iz katerih izvira razlikovanje med 

mehkimi in trdimi barvami. Mehke barve nas spominjajo na žamet; iz tega izvira poimenovanje 

žametna barva. V mehko barvo lahko 'prodremo' s pogledom in zato pridobi vtis gnetljivosti. Pod trde 

barve spadajo kovinske barve. Površinske barve so bolj trde, medtem ko so prostorninske mehke. 

Vendar pa lahko ena in ista barva naredi vtis mehke ali trde barve, kar je odvisno od raznih dejavnikov, 

na primer od razdalje, iz katere gledamo ali jakosti razsvetljave. Omenila bi še sveže in vele barve, ki 

nas še najbolj asocirajo na rastlinski svet. Sveže barve so pri rastlinah povezane z bleščečimi, nasičenimi 

barvami, vele pa z bolj umazanimi, nenasičenimi. (Trstenjak, 1996) 

S pomočjo barve dajemo predmetom čustveno vsebino. Vsaka barva je povezana z določenimi 

predmeti in pojavi, za katero je ta barva karakteristična. Določena barva torej predstavlja lastnost 

predmeta, kateremu tipično pripada. Vsaka barva v nas sproža tudi fiziološke učinke, daje svojevrsten 

občutek in tvori posebno ozračje, ki se odraža v človekovem biološkem počutju: vpliva na primer na 

cirkulacijo krvi ali utrip srca. Človek tako reagira na določeno barvo in ji pripiše čustva, ki postanejo 
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njen atribut. Pri barvi je pomembna tudi simbolna funkcija, saj ima v zgodovini in kulturi različne 

simbolne vrednosti. Simbolika je velikokrat vezana s kulturo in tradicijo. Glede na kulturno območje si 

sicer lahko isto barvo razlagamo na različne načine. Barve lahko na primer simbolizirajo srečo, veselje, 

moč, svobodo, žalost, smrt, obup. (Trstenjak, 1996) 

 

3.4   Psihološki in fiziološki učinki barv, simbolika  barv  

 

3.4.1    Rdeča 

Rdeča je simbol življenja, ljubezni, čustev, strasti. Je barva krvi in ognja, daje občutek toplote, 

simbolizira bojevitost. Izraža se skozi moč in toplino. Velja za zelo močno barvo in jo povezujemo tudi 

z življenjsko vitalnostjo. V nas lahko spodbuja agresivnost, občutek nemira, strasti, prizadevnosti in 

vztrajnosti, po drugi strani pa nam pomaga premagovati negativne občutke. Rdečo imajo rade 

ekstravertirane, energične in impulzivne osebnosti, saj poživlja, spodbuja k gibanju. Lahko pa 

predstavlja tudi nasilje, smrt, vojno, revolucijo in zlo. Je zelo vpadljiva barva in vpliva na fiziološke 

učinke, kot npr. zvišan krvni pritisk, pospešena cirkulacija krvi in dihanja, zvišana mišična napetost… Če 

je rdeče barve preveč, vzbuja učinek glasnosti. Čista rdeča izraža dominantnost in je indikator močne 

samozavesti in volje. Svetla in sijoča je dnevna, aktivna, temna pa nočna, skrivnostna in deluje 

vznemirjajoče. Po Ittnu rdeča pooseblja oblast in materialno moč. (Bilban, 2015; Musil, 2002) 

 

3.4.2    Modra 

Modro povezujemo z daljavo, neskončnostjo, pripisujemo ji večnost, globino, hladnost. Simbolizira 

zanesljivost, krepost, modrost, poduhovljenost, vzvišenost in zbranost. Če rdeča vpliva na čustva, pa 

modra vpliva na razum in nas spodbuja k razmišljanju. Fiziološko vpliva na znižanje krvnega pritiska, 

pomirja utrip in dihanje. Na človeka vpliva pomirjajoče in lagodno. Temnejši odtenki modre delujejo še 

bolj sproščujoče na človeka, svetli odtenki modre pa nas navdajajo z mirom. Je barva morja, globokega 

ledu, neba. Asociira na sanje, čistost, neskončnost, srečo in zvestobo. Med vsemi barvami je modra 

najgloblja, nesnovna in hladna. V nas lahko vzbuja tudi negativne učinke, kot so melanholija, temačnost 

in dvom ter neživljenjskost, izumetničenost. Če obraze ljudji osvetlimo z modro barvo,  izgledajo 

bolehni. Ker vsi predmeti z oddaljevanjem dobijo modrikast odtenek, modro barvo povezujemo z 

daljavo in neskončnostjo. (Bilban, 2015; Kovačev, 1997) 

 

3.4.3    Rumena 

Je najsvetlejša od vseh čistih barv. Povezuje nas s soncem, toplino, vedrino, optimizmom. Zato je tudi 

simbol večnosti. Čisti, svetli odtenki simbolizirajo pozitivnost, aktivnost, mladost in toploto. Prepletena 

z drugimi toplimi barvami izraža veselje, srečo, zadovoljstvo. Temnejše rumeni, zemeljski odtenki v nas 
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vzbujajo bolj negativne občutke; domišljavost, ljubosumje, zavist, hinavščino, sovraštvo. Motni in manj 

nasičeni odtenki dobijo bolesten prizvok in norost. Ker žari in se širi preko svojih meja, nam pomeni 

bližino, hkrati pa tudi vsiljivost. Je zelo intenzivna, ostra in kričeča barva. S fiziološkega vidika je rumena 

stimulans za oči in živce, saj nas prebudi in naredi odločne. Ob pogledu na rumeno dobimo asociacije 

na sonce, svetlobo, večnost, božanskost, odprtost, svobodo in dobro voljo. (Bilban, 2015; Musil, 2002) 

 

3.4.4    Zelena  

Je hladna barva in predstavlja umirjenost, ugodje in upanje. Je barva narave in tako simbolizira 

življenje, prebujanje in rast, svežino, hlad, vitalnost, upanje in zadovoljstvo. Zelena deluje na živčni 

sistem pomirjujoče. Znižuje krvni pritisk in širi kapilare. Telesno in čustveno dobro vpliva na človeka, 

saj sprošča, uravnoveša in blaži napetost. Pogosto jo označujemo kot barvo potrpežljivosti. Pomirjajo 

nas predvsem nežni in čisti zeleni odtenki. Zelena pa ima tudi negativne aspekte, kot so strupenost, 

razpadanje, strah, tesnoba, zavist. Kot mešanica rumene in modre barve pooseblja zelena barva po 

Ittnu sočutje. Psihofiziološki učinki zelene na človeka so torej nasprotni učinkom rdeče. (Kovačev, 1997; 

Musil, 2002)  

 

3.4.5    Vijolična 

Je hladna, mehka barva. Nastane z združitvijo dveh primarnih barv, modre in rdeče, zato je barva 

mešanih občutij in simbolizira dvoumnost, negotovost. V njej se odražajo nasprotja. Zaradi te napetosti 

njeno prisotnost običajno doživljamo kot motečo. Je melanholična barva in predstavlja žalost, potrtost, 

hrepenenje, skromnost. Daje nam vtis skrivnostnosti, razkošja, dostojanstva, umirjenosti in 

oddaljenosti.  Je tudi simbol žalovanja, poslušnosti, pokornosti. Po Ittnu pooseblja čustveno pobožnost. 

Nakazuje napetost, v človeku izzove hrepenenje, potrtost, melanholijo. Fiziološki učinki vijolične barve 

na človeka so intenzivni in podobni učinku modre. Okrepčevalno vpliva na srce in pljuča ter zvišuje 

odpornost. (Kovačev, 1997; Musil, 2002)  

 

3.4.6    Oranžna 

Je topla barva in ugodno vpliva na človekovo počutje, saj vzbuja zadovoljstvo. Je mešanica rdeče in 

rumene, zato ima v sebi živahnost rumene in trdnost rdeče. Poleg tega rdečo razumemo kot toploto, 

rumeno pa kot svetlobo, zato je oranžna zmes toplote in svetlobe. Simbolizira veselje, rast, zrelost, 

osvobaja, sprošča čustva in spodbudno deluje na možgane. Po drugi strani oranžno barvo lahko 

povezujemo tudi z ekstravertiranostjo in vsiljivostjo, saj je usmerjena navzven; torej k nam in ne v svojo 

notranjost, kot npr. rdeča barva. Zaradi te lastnosti se nam barva lahko kaže tudi kot površinska in 

agresivna. Oranžna deluje kot čustveni stimulus in nas spravi v dobro voljo, vendar pa lahko 

posameznika tudi zamori. Fiziološki vpliv te barve na človeka se kaže v spodbujanju delovanja srca, 
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krepitvi pljuč in ustvarjanju občutka prijetnosti. Asociira na sončni zahod, plamen ognja, pomaranče, 

jesen, mladost. Všeč je družabnim ljudem. Po Ittnu pooseblja samozaupanje. (Kovačev, 1997; Musil, 

2002)  

 

3.4.7    Rjava 

Rjava barva je topla barva. Je zemeljska barva, saj simbolizira zemljo, materinstvo, realnost. Je 

konkretna, stabilna, neposredna in je del vsakdanjega življenja, saj jo najdemo povsod v naravi. 

Povezujemo jo z drevjem, lesom, zemljo, jesenskim listjem. Pozitivni aspekti rjave so domačnost, 

varnost, materinstvo, toplota. Učinki svetlih odtenkov rjave barve so občutki zdravja in dobrega 

počutja. Ker smo je vajeni, jo doživljamo kot prijetno, vendar pa je kot samostojna barva običajno manj 

priljubljena. Simbolizira namreč tudi požrešnost in lenobo, dolgočasnost in povprečnost pa tudi 

revščino in ponižnost. Rjava je včasih veljala za najgršo, nosili so jo berači, hlapci, kmetje. Sčasoma so 

jo začeli ceniti kot barvo zemlje. Povezujejo jo tudi s staranjem predmetov, staro blago in papir npr. s 

časom porjavita.  (Bilban, 2015; Kovačev, 1997) 

 

3.4.8    Bela 

Bela spada med nekromatične barve. Kljub temu, da jo nekateri označujejo kot barvo brez pigmenta, 

jo prav tako povezujemo z določenimi čustvi, ki jih ne spodbudi nobena druga barva. Povezujemo jo s 

svetlobo in posledično z izvorom, začetkom. Predstavlja čistost, v simbolnem smislu popolnost, 

dobroto, pozitivnost. Je simbol miru, tišine, nevtralnosti ter simbol vere in božanskosti. Na človeka 

deluje očiščevalno, preganja obup in čustveno razburjenost. Navdaja nas z občutkom svobode in 

brezmejnosti. Če pa je bele barve preveč, nam vsiljuje občutek osamljenosti in hladnosti, kar asociira 

na praznino. Bela barva nas spominja na sneg, čistočo, neskončno svobodo, praznino, tišino. Bel je 

sneg, zato jo povezujemo z hladom. Poleg tega je bela tudi tradicionalna barva poročnih oblek, kjer 

simbolizira eleganco in  čistost. (Bilban, 2015; Kovačev, 1997) 

 

3.4.9    Črna 

Je prav tako akromatična barva, pri kateri gre za odsotnost svetlobe. Je nasprotje bele barve. Črna 

označuje temo, noč in počitek, iz psihološkega vidika pa simbolizira praznino, žalost, smrt in 

potlačenost. Črna izraža pasivnost, daje občutek teže, pomeni zanikanje in strah. Kljub temu, da črni 

pripisujemo več negativnih lastnosti, ima tudi pozitivne aspekte, kot so moč, skrivnostnost, eleganca, 

razlikovanje, neprodornost. Njeni fiziološki vplivi na telo so spodbujanje počitka. Kandinsky pojmuje 

črno barvo kot nič, ki ne vključuje nobenih možnosti, belo pa kot nič, kjer so zajete vse možnosti. 

(Bilban, 2015; Kovačev, 1997) 
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3.4.10    Siva 

Siva je najmanj izrazita, mračna in motna barva. Tako kot črna in bela spada med nekromatične barve. 

Je neodvisna, samostojna barva z lastnostjo indiferentnosti. Je nevtralno področje med črno in belo, 

svetlim in temnim. Ni izrazita barva, ni ne topla, ne hladna, je nedoločljiva, nepomembna, brezčutna. 

Človeka otopi, poleni, povezana je s starostjo, staromodnostjo, dolgočasnostjo. Asociira na sive oblake, 

dim, meglo, strah, monotonijo, depresijo, starost. Je barva izmikanja in izogibanja. Fizično učinkuje na 

človeka hladno in umazano. (Bilban, 2015) 

 

3.5    Harmonija barv 

Z različnimi barvnimi odtenki je mogoče ustvariti učinkovite barvne kombinacije, ki naše čustvene 

odzive še povečajo. Ena izmed teh kombinacij je barvna harmonija, ki na gledalca vpliva ugodnejše, kot 

katera koli druga. Pri tem se moramo zavedati, v kakšnem razmerju so določene barve, če hočemo 

ustvariti želeno razpoloženje. Če poznamo barvno govorico in znamo kombinirati barve iz široke barvne 

palete, lahko nastanejo učinkovite barvne kombinacije. (Whelan, 1995). 

Harmonija barv je torej skladnost določene skupine barv, kjer gre za skupni učinek le teh. Ločimo dve 

vrsti barvne harmonije in sicer: harmonija na osnovi sorodnosti in harmonija na osnovi kontrastnih 

odnosov. Barve so si lahko sorodne po barvnosti in v barvnem krogu stojijo skupaj. Tako nastanejo  

harmonije toplih barv, hladnih barv ali pa harmonije barve istega odtenka. Skupina barv si je lahko 

sorodna po svetlosti; harmonije svetlih ali temnih barv. V naslednji barvni skupini pa so si barve 

sorodne po nasičenosti. Pri zgoraj naštetih so zajete vse tri bistvene dimenzije barv, v življenju pa 

uporabljamo tudi druge izraze za barvne sorodnosti, kot na primer harmonija jesenskih barv, pastelnih 

barv itn. Harmonija kontrastnih barv temelji na kombinacijah barv, ki z mešanjem povzročijo nastanek 

nevtralne barve. Sem spadajo komplementarne dvojice barv ali trojice barv, ki v barvnem krogu tvorijo 

enakostranični trikotnik ali pa harmonija nastane z dvema dvojicama komplementarnih barv 

(harmonične diade, triade, tetrade). (Šuštaršič, 2004)  

Harmonija pomeni ravnotežje, simetrijo moči. Barve so harmonične, ko pomešane skupaj dajo 

nevtralno sivo. Vse druge kombinacije so disharmonične ali ekspresivne. Itten v svojem delu Umetnost 

barve omenja tudi teoretika barv Wilhelma Oswalda. Ta pravi, da sestavi nekaterih barv učinkujejo 

prijetno, drugi pa ravno obratno. Prijetne so tiste barve, kjer obstaja neka urejenost. Če te ni, 

učinkujejo take barve neprijetno, nevtralno. Skupine prijetnih barv imenujemo harmonične, saj po 

Wilhelmu obstaja osnovni zakon, ki pravi, da je harmonija enako urejenosti. (Itten, 1999) 

Osnovni barvni sestavi 

Poznamo več barvnih sestavov, na primer; primarni, sekundarni, terciarni, akromatični, analogni, 

komplementarni, monokromatični sestav. 
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Kombinacija nasičene rdeče, rumene, modre barve je primarni sestav, kombinacija sekundarnih barv 

(zelena, vijolična, oranžna) je sekundarni sestav, pri terciarnem sestavu gre za kombinacijo dveh barv, 

ki sta si v barvnem krogu enako oddaljeni, npr. rumeno-oranžna in rdeče-vijolična. Akromatični sestav 

ima le črne, bele in sive tone, pri analognem uporabljamo tri zaporedne barve barvnega kroga. Sestavu, 

kjer kombiniramo nasprotni barvi iz barvnega kroga, pravimo komplementarni sestav. Pri 

monokromatičnem sestavu gre za kombinacijo ene barve in njenih odtenkov. (Whelan, 1995) 

 

4    LASTNA LIKOVNA DELA 

4.1    Teoretična izhodišča združevanja grafike in slikarstva 

V svoji diplomski nalogi sem združila likovni področji umetniško grafiko in slikanje. Pri umetniški grafiki 

sem se osredotočala predvsem na večkratno ponovljeno podobo, torej na njeno  reproduktibilnost, pri 

slikanju pa na barvo in kako z njenimi kombinacijami ustvarjamo barvno harmonijo, ki vpliva na 

doživljanje umetniškega dela.  

Ti dve likovni področji se med seboj zdita povsem različni. Pri vključevanju slike v grafiko sem bila zato 

še posebej pozorna na njune podobnosti. Kakšne so torej razlike in podobnosti med sliko in grafiko?  

Najprej bi izpostavila oblikotvorno razliko, ki je pri grafiki odvisna predvsem od grafične tehnike. 

Poznamo namreč vrsto tehnik, ki dajo grafičnemu delu poseben značaj. Nekatere izražajo vsebino z 

linijo, ki je pomemben grafični element. Sem prištevamo predvsem linorez (obrezni linorez, beli rez), 

lesorez, kolagrafijo in gravuro, kjer je risba vrezana v ploščo in odtisnjena na papir. Naštete tehnike se 

še najbolj približajo linijski risbi. Tonsko risbo pa dovoljujejo kemične tehnike, kot so jedkanica, 

akvatinta, vernis mou, pa tudi suha igla in litografija. Te omogočajo izdelavo podrobnosti in raznih 

učinkov, kot so sence, svetlobe, teksture in raster. Pomembni likovni element je torej svetlo-temno, 

katerega glavna naloga je členitev prostora. Grafika pa nam omogoča tudi ustvarjanje z oblikami, s 

katerimi gradimo kompozicijo. Oblike lahko prav tako ustvarimo v linorezu in lesorezu, predvsem pa bi 

sem umestila tisk s šablonami, kolažni tisk, sitotisk in tudi stirografijo, ki sem jo uporabila pri svojih 

praktičnih izdelkih. Pri barvnem linorezu in lesorezu ter barvnem tisku s šablonami pa dobi pomembno 

vlogo tudi barva, s katero ustvarjamo barvne ploskve. Če je za svetlo - temno bistvena lastnost členitev 

prostora, pa je za barvo glavna njena ekspresivna moč, ki aktivira naše čustveno doživetje. Tukaj bi 

sedaj izpostavila podobnost s slikanjem. Slika ima namreč za osnovo ploskev, njen najbolj značilen 

element je barva. Kompozicija se gradi s pomočjo barv, ploskev, pa tudi linij.  

Naslednja je tehnična razlika, kjer bi izpostavila način nanosa barve. Za slikarstvo sta značilna tako 

ploskovit nanos barve, kot tudi slikovit nanos, kjer se opazijo poteze čopiča. To se najbolje opazi pri 

impresionistih. Pri grafiki pa na tiskovno ploščo nanašamo barvo na več načinov in sicer z valjanjem, 

vtiranjem ali z rakljem skozi sito. Način nanosa barve je tu ploskovit, kar je sorodno slikarstvu. 
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Iz likovno teoretskega vidika in z vidika formalne analize sem se torej pri svojih likovnih delih 

osredotočala na ploskev in barvo ter ploskovit nanos barve, kar omogočata tako slikanje kot grafična 

tehnika stirografija. Ta namreč ni primerna za oblikovanje detajlov, ampak za enostavne poteze in 

oblike večjih dimenzij. Pri vključevanju slike v grafiko sem bila pozorna na njune lastnosti, ki so si 

sorodne in z njuno povezavo dobila želen rezultat.  

 

Kot sem že omenila, sem pri svojih delih izhajala iz grafične reproduktibilnosti. Tehnika, ki sem jo 

uporabila, je stirografija. V stiroporno ploščo sem vrisala motiv in tako nastalo matrico večkrat 

odtisnila. Podobo sem torej razmnožila in dobila večje število enakih odtisov. Pri tem se pojavlja 

vprašanje o originalnosti umetniškega dela. Ta ni enkraten, saj z reprodukcijami izgublja svojo 

unikatnost. Lastnost grafične reprodukcije sem natisnjenim grafikam odvzela tako, da sem nanje 

dodala barvo. S slikanjem sem tako vsakemu odtisu dodala svojo unikatno vrednost. Odtisi, ki so bili 

prej povsem enaki in smo jih doživljali na enak način, sedaj dobijo vsak svojo originalnost in drugačno 

vsebino. To sem dosegla predvsem z dodajanjem barve, katere lastnost je ekspresivna moč in doživetje. 

Enaka podoba, združena z drugačnimi barvnimi odtenki, nam vzbuja povsem drugačne občutke. Vsaka 

barva ima svoje fiziološke in psihološke učinke ter simbolično vrednost, zato jo doživljamo na različne 

načine. Z barvnimi kombinacijami sem ustvarila barvne harmonije, ki različno učinkujejo na naša 

občutja . 

Pri ustvarjanju avtorskih del sem se torej poigravala in spraševala o tem, kaj se zgodi z 

reproduktibilnostjo grafike, kako dodana barva vpliva na grafični odtis ter kako posamezne barve in 

barvne harmonije vplivajo na doživljanje končnega izdelka.  

Ko sta grafika in slika na koncu združeni v eno, umetniškemu delu dodata drugačen pomen. S tem se 

vsak grafični odtis spremeni v samostojno likovno delo s pomočjo uporabe barve in barvne harmonije.  

 

4.1.1    Reference 

Pri nastajanju diplomske naloge sem se navezovala na naslednja dva umetnika, ki sta se v svojih 

grafičnih delih izražala predvsem z barvnimi ploskvami, pri katerih barva vpliva na izražanje vsebine.  

 

Andy Warhol (1928- 1987) 

Andy Warhol je eden izmed najpomembnejših predstavnikov umetniškega gibanja Pop art, ki je 

prevladoval v  petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja. To gibanje je nastalo v Veliki Britaniji, zagon 

pa je dobilo v ZDA. Likovno gradivo v pop art-u je naslonjeno predvsem na sredstva masovne 

produkcije. Warhol je v svojem delu izražal vrednote kapitalistične potrošniške družbe in se opiral 

predvsem na vsesplošno navzočnost in vsiljivo ponavljanje reklam. Warhol je na platno prenesel po 

eno ali več ponavljajočih se podob polic iz nakupovalnih središč ali podob znamenitih osebnosti. Zanje 
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so značilne močne barve in poenostavljene oblike. Portret Marliyn Monroe je prikazal v zaporedju 

barvnih skupin in tako izzval gledalca. Poleg tega pa barve vplivajo na izražanje vsebine oziroma na 

zgodbo o Marilyn. Delo je narejeno v tehniki sitotiska, ki je postala izredno priljubljena med umetniki 

v času pop arta. Podoba je tiskana na platno. (Arnason, 2004; Golob, 2010) 

 

 

Slika 1: Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1967, sitotisk na platnu 
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Slika 2: Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1962, sitotisk na platnu 

 

 

Slika 3: Andy Warhol, 210 Coca-cola Bottles, 1962, sitotisk na platnu 
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Robert Rauschenberg (1925 –2008) 

Robert Rauschenberg je bil vsestranski ameriški umetnik, saj se je ukvarjal z risanjem, slikanjem, 

kiparstvom in grafiko. Delal je v številnih slogih in v svojih delih uporabljal različne materiale in tehnike. 

Uvrščamo ga med predhodnike povojnih gibanj od abstraktnega ekspresionizma naprej, vendar je kljub 

temu ostal neodvisen od kakršne koli pripadnosti. Poznan je po tem, da je v svojih delih kombiniral 

različne umetniške tehnike, med drugim tudi grafiko in slikanje. V obdobju med letoma 1961 in 1964 

je izdelal serijo del, kjer je grafično tehniko sitotisk združil s slikarskimi potezami čopiča. Ta dela 

prikazujejo dialog s slikarstvom in mehansko reprodukcijo slike. Na platno je natisnil podobe in 

fotografije iz revij in časopisov. Nato je nanje s pomočjo čopiča upodobil drzne in gestualne poteze, ki 

spominjajo na abstraktni ekspresionizem. S tehniko sitotiska se je osvobodil omejitve obsega odtisov 

in tako pomnožil, povečal in spremenil enake podobe za večkratno uporabo. Njegovi motivi vključujejo 

živali, športnike, urbano pokrajino in različne embleme ameriške kulture. Najprej je delal v črno- beli 

nepestri barvni paleti, nato pa je začel vključevati številne druge pestre barve. Kombinacija omenjenih 

področij mu je omogočala preprosto ponovno uporabo podob v različnih kontekstih. Rauschenbergova 

praksa je namreč bila ponovno vnašanje in rekonstrukcija podob iz različnih medijev v nove vizualne 

možnosti. S tem je predstavil tudi estetiko sodobnih medijev, kar bi lahko opredelili kot pop art. 

(Joseph, 2001; Smith, 1990) 

 

 

Slika 4: Robert Rauschenberg, Scanning, 1963, olje in sitotisk na platnu 
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Slika 5: Robert Rauschenberg, Untitled, 1963, olje, sitotisk, železo in plastika na platnu 

 

 

Slika 6: Robert Rauschenberg, Tree Frog, 1964, olje in sitotisk na platnu 
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4.2    Likovno praktični vidiki združevanja grafike in slikarstva 

Najprej sem izdelala grafike po klasičnem postopku v tehniki stirografija, ki spada pod visoki tisk. 

Ohranila sem celoten postopek, od ročne izdelave matrice, preko nanašanja barve na matrico in vse 

do tiskanja. Izbrani material, na katerega sem tiskala, pa ni bil grafični papir, kot običajno, ampak 

platno, ki je že bilo napeto na leseni podokvir. Platno sem pred tem že poslikala z izbrano barvo in tako 

se je grafični motiv odtisnil čez njo. Tehnika, ki sem jo uporabila pri slikanju, je akril. Tu se že pojavita 

elementa, ki sta ključna za slikarstvo in sicer akrilne barve in slikarsko platno. Najprej sem podlago 

platna prebarvala z barvo in šele nato dodala grafični odtis, saj sem s tem dosegla, da spodnji nanos 

barve proseva skozi odtisnjen zgornji. To omogoča sama tehnika stirografija, saj se predvsem pri 

manjšem pritisku opazi teksturo stiropora.  

 

Postopek tiskanja in dodajanje barve 

Najprej sem izdelala matrico iz stiroporne plošče, pri čemer sem uporabila kemični postopek obdelave. 

Na stiropor sem s čopičem nanesla nitro razredčilo, ki je poglobilo namazano površino. S pomočjo 

valjčka iz pene sem na nepoglobljene dele matrice nanesla svetlo barvo pastelnega odtenka in nato 

namazano matrico odtisnila na platno. Odtisnili so se le zgornji deli površine, ki se niso poglobili. Nastal 

je nežen obris motiva, ki mi je služil za to, da sem vedela, na katera mesta dodajati barvo. Ko se je odtis 

posušil, sem s čopičem in akrili na platno naslikala oblike in ploskve v določenih barvnih kombinacijah 

ter uporabila različne barvne harmonije. Ko so se barve posušile, sem na platno natisnila grafični motiv. 

Na matrico sem tokrat nanesla črno zidno barvo Takril. Položila sem jo na platno in s pomočjo lesenega 

kuhinjskega valja pod določenim pritiskom odtisnila motiv. Grafični odtis in slikarske barvne ploskve so 

skupaj zgradile končni izdelek in mu dale povsem novo vrednost.  

 

Motiv 

Oblikovala sem tri različne grafične motive, pri vseh pa prevladujejo nekakšne organske oblike. 

Material matrice ne omogoča oblikovanja detajlov, zato so nastale oblike bolj ploskovite, debelejše in 

bolj grobe. Na vsakem delu lahko opazimo, da oblike iščejo nekakšno ravnotežje. Poleg njih je 

upodobljen še motiv lestve oziroma nekakšnih abstrahiranih stopnic, kar ponazarja pot - pot do 

ravnovesja. Kakšna je pot do tja, ponazarjajo tudi dodane barve, ki v barvnih harmonijah vsaka na svoj 

način odsevajo energijo in vrednost ter izzovejo drugačno čustveno razpoloženje. Zato sem uporabila 

različne barve, saj sem želela izzvati različne čustvene odzive.  
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4.3    Avtorsko delo 

Za lažjo predstavo so spodaj prikazana prvotna grafična dela, ki nimajo dodane barve. 

  

               

                                  Slika 6                                                                                         Slika 7 

 

Slika 8 
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Slika 9: Manca Mugerli: Ravnovesje 1, 2018, stirografija, akril na platnu, 30 x 40 cm 

 

 
 

Na zgornjem delu opazimo različne organske in ploskovite oblike, ki so sled grafične tehnike 

stirografije. Material stiropor omogoča ustvarjati posebno teksturo odtisa tako, da spodnja barva 

proseva skozi. Značilen je ploskovit nanos barve. Te lastnosti veljajo tudi za vsa naslednja likovna dela. 

Razlikujejo se predvsem po tem, da vsebujejo različne barvne kombinacije. V prvem primeru so to 

rdeča, oranžna in rumena. Te ustvarjajo harmonijo toplih barv, ki skupaj ugodno vplivajo na človekovo 

počutje. Rumeno povezujemo s soncem in s svetlobo, rdečo pa s toploto in močjo. Oranžna je torej 

mešanica svetlobe in toplote. Delo simbolizira življenje, veselje, rast in optimizem ter nam vzbuja 

zadovoljstvo. V tem primeru gre za upanje, ki bo oblike obdržalo pokonci.   

Rumena in oranžna žarita in sta umerjeni proti nam, torej navzven, zato lahko dobimo občutek 

vsiljivosti.  Rdeča to lastnost nekoliko umiri, saj je barva, ki je trdna in usmerjena v svojo notranjost. 
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Slika 10: Manca Mugerli: Ravnovesje 2, 2018, stirografija, akril na platnu, 30 x 40 cm 

 

 

 

Ustvarjena je harmonija terciarnih barv. Opazimo rjave in rjavozelene odtenke. Rjavo in zeleno 

največkrat povezujemo z naravo. Najverjetneje je, da delo drugače vpliva na vsakega posameznika. 

Rjava lahko namreč enim vzbuja pozitivne občutke, drugim pa bolj negativne. Zakaj tako? 

Nekaterim lahko vzbuja asociacije na zemljo in naravo ter posledično na materinstvo, domačnost, 

stabilnost in toplino. V tem primeru daje oblikam stabilnost, trdnost.  

Kot samostojna barva pa je ljudem običajno manj priljubljena, zato jim je delo lahko bolj dolgočasno in 

starinsko; kot tako pa jih ne pritegne. 
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Slika 11: Manca Mugerli: Ravnovesje 3, 2018, stirografija, akril na platnu, 30 x 40 cm 

 

 
 

 

V tem primeru so upodobljeni svetlejši in temnejši odtenki modre barve. Ustvarjena je harmonija v 

modrem. Če delo primerjamo z zgornjim, opazimo, da nas ta bolj usmerja v globino in spodbuja k 

razmišljanju in zbranosti. Modra nas umiri in povezuje z daljavo in neskončnostjo. Temnejši odtenki 

modre na nas delujejo sproščujoče, medtem ko nas svetlejši odtenki navdajajo z mirom. Spominja in 

povezuje nas z morjem ali nebom, za katere je tudi značilna globina.  

Delo je v primerjavi s prejšnjim veliko bolj hladno. Modra je namreč hladna barva. V nas lahko vzbuja 

tudi melanholijo, odtujenost in temačnost. V tem primeru lahko nastopi dvom ali bodo oblike obstale 

ali ne.  
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Slika 12: Manca Mugerli: Ravnovesje 4, 2018, stirografija, akril na platnu, 30 x 40 cm 

 

 
 

Tu gre za najsvetlejšo kvaliteto rdeče. Rdeči barvi so namreč dodane različne količine bele in na tak 

način dobimo rožnato barvo. Rdeča je simbol ljubezni, čustev, strasti. Bela pa simbol svetlobe in 

začetka. Skupaj nas navdajata z občutkom nežnosti, miline in romance. Delo v nas vzbuja čistost, 

dobroto, pozitivnost in nas spominja na sanjave in rožnate dni. Gre za harmonijo v rožnatih odtenkih, 

ki nam vzbuja zanimanje in vznemirjenje, vendar na povsem nežen in eleganten način.  
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Slika 13: Manca Mugerli: Ravnovesje na palčki 1, 2018, stirografija, akril na platnu, 30 x 40 cm 

 

 

 

Ustvarjena je harmonija treh različnih zelenih odtenkov barve. Zelena največkrat predstavlja 

umirjenost, ugodje in upanje. Najsvetlejši odtenek nam aktivira občutke prebujanja, rasti in svežine. 

Ker je barva narave in smo je vajeni, se nam zdi prijetna. Delo nas pomirja, saj zelena deluje na živčni 

sistem pomirjujoče. Pomirjajo nas predvsem nežni in čisti zeleni odtenki, kot na spodnjem robu. 

Osebno pa se mi zdi, da hladnost in strupenost barve, ki je dodana v ozadju, razbije učinke ugodnosti.  

Zdi se mi, da iz ozadja prihajajo bolj negativni aspekti, ki naše občutke postavljajo v nelagoden položaj, 

iz katerega veje neka skrivnostnost in strah. Enak motiv z oranžno barvo, ki ga lahko vidimo v 

nadaljevanju, se nam vsekakor zdi bolj prijeten. 
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Slika 14: Manca Mugerli: Ravnovesje na palčki 2, 2018, stirografija, akril na platnu, 30 x 40 cm 

 

 

 

Barva na zgornjem delu ugodno vpliva na človekovo počutje, saj oranžni odtenki vzbujajo zadovoljstvo 

in toplino. Oranžna nas najbolj asociira na sončni zahod ali plamen ognja. Simbolizira veselje, rast in 

zrelost ter vpliva na našo dobro voljo. Barvna kombinacija izraža naklonjenost in odkritost. Likovno 

delo nam vzbuja pozitivne občutke. 
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Slika 15: Manca Mugerli: Ravnovesje na palčki 3, 2018, stirografija, akril na platnu, 30 x 40 cm 

 

 

 

Vsaki barvi lahko spremenimo svetlostno vrednost tako, da ji dodamo črno ali belo barvo. Na sliki, ki jo 

vidimo zgoraj, je rumeni, modri in zeleni barvi dodana črna. Dane barve sem tako potemnila in s tem 

vsaki dodala drugačen prizvok. V kombinaciji teh barv zaznamo temačnost, strah in razpadanje, kar 

najbolj okrepi prav potemnjena rumena, saj kot taka dobi bolesten prizvok in norost. Temnejše rumeni 

odtenki v nas vzbujajo bolj negativne občutke, kot so hinavščina, zavist in sovraštvo. Celotno delo nas 

povezuje s tesnobo.  
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Slika 16: Manca Mugerli: Ravnovesje na palčki 4, 2018, stirografija, akril na platnu, 30 x 40 cm 

 

 

 

V tem primeru pa je rumeni, modri in zeleni dodana bela barva. Svetlejši odtenki omenjenih barv 

izražajo predvsem drugačno vsebino, kot jo iste barve, mešane s črno. V tem primeru se nam vse skupaj 

zdi bolj zračno, sproščeno in lahkotno. Občutimo lahko nežnost barv. Predvsem pri rumeni zaznamo 

pastelno krem barvo, ki ima toplejši pridih. Modra in zelena sta hladni barvi, vendar pa tu igrata povsem 

drugačno vlogo, kot pri prejšnji sliki. Zelena je v tem primeru blaga in nas preko nežnejšega tona umirja. 

Prav tako velja za svetlo modro, ki simbolizira modrost in poduhovljenost. Umetniško delo ob 

najsvetlejših modrih in zelenih odtenkih daje močan občutek umirjenosti.  
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Slika 17: Manca Mugerli: Navzgor ali navzdol 1, 2018, stirografija, akril na platnu, 30 x 40 cm 

 

 

 

V zgornjem primeru vidimo harmonijo temnih in hladnih barv. Zelo hladne barve skupaj vzbujajo 

popolnoma nasprotna čustva od tistih, ki jih izzovejo tople barve. Hladno modra in zelena nas 

pomirjata in upočasnjujeta metabolizem. Vzbujata nam občutek globine. Njuna temnina deluje 

resnobno in zbrano. Delo nas spominja na noč ali mrk.  
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Slika 18: Manca Mugerli: Navzgor ali navzdol 2, 2018, stirografija, akril na platnu, 30 x 40 cm 

 

 

 

Zgornje svetle barve nas spominjajo na pastele najsvetlejših in najnežnejših odtenkov. Barvi sta skoraj 

prosojni, zato nam vzbuja občutke lahkotnosti in svežine. Prav tako pa prosojen deluje tudi odtis, saj 

pri tiskanju pritisk ni bil močan. Barve in odtis tako površino odprejo in jo zaznamujejo z zračnostjo. 

Prikazana je harmonija svetlih barv, ki nam vzbujajo vedro, vabljivo in umirjeno doživljanje. Rumena 

ustvarja vtis sijaja in sliki daje življenje.  
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Slika 19: Manca Mugerli: Navzgor ali navzdol 3, 2018, stirografija, akril na platnu, 30 x 40 cm 

 

 

 

Če je rdeča barva prej v kombinaciji z ostalimi toplimi barvami predstavljala ljubezen, strast in toplino, 

pa v tem primeru predstavlja nasilje, smrt, vojno in revolucijo. Ker jo je veliko, je zelo vpadljiva in vzbuja 

učinek glasnosti. Doživljamo jo kot barvo krvi, ognja in bojevitosti, ki se izraža skozi moč. V nas lahko 

spodbuja agresivnost, občutek nemira in impulzivnosti. Ta izdelek deluje vznemirjajoče in pooseblja 

krvavo oblast in materialno moč. 
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5   ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Na zastavljena raziskovalna vprašanja sem skušala odgovoriti s pomočjo praktične raziskovalne 

metode. Preko samega procesa likovnega ustvarjanja in analize končnih izdelkov oziroma likovnega 

vrednotenja, sem prišla do odgovorov, ki sem jih podkrepila z metodo teoretičnega študija literature. 

 

1. Kaj se zgodi z reproduktibilnostjo grafike, ko na enake grafične odtise s pomočjo slikanja 

dodajam barvo? 

Ko na enake grafične odtise dodajam različne izbrane barve, s tem grafiki odvzamem njeno 

najpomembnejšo lastnost; reproduktibilnost. V tem primeru grafika nima več enakih in ponovljivih 

odtisov, saj se ti s pomočjo dodane barve spremenijo. Začnemo jih zaznavati drugače, saj vsak odtis 

pridobi svojo unikatnost in originalnost. Če povzamem, se z vključevanjem slike v grafiko odvzame 

lastnost grafične reprodukcije.  

2. Kako dodana barva vpliva in prispeva k grafičnem odtisu?  

Dodana barva vpliva na grafični odtis s svojo močno ekspresivno vrednostjo, ki je njena bistvena 

lastnost. Barve imajo namreč različne fiziološke, psihološke učinke in simbolične lastnosti, ki v nas 

sprožajo različna doživljanja in čustvene odzive. Zaradi tega enaki grafični odtisi, združeni vsak s svojo 

barvo, izražajo povsem drugačno vsebino. Barva torej veliko prispeva k izrazu končnega izdelka. 

3. Ali grafični odtis začnemo doživljati drugače, če vanj vključimo barvo? 

Grafični odtis zaradi vključene barve začnemo doživljati drugače. Vsaka barva v človeku vzbuja posebno 

čustveno razpoloženje in povsem drugačne občutke, zato se nanjo različno odzovemo.  

4. Kako področji skupaj delujeta v končnih izdelkih? 

Grafika in slika v končnih izdelkih delujeta povezani, saj obe izpostavljata lastnosti, ki so jima skupne. 

Končno delo gradita s pomočjo oblik in barvnih ploskev, kar jima omogoča ploskovit nanos barve. 

Grafika se s slikanjem učinkovito povezuje tudi zato, ker je odtisnjena na platnu in tako pridobi večji 

slikarski videz, kljub temu pa še vedno izraža svoje bistvo. Likovni področji združeni v celoto dajeta 

umetniškem delu drugačen in poseben pomen. Z dvema vrstama nanosa barve (čopič, tisk) slika dobi 

dodatno materialno razsežnost, saj med naslikanimi in odtisnjenimi barvnimi površinami obstaja težko 

opisljiva razlika, ki pa jo v telesu slike jasno zaznamo in občutimo. Sledi odtisa se ne da slikarsko 

reproducirati in to velja tudi obratno. Poleg tega je odtis znak tehničnega postopka, reproduktivnega 

načina, ki evocira industrijsko civilizacijo, serijskost, proizvajanje. Slikarske poteze pa povezujemo z 

nečim enkratnim, neponovljivim, ročnim, človeškim. Tako v sliko vpeljemo napetost med strojem in 

človekom, posameznikom in družbo, dragoceno enkratnostjo in reproduktibilno možnostjo ponovitve. 

To seveda ne pomeni, da gre pri umetniški grafiki za strojno odtujeno produkcijo, saj tudi umetniško 

odtiskovanje vključuje kreativni akt kontroliranega naključja in nepredvidljivosti. 
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6   ZAKLJUČEK  

Skozi svojo diplomsko nalogo sem tako pri teoretičnem, kot pri praktičnem delu dobila odgovore na 

zastavljena vprašanja. Z vključevanjem slike v grafiko se slednji izniči njena najpomembnejša lastnost, 

reproduktibilnost. Z dodajanjem barve se enaki grafični odtisi spremenijo in dobijo popolnoma nov 

značaj in pomen. Končne izdelke zaradi barve začnemo doživljati drugače, kot smo jih na začetku. Barva 

je lastnost oblik, zato lahko povsem enake oblike, a različnih barv, drugače vplivajo na naše doživljanje. 

Glavna značilnost barve je namreč njena ekspresivna moč, ki ne samo ob pogledu nanjo, ampak že ob 

misli nanjo aktivira naše čustveno doživljanje. Ravno zaradi te lastnosti sem grafiko kombinirala prav s 

slikanjem, saj sem tako dosegla zastavljen cilj.  

Poleg tega sem spoznala novejšo tehniko stirografijo, s katero sem se prvič srečala. Skozi njen postopek 

sem spoznala, na kakšne načine vse je mogoče ustvarjati grafiko, pri tem pa raziskovala, kaj vse 

omogoča in dopušča. Kot sem že večkrat omenila, tehnika ne omogoča oblikovanja detajlov, ampak 

bolj ploskovite in nenatančne oblike. Prav zaradi tega sem uživala pri ustvarjanju matrice, saj sem lahko 

povsem sproščeno upodobila oblike, ki so bile po zaključku tiskanja tudi zame presenečenje. Zaradi te 

lastnosti se oblike na likovnih delih povezujejo z barvnimi površinami in skupaj ustvarjajo svojo 

originalnost.  

Ko sta grafika in slika na koncu združeni v eno, umetniškemu delu dodata drugačen pomen. S tem se 

vsak grafični odtis spremeni v samostojno likovno delo s pomočjo uporabe barve in barvne harmonije.  
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