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POVZETEK 

Diplomska naloga je osredotočena predvsem na kolagrafijo kot tehniko globokega tiska. 

Predstavila sem različne kolagrafske postopke, med katerimi je najbolj natančno obravnavan 

postopek svetlenja iz temne osnove. V tej tehniki sem se tudi praktično preizkusila in svoja 

grafična dela vsebinsko ter formalno analizirala. Glavna elementa, ki se pojavljata na lastnih 

grafičnih odtisih, sta svetlo-temno in linija. 

Poleg tega sem predstavila nekaj umetnikov, ki so ustvarjali v tehniki kolagrafije, in nekaj tistih, 

ki so svoje likovne zamisli izvedli v drugih tehnikah globokega tiska. V izbranih delih 

predstavljenih umetnikov so se pokazale razlike in podobnosti med izbranimi tehnikami 

globokega tiska ter karakteristične vrednosti posamezne tehnike. Vsaka tehnika ima svoje 

izrazne možnosti in določene značilnosti, ki jo naredijo posebno in jo hkrati ločijo od preostalih 

tehnik. Zaradi teh razlik namreč tudi obstajajo različne grafične tehnike za dosego različnih 

likovnih idej.  

 

Ključne besede: grafika, kolagrafija, globoki tisk, svetlenje, postopki, matrica, odtis, analiza, 

svetlo-temno, tehnike 



 

 

ABSTRACT 

This diploma study is mainly focused on collagraphy as a technique of intaglio print. I presented 

different collagraph techniques out of which I emphasize the exposure out of dark basis. My 

content and formal analyses are based on this technique, which I practically approached myself. 

The main two visual elements which appear in my graphic prints are light-dark and the line. 

In addition, I presented a number of artists who also made graphic prints in collagraphy and 

artists who implemented their own visual ideas in different intaglio techniques. In the chosen 

graphic works of the introduced artists I found differences and similarities between the 

techniques of intaglio print and the characteristic value of individual techniques. Every 

technique has their own expressive potential and certain features which make it special and also 

different from the others. Various graphic techniques for achieving different visual ideas exist 

because of these differences.  

 

Key words: graphic, collagraphy, intaglio print, lighting, procedure, matrix, print, analysis, 

light-dark, techniques 
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1 UVOD 

Kolagrafija kot grafična tehnika globokega tiska omogoča različne obdelave likovnega motiva. 

Predstavila sem različne kolagrafske postopke, med katerimi sem se odločila za neobičajni 

negativni način obdelave likovnega motiva, kjer iz temne osnove postopoma razkrivamo 

svetlobo; svetlenje iz temne osnove. S tem načinom obdelave matric lahko s postopnim delom 

pridobimo različne svetlostne ključe v likovnem motivu. Prav zaradi neobičajne obdelave 

likovnega motiva in iskanja različnih materialov ter načina izdelave matric je pomembna 

sistematična priprava in izdelava tiskarskih plošč, ki nam lahko omogoči bogato tonsko lestvico 

na grafičnem listu. Svoja dela v tehniki kolagrafije – svetlenje iz temne osnove – sem vsebinsko 

in formalno analizirala.  

 

Poleg kolagrafije sem v diplomski nalogi s prikazom likovnih del sorodnih grafičnih tehnik 

globokega tiska ter njihovimi predstavniki predstavila izrazne možnosti in razlike ter 

podobnosti med kolagrafijo in preostalimi sorodnimi tehnikami globokega tiska. Vključila sem 

tudi umetniška dela iz Slovenskega bienala otroške grafike v Žalcu, v katerih so se pokazale 

likovno-izrazne možnosti v otroškem ustvarjanju v kolagrafiji kot tehniki globokega tiska.  
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2 KOLAGRAFIJA  

Kolagrafija se je začela razvijati v 20. stoletju. Sestavljena je iz dveh grških besed, in sicer iz 

besede koll ali kola, ki pomeni lepilo, in graph, ki pomeni risati (Covey, 2016). V času, ko so 

se pojavile plastične mase in drugi umetni materiali, so se zanje začeli zanimati umetniki. 

Matisse in Picasso sta ustvarjala suhe igle in izrezanke na celuloidu že v 40. letih. V ZDA so se 

začeli pojavljati eksperimenti, v katerih so umetniki z vtiskovanjem ter vlivanjem sintetičnih 

materialov poskušali posnemati teksturo predmetov in površin (Frelih, 1997). Kolagrafija se je 

na začetku uporabljala kot tehnika visokega in globokega tiska. Če se je uporabila kot tehnika 

visokega tiska, je to pomenilo odtiskovanje visokih delov tiskarske plošče. V primeru 

globokega tiska pa sej je barva odtisnila iz poglobljenih delov tiskarske plošče (Tacol, Frelih, 

Muhovič in Zupančič, 2012).  

Sčasoma pa se je pojavilo razlikovanje v poimenovanju tehnik glede na globoki ali visoki tisk. 

O kolagrafiji govorimo, ko gre za globoki tisk, o kolažnem tisku pa, kadar so matrice narejene 

za visoki tisk. Kljub sorodnemu principu se postopki nekoliko razlikujejo. Za kolažni tisk je 

značilno kolažiranje z različnimi površinami (usnje, tkanine, furnir, mreže …), ki so za uporabo 

v globokem tisku predebeli in pregrobi. Pri kolagrafiji pa gre za odtis matrice, ki je narejena z 

lepilom ali v kombinaciji lepila ter peska (Č. Frelih, osebna komunikacija, junij 2018).  

 

3 KOLAGRAFIJA – GLOBOKI TISK 

Za kolagrafijo v globokem tisku je glavna značilnost, da se grafična barva prenese na papir iz 

globin različnih materialov in iz vrisanih oblik, v katere smo vtrli barvo. 

 

 

Slika 1: Globoki tisk 
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Za pripravo tiskarskih plošč se pojavljajo različni postopki, in sicer risanje z lepilom, risanje v 

sveže lepilo, risanje preko tanke polivinilne folije, polaganje iz polivinila izrezanih oblik na 

sveže lepilo, senčni relief, risanje z lepilom in peskom, svetlenje iz temne osnove ter 

kombinacije naštetih primerov (Frelih, 1997). Pri omenjenih postopkih lahko izhajamo iz dveh 

različnih podlag, in sicer iz svetle ali temne (poglavje 4.1 in 4.2). Svojo risbo prenesemo na 

pripravljeno lepenko z izbranim postopkom. Narisano risbo pustimo, da se dobro posuši.  

Sledi vtiranje grafične barve s čopičem ali narejenim tamponom po celotni matrici. Zgornje tj. 

visoke dele matrice in robove obrišemo s pomočjo krpe, časopisa in dlani tako, da ostane barva 

samo v poglobljenih delih. Pri tem moramo paziti, da pri brisanju ne pritiskamo premočno, saj 

lahko barvo odstranimo tudi iz poglobljenih delov. Za odtis uporabimo grafični papir, ki je 

namenjen globokemu tisku. Tega najprej namočimo v vodi in potem delno osušimo med plastmi 

časopisnega papirja (Tacol idr., 2012). Grafični papir položimo na matrico in odtisnemo s 

pomočjo grafične stiskalnice (Frelih, 1997). Pri tiskanju visoki pritisk na stiskalnici izsesa barvo 

iz globin na plošči in pusti odtis na vlažnem papirju. Na odtisu so zareze, vdolbine ter površina 

matrice vidno reliefno izbočene (Tacol, Frelih in Muhovič, 2005).  

 

4 KOLAGRAFSKI POSTOPKI – GLOBOKI TISK 

Prvi korak za vse kolagrafske postopke je osnovna priprava matrice. Za nosilec matrice 

izberemo lepenko v debelini od 1,5 mm do 2,5 mm. Belo mizarsko lepilo nanesemo na obe 

strani lepenke. Med sušenjem lepila se odločimo, ali bomo izhajali iz svetle ali temne osnove, 

in na podlagi tega nadaljujemo osnovno pripravo površine na matrici. Ko končamo osnovno 

pripravo matrice, izberemo enega izmed kolagrafskih postopkov, ki so opisani spodaj, in 

nadaljujemo pripravo tiskarske plošče (Frelih, 1997).  

 

4.1 Priprava svetle oziroma gladke površine 

Osnovni postopek za pripravo svetle površine je glajenje mizarskega lepila s pomočjo 

tiskarskega valja in PVC-folije. Potem ko se je osnovni premaz lepila posušil, izberemo stran 

lepenke, na katero bomo risali motiv; premažemo jo z gostim mizarskim lepilom. Na lepilo 

položimo večji kos ravnega in nepoškodovanega polivinila. Če nato nastanejo zračni mehurčki, 

jih z roko narahlo izpodrinemo na rob lepenke. S tiskarskim valjem izrinemo odvečno lepilo in 

pustimo, da se posuši. Če želimo narediti več matric hkrati z enako površino, lahko postavimo 

naslednjo lepenko na vrh druge, premažemo z lepilom, položimo folijo ter izrinemo odvečno 

lepilo in s tem nadaljujemo. Po štirih dneh odstranimo polivinil in oblikujemo robove pod 
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kotom 45°. Robove prav tako s pomočjo čopiča premažemo z lepilom in počakamo, da se 

posušijo. S tem je zaključena osnovna priprava gladke matrice, ki pri globokem tisku pusti 

najsvetlejši ton na odtisu (Frelih, 1997).  

Lahko bi izhajali samo iz osnovnega premaza matrice, ki smo ga naredili na začetku; brez 

dodatnega nanašanja in glajenja mizarskega lepila. Na takšni podlagi lahko v nadaljnjem 

procesu oblikovanja uporabimo oba postopka na izbranih delih površine (Frelih, 1997).  

 

4.2 Priprava temne oziroma hrapave površine 

Pojavljata se dve možnosti priprave. Pri prvi lepenko premažemo z gostim mizarskim lepilom 

in še na sveže posujemo mivko, pesek ali šamotno moko ter počakamo, da se posuši. Pri drugem 

primeru lahko namesto tega uporabimo kar brusilni papir, ki ga nalepimo na lepenko. Glede na 

to, kaj si želimo doseči na grafičnem odtisu, lahko uporabljamo različno grobo zrnatost peska 

ali brusilnega papirja. Takšna matrica bo na odtisu pustila temen, črn odtis (Frelih, 1997). 

 

4.3 Risanje v sveže lepilo 

Pri tej tehniki izhajamo iz osnovnega premaza lepila na obeh straneh lepenke. Počakamo, da se 

posuši, nato na eni strani lepenke na gosto premažemo še en sloj lepila. V še sveže lepilo 

narišemo risbo z različnimi orodji ter pripomočki (Frelih, 1997). Lahko si pomagamo z 

zobotrebci, lesenimi palčkami za žar, narobe obrnjenimi svinčniki …  

 

 

Slika 2: Detajl risanja v sveže lepilo 
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4.4 Risanje z lepilom 

Pri tem postopku lahko izhajamo iz osnovnega premaza z lepilom ali pa pripravimo gladko 

oziroma svetlo površino tiskarske plošče. Mizarsko lepilo malo razredčimo z vodo in ga vlijemo 

v plastične stekleničke, ki imajo na koncu podaljšek. Stekleničke stiskamo in z njimi rišemo po 

površini. Lepilo lahko nanašamo tudi s tankim čopičem (Frelih, 1997). Plastične stekleničke s 

podaljškom, ki so že napolnjene z mizarskim lepilom, lahko najdemo na trgovskih policah (npr. 

znamka Mekol).   

 

 

Slika 3: Detajl risanja z lepilom 

 

4.5 Risanje z lepilom in peskom 

Na suho pripravljeno površino, ki je gladka ali pa samo osnovno premazana, rišemo s pomočjo 

plastične stekleničke s podaljškom. Na še sveže lepilo posujemo pesek in na površinah, kjer bo 

pesek, bo odtis temen (Frelih, 1997). Ni nujno, da vse kar narišemo, posujemo s peskom. Glede 

na likovno idejo lahko določene dele pustimo narisane samo z lepilom. Prav tako obstaja 

možnost, da lepilo in pesek prej zmešamo in nanašamo mešanico s čopičem.   
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Slika 4: Detajl risanja z lepilom in peskom 

 

4.6 Svetlenje iz temne osnove 

Za osnovo si pripravimo temno ali hrapavo površino, ki je bila že opisana. Nato z različno 

gostimi oziroma razredčenimi lepili nanašamo lepilo s čopičem ali plastično stekleničko v več 

plasteh. Če nanesemo več plasti, bo površina ali oblika svetlejša (Frelih, 1997). 

 

 

Slika 5: Detajl svetlenja iz temne osnove 
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5 SVETLENJE IZ TEMNE OSNOVE 

 

5.1 Tehnološki postopek 

5.1.1 Priprava tiskarske plošče 

Na začetku procesa sem določila format matric, in sicer 16 x 22 cm. Za izdelavo matric sem 

uporabila lepenko1 v debelini 2 mm. Najprej sem z obeh strani premazala lepenko z belim 

mizarskim lepilom2. Ker v diplomski nalogi izhajam iz temne podlage, sem na matrico znova 

nanesla mizarsko lepilo, zmešano s šamotno moko. Mešanico3 sem nanesla trikrat zapored, da 

sem poskrbela za čim temnejši osnovni ton. Prav tako sem mizarsko lepilo znova nanesla še 

dvakrat na zadnjo stran, da sem pridobila čim bolj ravno matrico. Sledilo je obrezovanje lepenke 

na izbran format, saj se med nanašanjem mizarskega lepila in mešanice večkrat zgodi, da je na 

določenih delih, predvsem robovih, nekje več, drugod pa manj lepila. Zatem sem poskrbela za 

robove in jih prav tako zaščitila s tankim nanosom mizarskega lepila s pomočjo čopiča. Robove 

je potrebno zaščititi iz dveh razlogov:  

1. Če robov ne premažemo z mizarskim lepilom, grafične barve ne moremo lepo 

odstraniti; grafična barva se lahko pozna na robovih odtisa.  

2. Če robov ne premažemo z mizarskim lepilom, lahko matrica pod vplivom vlage 

nabrekne in se papir nalepi na matrico.    

Za zaključni del priprave tiskarske plošče sem robove še na rahlo stisnila s pomočjo stiskalnice.  

 

5.1.2 Risanje motiva 

Sledilo je prenašanje likovnega motiva na matrico. To sem delala postopoma. Mizarsko lepilo 

sem zmešala z vodo in si tako pripravila različne mešanice lepila glede na gostoto. Lepilo sem 

na matrico nanašala s čopičem postopoma in v več plasteh. Vsako plast sem pustila, da se 

posuši, in potem nadaljevala z delom. Na določenih delih matrice sem nanesla najprej lepilo, 

čez pa znova mešanico s šamotno moko. Pri pripravi matric sem si pomagala tudi s tušem in 

belo barvo. Tuš sem zmešala v mešanico s šamotno moko, belo barvo pa v mizarsko lepilo. 

Tako sem vedela, katere dele na matrici sem že pokrila in katerih ne, kajti mizarsko lepilo 

postane prozorno, ko se posuši.  

                                                 
1 Kohlerboard S, 2.0 mm, 1300 g/m2, 71 x 101 cm, siva 
2 Mekol Special, 500 g  
3 Razmerje lepila in šamotne moke ni določeno; narejeno po občutku.  
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S takšnim načinom izdelave matric lahko odtenke vidimo šele na odtisu. Če z odtisom in 

odtenki nismo zadovoljni, je najbolje, da oblikujemo novo matrico. Na že uporabljeno matrico 

ne nanašamo nove plasti lepila, saj se zna zgoditi, da se lepilo ne bo dobro prijelo.  

 

5.1.3 Vtiranje tiskarske barve in brisanje matrice 

Za odtise sem uporabila dve različni grafični barvi4. Barvo sem najprej s plastično lopatico 

nanesla po celotni matrici in jo potem vtrla s tamponom, narejenim iz organtina. Zgornje dele 

matric sem najprej obrisala s časopisom, nato še z organtinom. Za konec sem robove in zadnjo 

stran obrisala z bombažno krpo in s tem pripravila matrico za odtis.  

 

5.1.4 Grafični papir in odtiskovanje 

Za odtiskovanje sem uporabila grafični papir5 in akvarelni papir6. Prvega sem v vodi namakala 

tri minute, akvarelni papir pa pol ure. Papir sem nato odcedila in položila med bombažni rjuhi. 

Med sušenjem sem z ravnilom na papir narisala masko za polaganje matrice in grafičnega 

papirja ter jo položila na stiskalnico pod plastično folijo. Ta je pomembna zato, da lahko za 

vsakim odtisom skrbno obrišemo površino in poskrbimo za čistost naslednjega grafičnega 

odtisa. Maska pod folijo mi je pomagala, da sem matrice in grafični papir položila čim bolj 

ravno in na sredino. Nato sem na stiskalnici nastavila visok pritisk, položila matrico, nanjo 

vlažen papir in odtisnila.   

Na koncu je pomembno, da odtisnjen papir počasi in postopoma odstranimo od matrice, saj se 

lahko zgodi, da se papir na določenih delih prilepi na matrico in strga. To se lahko zgodi, če 

uporabimo matrice, ki so bile shranjene v plastični vrečki ali polivinilu. Na toploti se v 

plastičnih vrečkah ali mapah ustvari kondenz, ki naredi posušeno lepilo na matrici znova 

lepljivo. Zato moramo matrice hraniti na suhem in mednje položiti povoščen papir, ki prepreči 

lepljenje matric med seboj.  

 

5.1.5 Signiranje 

Grafični odtis lahko začnemo obravnavati kot original, kadar je označen z oznako skupnega 

števila odtisov naklade ter s številko vsakega posameznega odtisa in podpisom avtorja. Poleg 

                                                 
4 Charbonnel, barva za globoki tisk, Soft black in Charbonnel, barva za globoki tisk, Vignette Lukse RSA 
5 Fabriano, 70 x 100 cm, bela 
6 Arches, 300 g, bela 
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tega označevanje vsebuje še grafično tehniko, letnico nastanka in naslov dela. Pojavljajo se 

različna označevanja, med katerimi sem za svoje grafične odtise uporabila naklado. Gre za 

osnovno označevanje grafičnih listov in pomeni število odtisov, ki jih določi avtor; lahko tudi 

v sodelovanju z založnikom. Naklada je dokončna, ko je oštevilčena in zaključena. Vrstni red 

podatkov, izpisanih pod odtis matrice s svinčnikom, ni predpisan, zato se lahko umetnik sam 

odloči za obliko signiranja (Jesih, 2000). Na lastnih grafičnih odtisih sem podatke zapisala v 

naslednjem vrstnem redu: številka odtisa, število odtisov, grafična tehnika, naslov, podpis in 

letnica. V levem kotu pod odtisom se pojavlja številka odtisa, število odtisov in tehnika, na 

sredini naslov, v desnem kotu podpis in letnica. 

 

6 PREDSTAVITEV LASTNEGA DELA 

 

6.1 Vsebinska predstavitev 

V mojih grafičnih delih se pojavlja abstrahiran motiv gozda. Gozd je upodobljen brez krošenj 

in lahko bi rekli, da je narisan v času zime. V nekaterih grafičnih odtisih je motiv bolj jasen kot 

v preostalih. Prav tako izbrana grafična tehnika spodbuja bolj abstraktne forme.  

Linija postane glavni element likovnega ustvarjanja. Gradi likovni prostor, ki prehaja iz realnih 

form v abstraktne. Na odtisih lahko najdemo najrazličnejše linije od tankih, širokih, kratkih, 

dolgih, sestavljenih do tistih, ki prehajajo v razlite oblike. Dolge vertikalne linije še bolj 

poudarijo navpičnost ter občutek rasti navzgor. Zaradi grafične tehnike in načina nanašanja 

lepila se pojavljajo dodatne linije na robovih narisanih linij – »dvojne linije«, ki jih je treba 

upoštevati že na začetku likovnega ustvarjanja. Za linijami pa se pojavljajo različne ploskve 

različnih svetlostnih odtenkov, ki ustvarjajo atmosfero ozračja ter prostor v naravi. Delujejo kot 

rahle, prosojne meglice, ki se dvigajo ali spuščajo med drevesi. Nekatere površine v ozadju 

imajo na določenih grafičnih odtisih mehkejše prehode med svetlostnimi odtenki kot na 

preostalih odtisih. Zaradi črno-belega tiska pridejo v ospredje svetlostne vrednosti, ki odigrajo 

pomembno vlogo pri ustvarjanju razpoloženja v kompoziciji. Različne svetlostne vrednosti na 

grafičnih odtisih spodbujajo čustveno doživljanje, ki je odvisno od vsakega posameznika.  

V seriji grafičnih del se poleg odtisov, ki temeljijo na postopku svetlenja iz temne osnove, 

pojavlja tudi nekaj grafičnih odtisov na osnovi svetle podlage.  

Spodaj sem formalno analizirala šest grafičnih odtisov. Štirje odtisi temeljijo na postopku 

svetlenja iz temne osnove, dva temeljita na osnovi svetle podlage. Analizo sem razdelila na tri 



10 

 

dele, in sicer na strukturo gradnje likovnega prostora, analizo oblik in likovnih elementov ter 

analizo svetlostnih vrednosti.  

 

6.2 Formalna analiza likovnih del 

6.2.1 Svetlostni ključi kompozicije 

S svetlostnim ključem kompozicije ali s pogosto uporabljenim terminom svetlostni valer 

označujemo količino in odnose med svetlobo ter temo v kompoziciji (Šuštaršič, Butina, de 

Gleria, Skubin in Zornik, 2004). Ker oko zaznava svetlost na dva osnovna načina (tonsko ter 

koloristično), lahko ustvarimo svetlostni ključ s pestrimi ali nepestrimi barvami. Stopnje 

svetlosti med dvema ekstremoma vrednosti imenujemo ton ali valer. Ton predstavlja količino 

svetlosti, ki se odbija od določene površine. Med črno in belo se pojavlja neskončno število 

sivih tonov, med katerimi človeško oko razlikuje približno 250 tonov. Za lažje razumevanje 

svetlostnih valerjev se uporabljajo tonske lestvice, med katerimi je najbolj znana 9-tonska 

lestvica (od bele do črne) (Stanković, 2015).  

Svetlostni ključi slike spodbudijo čustven odziv gledalca, saj je to prvi vtis, ki ga dobi ne glede 

na vsebino ali kompozicijo slike. Likovni teoretiki pri analizi svetlostnih ključev kompozicije 

uporabljajo izraze, povezane z glasbo; ton slike ter glasbo lahko namreč primerjamo zaradi 

psihološkega delovanja na človeka. V kompozicijah, kjer se pojavljajo mehkejši prehodi, 

govorimo o mehkem oziroma molovskem svetlostnem ključu. V primeru kompozicij z 

izrazitejšimi prehodi od ene svetlostne vrednosti k drugi pa govorimo o trdem ali durovskem 

svetlostnem ključu (Šuštaršič idr., 2004). 

Šuštaršič idr. (2004) svetlostne ključe kompozicije razlikujejo glede na pet kriterijev:  

- z razponom tonskih vrednosti v kompoziciji: velik razpon dopušča trše svetlostne ključe 

kompozicije, medtem ko majhen razpon svetlostnega intervala trših ključev ne 

omogoča;  

- s številom stopenj v okviru danega razpona: večje število stopenj omogoča mehkejši 

preliv, kar povezujemo z mehkim svetlostnim ključem in obratno, manjše število 

stopenj omogoča trdi svetlostni ključ;  

- s svetlostjo ali višino posameznih razponov: svetel interval se povezuje s svetlim 

oziroma visokim svetlostnim ključem, srednje svetel interval s srednjim svetlostnim 

ključem in temni interval s temnim oziroma nizkim svetlostnim ključem;  

- s prevlado določenega tona glede na velikost posameznih ploskev: večje število ploskev 

v določenem tonu prav tako določa svetlostni ključ;  
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- s položajem posameznih ploskev določene svetlosti v kompoziciji: če so ploskve 

postavljene kontinuirano glede na svetlostne stopnje, bo svetlostni ključ mehkejši. Če 

pa so svetlostne vrednosti postavljene v kompoziciji kontrastno, kljub večjemu številu 

stopenj, bo svetlostni ključ trši. 

 

Že zgoraj sem omenila, da svetlostni ključi kompozicije v nas vzbujajo različna čustva ob 

pogledu na sliko.  

Poznamo šest glavnih tonskih kompozicij, ki vzbujajo naslednje emocije:  

1.1.  visoki dur oziroma svetli in trdi svetlostni ključ: veselje, spodbuda; 

2.1.  srednji dur oziroma srednji in trdi svetlostni ključ: možatost, moč, odkritost; 

3.1.  nizki dur oziroma temni in trdi svetlostni ključ: težina, eksplozivnost;  

1.2.  visoki mol oziroma svetli in mehki svetlostni ključ: nežnost, zamišljenost, ženstvenost; 

2.2.  srednji mol oziroma srednji in mehki svetlostni ključ: zamolklost, zasanjanost; 

3.2.  nizki mol oziroma temni in mehki svetlostni ključ: skrivnostnost, dostojanstvenost 

(Šuštaršič idr., 2004).  

 

 

Slika 6: Prikaz 9-stopenjske lestvice in svetlostnih ključev kompozicije 
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6.2.2 Grafični odtis št. 1 

Struktura gradnje likovnega prostora 

Likovni prostor je zgrajen intuitivno iz linij in površin v različnih tonskih vrednostih. Linije so 

vertikalne in skupaj z vertikalnim položajem formata poudarjajo navpičnost. Likovni prostor je 

umirjen, brez diagonal, ki bi ustvarile dinamiko na grafičnem odtisu. Pojavlja se ritem 

ponavljajočih se linij. Prostor sem gradila glede na prostorski ključ – mesto predmetov v 

vidnem polju ter prekrivanju. Oblike, ki se pojavljajo na spodnjem delu roba, zaznavamo bližje 

kot oblike, ki se začnejo malo višje od roba ter na sredini formata. Prostor prav tako ustvarja 

izmenjavanje svetlih in temnih površin ter prekrivanje linij in oblik.  

 

Analiza oblik in likovnih elementov 

Na odtisih se pojavljajo razlite organske oblike, ki so se razvile na koncu linij. Svetlejše 

površine v ozadju so v obliki pravokotnikov. Najpomembnejše izrazno sredstvo na likovnem 

delu je linija. Prostoročno narisane linije se gibljejo po likovnem prostoru navpično navzgor. 

Poleg aktivne linije se pojavlja tudi pasivna linija, ki nastaja med ploskvami z različnimi 

tonskimi vrednostmi. Na robovih aktivnih linij, ki so narisane na svetlejši površini, se pojavljajo 

še dodatne temne linije, ki vzpostavijo dodaten kontrast.  

 

Analiza svetlostnih vrednosti 

Zaradi odsotnosti barve pridejo v ospredje svetlostne vrednosti. Menjavanje svetlih in temnih 

tonov ustvarja kontrast ter dinamiko na odtisu. To delo je narejeno v nizkem duru, saj vidimo 

velik razpon svetlostnega intervala, z majhnim številom stopenj in s ploskvami, ki prevladujejo 

v temnejših vrednostih. Na določenih delih so prehodi kontinuirani, medtem ko na drugih 

opazimo velik kontrast, ki ustvari izrazito pasivno linijo.  
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Slika 7:7 Martina Dominković, BREZ NASLOVA, 2018, kolagrafija, 22 x 16 cm 

                                                 
7 Akvarelni papir Arches, 300 g, bela 

Charbonnel, barva za globoki tisk, Vignette Lukse RSA 
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6.2.3 Grafični odtis št. 2 

Struktura gradnje likovnega prostora 

Pri tem grafičnem delu sem likovni prostor prav tako gradila iz linij, ki se raztezajo od 

spodnjega do zgornjega roba. Format je postavljen navpično in poleg linij dodatno spodbuja 

vertikalo ter gibanje navzgor. Na odtisu se ne pojavljajo diagonale ali horizontale, ki bi ustvarile 

dinamičnost. Z linijami je ustvarjeno kontinuirano gibanje in ritem, ki se pojavlja na celotni 

površini. Linije, ki imajo začetek bližje spodnjemu robu, zaznavamo bližje kot preostale linije. 

Svetlejša površina, ki se razteza od levega spodnjega kota do desnega zgornjega kota, povezuje 

elemente v sprednjem planu z elementi v ozadju.  

 

Analiza oblik in likovnih elementov 

Na tem odtisu igrajo glavno vlogo linije, ki se med seboj prekrivajo in ustvarjajo globino 

prostora. Tanke aktivne linije so dolge in raztegnjene čez celoten format. Pojavljajo se tudi 

dodatne temne linije, ki so nastale na vdolbinah nanešenega lepila, kamor se je vtrla barva. Na 

sredini formata so bolj zgoščene kot na robovih. Linije so hkrati oblike, ki predstavljajo debla 

in veje.  

 

Analiza svetlostnih vrednosti 

Svetlostne vrednosti prehajajo kontinuirano iz temne proti svetli oziroma iz svetle proti temni. 

Linije se postopoma skoraj čisto zlijejo z ozadjem in s tem ustvarijo dodatno globino prostora. 

Na odtisu ne zaznavamo tako močnega kontrasta kot pri zgornjem grafičnem odtisu, saj je 

razpon tonskih vrednosti velik in tudi število stopenj je večje. Kljub temu ta odtis še vedno 

spada pod nizki dur.  
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Slika 8:8 Martina Dominković, MEGLICA, 2018, kolagrafija, 22 x 16 cm 

 

                                                 
8 Grafični papir Fabriano, 70 x 100, bela, 

Charbonnel, barva za globoki tisk, Soft black 
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6.2.4 Grafični odtis št. 3 

Struktura gradnje likovnega prostora 

Pri tem grafičnem listu izstopa pas črne površine okrog celotnega roba. Motiv je zgoščen na 

sredini in ustvarja dodaten svetlejši pravokotnik na temnem ozadju. Likovni prostor je realiziran 

s pomočjo linij in svetlih površin v več plasteh. Na tem odtisu navpičnost ni tako močno 

poudarjena kljub vertikalnim linijam in navpičnemu formatu. Temna površina daje rob motivu 

in ga centralizira. Pri centralizaciji motiva pomaga tudi svetel podolgovat pravokotnik, ki zavira 

vertikalnost motiva.  

 

Analiza oblik in likovnih elementov 

Pojavi se oblika pravokotnika, ki je nastala okrog motiva. V zgornjem delu motiva je še en 

svetel pravokotnik, ki pokriva nekatere linije ter ustvarja globino. Poleg tega vidimo glavno 

izrazno sredstvo – aktivne linije, ki se med seboj ne prekrivajo. V spodnjem desnem kotu so se 

linije razlile v organske oblike. Opazimo tudi črn rob ob narisanih linijah, ki so nastale zaradi 

tehničnega postopka.  

 

Analiza svetlostnih vrednosti 

Pas temne površine na robovih ustvarja dinamiko in močen kontrast središčnemu dogajanju. 

Razpon svetlostnih vrednosti je velik, ampak je število stopenj majhno. Zaradi tega to delo 

vsebuje svetlostni ključ nizkega dura. Pojavljajo se približno štirje svetlostni odtenki, ki se 

izmenjavajo v več plasteh in kljub ploskovitosti dajejo občutek globine.  
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Slika 9:9 Martina Dominković, VEČERNI SPREHOD, 2018, kolagrafija, 22 x 16 cm 

 

                                                 
9 Grafični papir Fabriano, 70 x 100, bela, 

Charbonnel, barva za globoki tisk, Soft black 
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6.2.5 Grafični odtis št. 4 

Struktura gradnje likovnega prostora 

Likovni prostor je zgrajen iz dolgih tankih linij, ki so narisane od spodnjega do zgornjega roba. 

Z navpično postavljenim formatom je vertikalnost motiva še bolj izpostavljena. Podolgovata 

svetla oblika na sredi deli format na dva dela. Ker ni postavljena direktno na sredino, 

vzpostavlja manjšo dinamiko na odtisu. Pojavlja se ritem linij, ki so približno enako razporejene 

po celotni površini. Uporabljen je prostorski ključ – mesto predmetov v vidnem polju. Vse 

skupaj ustvarja harmonijo, ki temelji na podobnosti črt, smeri, oblik, svetlostnih vrednosti. 

 

Analiza oblik in likovnih elementov 

Glavno izrazno sredstvo so linije, ki jih vidimo po celi površini formata. Prevladujejo aktivne 

svetle linije s črnimi robovi, ki nastanejo zaradi kolagrafskega postopka pri risanju z lepilom 

na svetlo podlago. Med seboj se prekrivajo in ustvarjajo prostor. Linije so hkrati oblike, ki 

prikazujejo debla in veje dreves.  

 

Analiza svetlostnih vrednosti 

Pri tem delu nisem izhajala iz čisto temne podlage kot v zgornjih delih, ampak iz srednjega 

tona. Celoten odtis je v srednjih odtenkih. Nobena ploskev na odtisu ne izstopa in zato se tudi 

ne pojavlja močen kontrast. Viden je majhen razpon tonskih vrednosti, ampak večje število 

stopenj v okviru danega razpona, kar postavlja delo v nizki mol. Svetlostne vrednosti na tem 

delu ne ustvarjajo dinamike, temveč umirjeno, zamolklo, skrivnostno vzdušje.  
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Slika 10:10 Martina Dominković, JUTRANJA MEGLA, 2018, kolagrafija, 22 x 16 cm 

 

                                                 
10 Akvarelni papir Arches, 300 g, bela, 

Charbonnel, barva za globoki tisk, Vignette Lukse RSA 
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6.2.6 Grafični odtis št. 5 

Struktura gradnje likovnega prostora 

Glavno izrazno sredstvo, ki gradi prostor, so linije in površine v različnih tonskih vrednostih. 

Dogajanje je zgoščeno proti sredini tako, da je okoli svetel pas površine, ki omejuje središčno 

dogajanje. Prostor se gradi z menjavo svetlih in temnih površin, ki ustvarjajo ritem ter močen 

kontrast med površinami. Med njimi se pojavlja tudi ravnovesje, saj je količinsko razmerje v 

ravnovesju in zato nobena površina ne vleče pogleda nase. Na sredini je bela lisa, ki deli format 

na dva dela, levo in desno. Za statično ravnovesje poskrbijo vertikalne linije ter vodoraven 

položaj formata, ki zavira vertikalnost.  

 

Analiza oblik in likovnih elementov 

Aktivne linije se gibajo v smeri navzgor in silijo ven iz formata. Med seboj se prekrivajo ter s 

tem ustvarjajo iluzijo globine. Vidimo tudi pasivne linije, ki so nastale na stiku dveh površin 

različnih tonskih vrednosti. Na robovih narisanih linij se pojavljajo dodatne temne linije, ki 

nastanejo zaradi kolagrafskega postopka pri risanju z lepilom na gladko podlago. Izstopa večja 

točka levo spodaj, ki zaradi drugačnosti od celotnega dogajanja vleče pogled nase, ampak hkrati 

uravnoveša desno polovico motiva, ki je zaradi večje temne površine močnejša kot leva. Vmes 

se poleg linij pojavljajo temne in svetle organske oblike. 

 

Analiza svetlostnih vrednosti 

Pri tem delu je bila za osnovo uporabljena gladka matrica, ki je pustila svetel osnovni ton v 

ozadju. Uporabljen je velik razpon svetlostnih vrednosti z majhnim številom stopenj, zato 

prevladuje močnejši kontrast med svetlimi in temnimi površinami. Razpon in število stopenj 

postavljata grafični odtis v visoki dur. S svetlostnimi vrednostmi je poskrbljeno za dinamiko na 

tem grafičnem odtisu. Na določenih delih so kontinuirani svetlostni prehodi, medtem ko se npr. 

na desnem robu pojavlja diskontinuiran prehod med svetlo in temno površino.  
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Slika 11:11 Martina Dominković, PO ZIMI I, 2018, kolagrafija, 16 x 22 cm 

 

  

                                                 
11 Akvarelni papir Arches, 300 g, bela,  

Charbonnel, barva za globoki tisk, Vignette Lukse RSA 
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6.2.7 Grafični odtis št. 6 

Struktura gradnje likovnega prostora 

Osnova za gradnjo likovnega prostora je na tem grafičnem odtisu svetla. Iz svetle podlage sem 

v več plasteh in z menjavanjem svetlih in temnih površin zgradila kompozicijo. Pri tem 

likovnem delu svetle in temne površine bolj izstopajo kot linije. Oblike in linije se gibajo v 

smeri navzgor in poudarjajo navpičnost. Hkrati pa vodoraven položaj formata zavira navpičnost 

motiva in ustvarja ravnovesje med horizontalo in vertikalo. Pojavlja se ritem linij od leve proti 

desni ter ritem svetlih in temnih površin. Motiv je postavljen na sredino in bi ga lahko umestili 

v pravokotnik znotraj pravokotnega formata. Motiv obkroža svetla površina in deluje kot 

dodaten okvir.  

 

Analiza oblik in likovnih elementov 

Vidimo organske oblike z različnimi tonskimi vrednostmi, ki se prekrivajo med seboj ali pa 

prehajajo druga v drugo. Drugi element, poleg svetlostnih oblik, je linija, ki je tanka in se dviga 

v smeri navzgor. Linije so aktivne, se prekrivajo in s tem ustvarjajo občutek globine. Za globino 

poskrbijo tudi svetlostne oblike, ki na določenih delih prekrijejo linije in jih tako potisnejo v 

ozadje. Pojavlja se tudi oblika pravokotnika, ki sicer ni direktno narisana, lahko pa jo zaznamo 

okrog motiva. 

 

Analiza svetlostnih vrednosti 

Na tem odtisu precej pomembno vlogo odigrajo svetlostne vrednosti, ki se izmenjavajo in 

ustvarjajo dinamiko. Vidi se velik razpon svetlostnih vrednosti, ki ponekod kontinuirano 

prehajajo iz ene svetlosti v drugo, drugod pa diskontinuirano. Ker je razpon velik in je zaznati 

manjše število stopenj, tudi to delo – tako kot grafični odtis št. 5 – spada v visoki dur. Večji 

kontrast se pojavlja na robovih motiva, kjer se stikajo površine in linije z osnovnim svetlim 

tonom.  
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Slika 12:12 Martina Dominković, PO ZIMI II, 2018, kolagrafija, 16 x 22 cm 

  

                                                 
12 Grafični papir Fabriano, 70 x 100, bela,  

Charbonnel, barva za globoki tisk, Soft black 
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7 PRIMERJAVA S SORODNIMI GRAFIČNIMI TEHNIKAMI 

GLOBOKEGA TISKA 

 

7.1 Izbrani avtorji 

7.1.1 Andrej Jemec 

Andrej Jemec, rojen leta 1934 v Ljubljani, se je zanimal predvsem za področji slikarstva in 

grafike, ki ju je izpopolnjeval na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorjih 

Mariju Preglju, Gabrijelu Stupici, Božidarju Jakcu in Riku Debenjaku. Med študijem je obiskal 

atelje Johnnyja Friedlaenderja v Parizu. Potoval je po Evropi in razstavljal na mednarodnih 

likovnih prireditvah. Nekaj časa je bil dekan Akademije za likovno umetnost, nato pa redni 

profesor za slikarstvo (Bienale slovenske grafike, 1996).  

Če si ogledamo opus Andreja Jemca, lahko opazimo, da ga zaznamuje predvsem barva. Kljub 

temu pa v spodaj izbranih delih prevladuje črnina, ki ji je dodana tudi modra barva. Ekspresivne 

kompozicije so zgrajene s številnimi na hitro potegnjenimi črtami, z znaki, ki spominjajo na 

otroško risbo, ter naključnimi figurami, ki so posredovane z minimalnimi elementi (Jemec, 

1993). S sproščenostjo potez v črti in lisi kljub enobarvni oziroma dvobarvni grafiki doseže 

dramatičnost, ki je glavna značilnost umetnikovih likovnih idej. To izjemno dovršeno prenese 

iz slikarstva v grafiko, ki je manj fleksibilna (Bienale slovenske grafike, 1989).  

Izbrani deli sta narejeni v kombinirani grafični tehniki – jedkanica in akvatinta, ki za razliko od 

kolagrafije omogočata jasne ter ostre linije. Ekspresivne poteze in lise izstopajo tudi zaradi 

njihove izrazitosti v črnini, ki jo v kolagrafiji zelo težko dosežemo. Glede na likovno idejo 

lahko v teh tehnikah dosežemo enakomerno nasičenost barvnih ploskev ali kontinuirane, mehke 

prehode, ki jih lahko zasledimo na grafičnem odtisu z naslovom Oblak.  
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Slika 13: Andrej Jemec, MODERNA DOBA, 1985, jedkanica in akvatinta, 66 x 49,1 cm 

 

 

Slika 14: Andrej Jemec, OBLAK, 1987, barvna jedkanica in akvatinta, 64,6 x 49,2 cm 
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7.1.2 Bogdan Borčić 

Bogdan Borčić, rojen leta 1926 v Ljubljani, je bil že od majhnega v močnem stiku z umetnostjo, 

zaradi mame, ki je bila ljubiteljica in mecenka umetnosti. Hodil je na razstave v Jakopičev 

paviljon in poslušal vodstva umetnikov. Vključil se je v slikarsko šolo Mateja Sternena in 

risarsko šolo Franceta Goršeta. Med 2. svetovno vojno so ga poslali v nemško koncentracijsko 

taborišče Dachau. Po vrnitvi se je vpisal na Akademijo za upodabljajočo umetnost v Ljubljani. 

Tako kot Jemec se je tudi Borčić študijsko izpopolnjeval v tehnikah globokega tiska v ateljeju 

Friedlaenderja. Eksperimentiral je predvsem v jedkanici, akvatinti ter mezzotinti. Sodeloval je 

na številnih razstavah v Jakopičevem paviljonu in na mednarodnem grafičnem bienalu v 

Ljubljani. Svoje znanje je posredoval naprej kot profesor in predstojnik grafičnega oddelka na 

akademiji v Ljubljani. Leta 1984 se je kot redni profesor upokojil in še naprej ustvarjal v 

grafičnih tehnikah. Razstavljal je vse do svoje smrti leta 2014 (Borčić, 2001). 

Grafični odtisi Borčiča so grajeni na formatu zlatega reza, kar je lahko breme ali prednost, ki 

daje možnost odmika od pričakovanosti. Spodaj izbrani deli temeljita na dvodimenzionalni 

površini in brez zahteve po iluziji prostora. Odtisa sta postavljena v zasnovane mreže z 

minimalnim odklonom. Pojavljajo se odtisi točk, izjedkana površina, zasuki, intervencije ali 

celo možnost odtisa zadnje strani plošče. Gre za minimalne spremembe na površini ter za 

razmerje napetosti znotraj slikovnega polja (Bienale slovenske grafike, 1989). 

Z uporabo jedkanice in akvatinte umetnik na grafičnem odtisu doseže ostre ter jasne robove 

med ploskvami, strogost in strukturiranost. Kot na Jemčevih grafičnih odtisih se tudi na 

Borčičevih delih pojavlja enakomerno nasičena črnina. Umetnik lahko poleg črnine v teh 

tehnikah doseže velik razpon tonskih vrednosti, ki pa je na izbranih grafičnih odtisih omejen na 

manjše število stopenj.  
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Slika 15: Bogdan Borčić, PETI MAREC DEVETNAJSTODVAINOSEMDESET, 1982, 

barvna akvatinta, 50 x 65 cm 

 

 

Slika 16: Bogdan Borčić, Bi. NM3, 1994, barvna jedkanica in akvatinta, 89 x 50 cm 
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7.1.3 Johnny Friedlaender 

Gotthard Johnny Friedlaender, rojen leta 1912 v Zgornji Šleziji (današnje mesto Pszcyna na 

Poljskem), se je vključil na Akademijo za likovno umetnost v Breslauu. Seznanil se je z 

jedkanico in litografijo ter ustvaril prve osnutke. Leta 1933 so ga zaprli v koncentracijsko 

taborišče. Ko so ga izpustili, je začel potovati po Evropi in se dokončno naselil v Parizu. Kot 

političnega begunca so ga znova internirali v taborišče. Ob vrnitvi se je pridružil francoskemu 

odporniškemu gibanju. Leta 1945 je v Parizu odprl svoj atelje, kjer je številnim umetnikom z 

vsega sveta pokazal skrivnosti grafičnih tehnik. Obvladal je akvatinto in barvno jedkanico ter 

ju do potankosti izpopolnil. Kar nekaj slovenskih umetnikov se je učilo v njegovem ateljeju, 

med njimi že predstavljena Andrej Jemec in Bogdan Borčić. Pod Friedlaenderjevim vplivom 

so slovenski grafiki oblikovali osnovne značilnosti ljubljanske grafične šole (Friedlaender, 

1994). 

Njegovi grafični odtisi vsebujejo abstraktne barvne kompozicije. Barva je glavni likovni 

element, ki prevladuje v njegovih delih. Med harmonijo barv se pojavljajo drobne oblike in 

barvni detajli, ki izstopajo, ampak kljub temu ne učinkujejo kričeče ali glasno. Ti detajli so 

nevsiljivi in se povezujejo v celoto. Friedlaenderjevo delo se v veliki meri povezuje z glasbo v 

načinu kompozicijske gradnje; ničesar ni preveč niti premalo. Umetnik pravi, da je proti ravnim 

in suhim črtam ter strukturiranim mrežam, zato se osredotoči na naravne oblike ter barve, ki jih 

pojmuje kot nekaj prelivajočega (Friedlaender, 1994).  

Z obvladanjem grafičnih tehnik na grafičnih odtisih doseže prefinjene mehke prehode med 

barvami. Kot na izbranih delih Borčića ter Jemca se tudi na spodnjih izbranih delih pojavljajo 

čiste, enakomerno nasičene površine. Jedkanica in akvatinta prav tako omogočata odtiskovanje 

najrazličnejših oblik: ravne, oglate, geometrijske, organske … Na odtisih lahko opazimo 

natančnost ter detajle, ki jih kolagrafija ne dopušča, saj ni primerna tehnika za detajle, strogost 

in natančnost.  
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Slika 17: Johnny Friedlaender, POZNA JESEN, 1975, barvna jedkanica in akvatinta,  

76 x 56,7 cm 

 

 

Slika 18: Johnny Friedlaender, SKLEPNI KAMEN, 1976, barvna jedkanica in 

akvatinta, 76,5 x 57,5 cm 
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7.2 Kolagrafija; izbrani avtorji 

7.2.1 Dan Mitchell Allison 

Dan Mitchell Allison je bil rojen leta 1953 v Teksasu, kjer trenutno živi in še vedno aktivno 

ustvarja (Askart, 2000). Priznan grafik, kustos in galerist je diplomiral na področju grafike na 

Sam Houston State University Huntsville v Teksasu. Prepoznaven je predvsem po svojih 

barvnih akvatintah ter kolagrafijah, ki jih je ustvaril po lastnem postopku v času študija. Leta 

1987 je prejel zelo pomembne pohvale za svoje grafično delo, saj je kot udeleženec 17. 

mednarodnega grafičnega bienala v Ljubljani dobil veliko nagrado. Prislužil si jo je s  

kolagrafskim triptihom »Med nebesi in zemljo«. Leta 1998 so v Beogradu odprli veliko 

retrospektivo njegovih grafičnih odtisov, slik in umetniških del v mešanih tehnikah. Po letu 

2000 je ustanovil prvi grafični studio »Texas Collaborative Arts« z glavnim poudarkom na 

sodelovanju umetnika in tiskarja. Sedem let pozneje je ustanovil umetniško prizorišče Nau-

haus, kjer je predstavil več kot 60 razstav. Leta 2011 je lokacijo prizorišča prestavil v Houston, 

kjer danes kot D. M. Allison galerija še vedno predstavlja nove regijske in nacionalne umetnike 

(Art flow, b. d.).  

Na spodaj izbranih kolagrafijah izstopa znak na sredi odtisa zaradi močne barvne nasičenosti 

ter kontrasta med objektom in ozadjem. V ozadju se pojavljajo krožne teksture, točke, ki so 

lahko kot nenačrtovani elementi na odtisu ter nenatančne linije. Kolagrafija ne omogoča takšne 

natančnosti in strogosti kot jedkanica ali akvatinta. Ni primerna za likovne ideje s številnimi 

detajli, zato se tudi na grafičnih odtisih ne pojavljajo oblike, ki bi zahtevale natančnost ter veliko 

detajlov. Oblike so navadno poenostavljene, kot lahko opazimo na Allisonovih kolagrafijah. V 

ozadju se pojavljajo mehki barvni prehodi, ampak spet ne tako prefinjeno, kot lahko to 

dosežemo z akvatinto.   
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Slika 19: Dan Mitchell Allison, NO WAY OUT, 1994, kolagrafija, 63,4 x 56,5 cm 

 

 

Slika 20: Dan Mitchell Allison, BLACK RAINBOW-EYE  OF DARKNESS, 1994, 

kolagrafija, 63,4 x 56,6 cm 

 



32 

 

7.2.2 Črtomir Frelih 

Črtomir Frelih, rojen leta 1960 v Bohinju, je bil po srednji šoli sprejet na Akademijo za likovno 

umetnost v Ljubljani. Diplomiral je na grafičnem oddelku pri prof. Apoloniu Zvestu. Leta 1990 

je končal grafično specialko. Sodeloval je pri številnih skupinskih in mednarodnih razstavah, 

razstavljal je tudi samostojno, kar počne še danes. Zaposlen je kot redni profesor na področju 

grafike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (Bienale slovenske grafike, 1992).  

Frelih je že od samega začetka veliko eksperimentiral z likovnimi izrazili. V delih se opazi 

zanimanje za monokromne možnosti posamezne barve ter iskanje oblik, ustvarjenih z 

najpreprostejšimi elementi, kot so risba, odtis peska, sledi barve ali lepila. V nasprotju z 

bogastvom uporabe likovnih izrazil pa se je omejil na manjše število motivov; predvsem na 

figuro in pokrajino. Tako figure kot pokrajine se pojavljajo na ekspresivni način v dinamičnih 

kompozicijah ter razmerjih. V tehniki kolagrafije mu je uspelo združiti elemente slikarstva in 

kolaža, ki so svojstveni ter domiselni (Frelih, 2001). Danes je prepoznaven predvsem po lisicah; 

velikokrat jih spremljajo besede in fraze, ki se navezujejo na nepravico, prevare in notranjo 

politiko (Frelih, 2018).  

Kolagrafija omogoča zelo močno ekspresivnost in opazovanje zanimivih oblik ter tekstur, ki 

jih ustvarijo odtis peska, sled barve in lepilo. Možnost uporabe hitrih, ekspresivnih potez daje 

likovnim delom dodatno trdnost in stabilnost v likovnem motivu, kar lahko vidimo in začutimo 

v spodnjih izbranih Frelihovih grafikah. Na odtisu lahko pridobimo dokaj velik razpon 

svetlostnih vrednosti, čeprav jih v postopku nastajanja matrice težko nadzorujemo oziroma 

predvidevamo. Za kolagrafijo so značilni tudi nenačrtovani likovni elementi na odtisu, ki jih 

Frelih prefinjeno poveže v celotno kompozicijo.  
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Slika 21: Črtomir Frelih, AKT 8, 2000, kolagrafija, 24 x 34 cm 

 

 

Slika 22: Črtomir Frelih, KOT ČLOVEK I, 1994, barvna kolagrafija, 110 x 80 cm 
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8 SLOVENSKI BIENALE OTROŠKE GRAFIKE ŽALEC 

Spodaj izbrani deli v tehniki kolagrafije sta nastali za 8. bienale otroške grafike v Žalcu, ki je 

potekal leta 1997 pod naslovom »Željo imam«. Skozi otrokov likovni govor vidimo, kako otroci 

mislijo in gledajo na svet. Peter Krivec (1997) je zapisal: »Starši se vedno znova sprašujejo 

zakaj njihovi otroci radi čečkajo, rišejo in slikajo. Otroci so polni želja in misli, zato živijo za 

priložnosti, v katerih odkrivajo igro, užitek ob lepem in občudovanje likovne sporočilnosti« 

(str. 5). Grafični listi na bienalu so bili izbrani glede na kriterije, ki so preverjali otroško 

originalnost, formalno in oblikovno čistost izvedbe glede na razvojno stopnjo avtorja (Bienale 

otroške grafike, 1997). 

Otroške grafike v tehniki kolagrafije so izjemne v poenostavljenosti in kompozicijski 

organiziranosti. Detajli, ki se pojavljajo na figurah, ustvarjajo dodatno energijo, dinamiko in 

hkrati prikazujejo otroško sproščenost. Tehnika od otrok zahteva, da se oddaljijo od 

realističnega prikazovanja oblik in detajlov, s čimer spodbuja ter odpira možnost za domišljijski 

svet otrok.  

 

 

Slika 23: Sanela Omerović, 7. r., RADA BI BILA MODNA OBLIKOVALKA, 

kolagrafija 



35 

 

 

Slika 24: Robi Verhovnik, 6. r., RAD BI POSTAL KIPAR, kolagrafija 
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9 SKLEP 

Tema diplomske naloge mi je omogočila, da sem lahko raziskovala tehniko kolagrafije oziroma 

bolj specifičen kolagrafski postopek: svetlenje iz temne osnove. Ta mi je omogočil razvijanje 

lastnega likovnega izraza in poglobljeno znanje o samem tehnološkem procesu. Z možnostjo 

eksperimentiranja in preizkušanja kolagrafskega postopka, ki je bil zame skoraj čisto nov, sem 

se naučila, da je za dober grafični odtis potrebno veliko znanja, izkušenj, razumevanja in 

navodil, kar opaziš ali ugotoviš med procesom. Izkušnja pri pripravi matric, nanašanju barve, 

odtiskovanju, pravzaprav izkušnja celotnega procesa, poda ustvarjalcu občutek za vse detajle 

in malenkosti, ki so pomembni v procesu, še preden zavrti kolo na stiskalnici. Ko je teoretično 

ter praktično znanje o tehnološkem procesu poglobljeno, se lahko umetnik prepusti in razmišlja 

samo o likovni izraznosti ter ideji.  

S postopnim grajenjem matrice in večplastnim nanašanjem lepila sem na grafičnih odtisih 

dosegla različne svetlostne vrednosti in ključe. Za dosego končnega rezultata so pomembni 

strukturirana priprava matrice ter večkratni poskusi z različno grafično barvo in različnim 

grafičnim papirjem, saj njihova kvaliteta pripomore k boljšemu odtisu.  

Skozi proces pripravljanja, ustvarjanja ter obravnavanja literature so se mi, poleg pridobivanja 

odgovorov na zastavljena vprašanja, postavila dodatna vprašanja ter problemi, ki jih je bilo 

treba predelati in rešiti. Primerjava med tehnikami globokega tiska mi je ponudila spoznavanje 

razlik in izraznih možnosti, ki jih lahko dosežemo s posamezno tehniko. Izbira likovne tehnike 

je tako tudi odvisna od same likovne ideje. Čeprav so si tehnike globokega tiska v določenih 

značilnostih na odtisu lahko podobne, ima vsaka določeno lastnost, nekaj več, kar jo loči od 

preostalih tehnik. Zato se s kolagrafijo ni treba ne tonsko ne likovno izrazno približati katerikoli 

drugi grafični tehniki, saj nam sama daje svojevrstne značilnosti, ki se ne morejo primerjati z 

ostalimi.   
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