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POVZETEK 

Glavni namen mojega diplomskega dela je ustvariti dela v globokem tisku, ki mi omogoča, da 

se lahko s kombiniranjem tehnik v svojih delih ekspresivno izrazim. V teoretičnem delu se  

osredotočam na motiv portreta, ki ga povezujem z identiteto posameznika. Raziskujem pojme 

kot so linija in njene tonske vrednosti, grafična risba in grafika, predstavljam tudi tehnike 

globokega tiska in njihove izrazne možnosti, ki so mi pomagale pri ustvarjanju. Zanima me 

stanje portreta 20. in 21. stoletja, ki ga skušam opisati preko ekspresionističnih obdobji vse do 

danes in s pomočjo ustvarjalcev ekspresivnih portretov. Na koncu predstavljam še lastna dela, 

ekspresivne portrete, v katerih je viden moj ekspresivni izraz. 

 

Ključne besede: ekspresija, linija, portret, globoki tisk, tehnike, ekspresionistična obdobja. 

  



 

 

ABSTRACT 

The main objective of my diploma paper is to create work in the intaglio printmaking, which 

enables me to express myself through my work while combining techniques. In the theoretical 

part I focus on the portrait motive which I link to the individual's identity. I explore concepts as 

the line and its tonal values, the graphic drawing and the graphic, I also present intaglio 

printmaking techniques and their expressive possibilities which have helped me when creating. 

I am interested in the position of the portrait during the 20th and the 21th century which I try to 

describe from the point of view of the expressionism periods to the present day and with the 

help of expressive portrait artists. At the end of the paper I present my own work, expressive 

portraits, where my expressive personality comes to light. 

 

Key words: expression, line, portrait, intaglio printmaking, techniques, expressionism periods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KAZALO 
 

1 UVOD ..................................................................................................................................... 1 

2 TEORETIČNI DEL .............................................................................................................. 2 

2.1 Kaj je ekspresija? ........................................................................................................... 2 

2.2 Portret in identiteta ........................................................................................................ 2 

2.3 Linija in njena uporaba za dobivanje različnih tonskih vrednosti ............................ 4 

2.4 Grafična risba ................................................................................................................. 4 

2.5 Grafika ............................................................................................................................. 5 

2.6 Grafične tehnike globokega tiska in njene izrazne možnosti ..................................... 6 

2.6.1 Vernis-mou/mehka prevleka ................................................................................... 6 

2.6.2 Suha igla .................................................................................................................... 7 

2.6.3 Rezervaž .................................................................................................................... 7 

2.6.4 Jedkanica .................................................................................................................. 8 

2.6.5 Akvatinta .................................................................................................................. 8 

2.7 Ekspresivni portreti 20. in 21. stoletja .......................................................................... 8 

2.7.1 Ekspresionizem ........................................................................................................ 8 

2.7.2 Neoekspresionizem ................................................................................................. 21 

2.7.3 Sodobna ekspresivnost ........................................................................................... 28 

2.7.4 Povezave portreta v ekspresionizmu in neoekspresionizmu s sodobnim 

ekspresivnim portretom ................................................................................................. 36 

3 LASTNO DELO .................................................................................................................. 37 

3.1 Izhodišče in proces likovnega ustvarjanja .................................................................. 37 

3.2 Prvi del ........................................................................................................................... 38 

3.3 Drugi del ........................................................................................................................ 41 

3.4 Rezultati ......................................................................................................................... 49 

3.4.1 Formalna analiza del ............................................................................................. 50 

4 ZAKLJUČEK ...................................................................................................................... 57 

5 VIRI IN LITERATURA ..................................................................................................... 58 

5.1 INTERNETNI VIRI ..................................................................................................... 59 

5.2 VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA ............................................................................... 60 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KAZALO SLIK 
 

Slika 1. Ernst Ludwig Kirchner, Avtoportret s pastirjevim klobukom, črna kreda na papirju, 1920. ... 11 
Slika 2. Ernst Ludwig Kirchner, Henri van de Velde, lesorez, 49.6 x 40 cm, 1917. ............................. 12 
Slika 3. Ernst Ludwig Kirchner, Portret Carla Sternheima, litografija, 30.2 x 20.8 cm, 1916. ............. 13 
Slika 4. Karl Schmidt-Rottluff,  Mama, lesorez, 37 x 30.8 cm, 1916. .................................................. 15 
Slika 5. Karl Schmidt-Rottluff, Portret Bildnisa S., litografija, 39.8 x 34 cm, 1911. ............................ 16 
Slika 6. Emil Nolde, Portret Elly, jedkanica, 1924................................................................................ 17 
Slika 7. Emil Nolde, Prophet, lesorez, 32.1 x 22.2 cm, 1912. ............................................................... 18 
Slika 8. Frontalni avtoportret, lesorez, 15 x 15.6 cm, 1922–23. ............................................................ 19 
Slika 9. Käthe Kollwitz, Avtoportret iz desne, litografija, 47.4 x 28.5 cm, 1938. ................................ 20 
Slika 10. Georg Baselitz, My new hat, linorez, 2002. ........................................................................... 22 
Slika 11. A.R. Penck, Dreimalselbst, lesorez, 134.5 x 91.4 cm, 1992. ................................................. 23 
Slika 12. Leonard Baskin, Blue Barlach, litografija, 23 x 25 cm, 1990. ............................................... 24 
Slika 13. Leonard Baskin, Blake, jedkanica in akvatinta, 37 x 44 cm, 1962. ....................................... 25 
Slika 14. Jean Michel Basquiat, Avtoportret, mešana tehnika, 98.7 × 71.1 cm , 1984. ........................ 27 
Slika 15. Marlene Dumas, Fears of babies, litografija, 1986. ............................................................... 29 
Slika 16. Tracey Emin, Mum smoking, monotipija, 11.60 x 10.60 cm, 1994. ...................................... 31 
Slika 17. Črtomir Frelih, Glava, kolagrafija, 66 x 57 cm, 2007. ........................................................... 33 
Slika 18. Ivo Mršnik, Zapis-avtoportret, svinčnik na papirju, 2000. ..................................................... 35 
Slika 19. Fotografija 1. .......................................................................................................................... 38 
Slika 20. Nika Jakopin, Risba 1, A4, 2018. ........................................................................................... 38 
Slika 21. Nika Jakopin, Risba 2, A4, 2018. ........................................................................................... 39 
Slika 22. Nika Jakopin, Poskusni odtis 1, 20 x 30 cm, 2018. ................................................................ 39 
Slika 23. Nika Jakopin, Poskusni odtis 2, 20 x 30 cm, 2018. ................................................................ 39 
Slika 24. Nika Jakopin, Poskusni odtis 3, 20 x 30cm, 2018. ................................................................. 40 
Slika 25. Fotografija 2. .......................................................................................................................... 42 
Slika 26. Nika Jakopin, Risba 3, A5, 2018. ........................................................................................... 42 
Slika 27. Nika Jakopin, Risba 4, A5, 2018. ........................................................................................... 42 
Slika 28. Fotografija 3. .......................................................................................................................... 42 
Slika 29. Nika Jakopin, Risba 5, A5, 2018. ........................................................................................... 43 
Slika 30. Fotografija 4. .......................................................................................................................... 43 
Slika 31. Nika Jakopin, Risba 6, A5, 2018 ............................................................................................ 43 
Slika 32. Nika Jakopin, Risba 8, A5, 2018 ............................................................................................ 44 
Slika 33. Nika Jakopin, Risba 7, A5, 2018 ............................................................................................ 44 
Slika 34. Nika Jakopin, Risba 9, A5, 2018 ............................................................................................ 44 
Slika 35. Fotografija 5. .......................................................................................................................... 44 
Slika 36. Nika Jakopin, Risba 10, A5, 2018. ......................................................................................... 45 
Slika 37. Nika Jakopin, Risba 11, A5, 2018 .......................................................................................... 45 
Slika 38. Fotografija 6. .......................................................................................................................... 45 
Slika 39. Tehnika akvatinte. .................................................................................................................. 47 
Slika 40. Odstranjevanje rezervaža. ...................................................................................................... 47 
Slika 41. Odstranjen rezervaž. ............................................................................................................... 47 
Slika 42. Čiščenje plošče z nitro čistilom. ............................................................................................. 47 
Slika 43. Premaz z asfaltnim lakom. ..................................................................................................... 47 
Slika 45. Plošča po jedkanju. ................................................................................................................. 48 
Slika 44. Jedkanje. ................................................................................................................................. 48 
Slika 46. Nika Jakopin, Ata 1, 20 x 30 cm, 2018. ................................................................................. 50 
Slika 47. Nika Jakopin, Ema 1, 20 x 30 cm, 2018................................................................................. 51 



 

 

Slika 48. Nika Jakopin, Ata 2, 20 x 30 cm, 2018. ................................................................................. 52 
Slika 49. Nika Jakopin, Ema 2, 20 x 30 cm, 2018................................................................................. 53 
Slika 50. Nika Jakopin, Nežka, 20 x 30 cm, 2018. ................................................................................ 54 
Slika 51. Nika Jakopin, Mama, 20 x 30 cm, 2018. ................................................................................ 55 

 
 



 

 

1 
 

1 UVOD 
 

Ustvarjanje v grafiki mi je na začetku predstavljalo kar velik izziv, verjetno tudi zaradi 

nepoznavanja vseh njenih potencialov, ki jih lahko dobimo preko gradnje likovnega izraza v 

njenih tehnikah.  

Vedno so mi bile blizu podobe, obrazi različnih ljudi, s katerimi sem se srečevala. Lahko bi 

rekla, da jih opazujem že od malega. Najbolj zanimivi so obrazi ljudi iz tujih okolji. Takrat 

imam v glavi, »le kako bi izgledal ta obraz, če ga narišem«. Ta strast do risanja obrazov, me je 

pripeljala do tega, da bi obraze pretvorila še v grafične tehnike globokega tiska. Tokrat sem 

izbirala predvsem znane obraze, saj sem želela dodati ekspresivno vrednost pri posameznem 

portretu in lastno subjektivno doživljanje, ki pa je pri meni osebno najbolj izraženo v odnosu 

do zelo dobro poznanih ljudi. 

V teoretičnem delu me je zato najprej zanimal pojem ekspresija ter kasneje še povezava 

identitete s portretom. Predstavljam še likovno-teoretični pojem, kot je linija in njene tonske 

vrednosti, saj je bila ta osrednja tema mojega likovnega ustvarjanja. Tekom ustvarjanja so me 

najbolj privlačile izrazne možnosti posameznih tehnik globokega tiska za pridobitev 

ekspresivnega izraza portretov, ki jih tudi opisujem v osrednjem delu. Na koncu se na podlagi 

portreta dotaknem umetnostnih slogov kot so ekspresionizem, neoekspresionizem in sodobna 

ekspresivnost, ter poskušam razbrati njihove glavne slogovne značilnosti ter povezave med 

njimi. Izbrani avtorji portretov posameznega sloga mi pomagajo pri gradnji lastnega likovnega 

izraza in razumevanju karakteristik ekspresionističnega portreta. 

V zadnjem delu predstavljam svoja lastna likovna dela in poskušam v njih najti močnejše točke 

ekspresivnih vrednosti in povezave z omenjenimi likovnimi slogi. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Kaj je ekspresija? 

 
»[lat. expressio iz lat. exprimere iztisniti (iz nečesa); izraziti]. 1. splošno: a) Izraznost; to kar 

izraža čustveno prizadetost: besedna ekspresija, glasbena ekspresija ipd. b) Dejanje ali proces, 

ki omogoči, da duhovna informacija vstopi v realni svet, se v njem razodene in doživljajsko 

verificira. 2. V likovni ustvarjalnosti je ekspresija način artikulacije, pri kateri je v ospredju 

izražanje likovnikovih notranjih vsebin in stanj, način, pri katerem pride do izraza likovnikovo 

subjektivno bogastvo čustvovanja, doživljanja, vizij in notranjega vrednotenja vsega tega, 

medtem ko sta zanimanje za zunanji svet in njegovo objektivirano zaznavanje v ozadju. Ker 

imajo vse likovne prvine svoje čustvene lastnosti in vsebine, jih lahko likovnik uporabi tudi za 

izražanje takega odnosa do sebe in do sveta. Običajna posledica tovrstne artikulacije je, da 

postane s-likovni prostor neke vrste »zaslon«, na katerega se projicira svet skozi »projekcijski 

aparat« umetnikove notranjosti. Ker je ta »aparat« afektiven in emocionalen, je razumljivo, da 

se nasloni na tema dvema tipoma vsebin najbolj na kožo pisani izrazni sredstvi – na barvo 

(emocije, občutenje) in transformacijo oblik iz vidnega sveta (abstrahiranje, deformacija)« 

(Muhovič, 2015, str. 147). 

Na podlagi Muhovičevega Leksikona likovne teorije lahko rečemo, da je vnos ekspresije v 

likovno delo, nekakšno vezivo umetnikovega notranjega doživljanja in zunanje stvarnosti. Vsak 

umetnik ima na svet različen pogled, zato se tudi stopnja ekspresivnega izražanja od umetnika 

do umetnika zelo spreminja. Tako ne moremo določiti absolutne stopnje izraženosti ekspresije 

v nekem delu. Narava ekspresije v umetnosti je, da teži k temu, da bi tudi gledalec začutil 

umetnikov način in stopnjo izražanja ekspresije, vendar pa jo nekateri umetniki potisnejo v 

ozadje, da tako pridejo v ospredje likovni elementi.  

2.2 Portret in identiteta 
 

Pri delu me je v ozadju ustvarjanja nekako ves čas spremljala misel, kje je meja med stopnjo 

izraženosti ekspresije v portretu, svobodo, ki mi jo ekspresija ponuja, in karakteristikami 

posameznega portretiranca. Za razumevanje teh povezav se mi je zdelo smiselno, da se 

neposredno dotaknem portreta samega in pomena identitete.  
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Za lažjo predstavo, kaj točno pomenita vsaka posebej besedi identiteta in portret, sem si 

pomagala z razlago besed iz SSKJ-ja: identitéta-e ž (e ̣̑ ) jur. skladnost, ujemanje podatkov z 

resničnimi dejstvi, znaki, istovetnost (http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=identiteta&hs=1, 24.3.2018) Opazimo 

lahko, da je identiteta nujna lastnost posameznega portreta, kajti identiteta je nekaj, po čemer 

nas drugi prepoznajo. Še posebej nas identiteta razkriva po obrazu in njegovih karakteristikah. 

Zato sta identiteta in portret v zelo tesni navezavi. 

portrét-a m (e ̣̑ ) umetniška upodobitev osebe, oseb navadno s poudarkom njihove 

individualnosti(http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=portret&hs=1, 24.3.2018)  

»Portret je pravzaprav vsaka podoba, ki zajema človeško figuro kot individum« (Portret v 

novejši umetnosti, 2010, str. 7). Portret in figuralika v umetnosti živita že od nekdaj, saj je bil 

vedno nekako osrednja naloga likovne umetnosti; na kakšen način in kako predstaviti 

portretiranca. Po drugi strani pa je tudi ena od najpopularnejših umetnostnih zvrsti.  Korenine 

portreta segajo daleč nazaj v Egipt, kjer kljub stilizaciji obstajajo realistični elementi 

portretirancev (Portret v novejši umetnosti, 2010).  

V vsakem umetnostnozgodovinskem obdobju se je portret preoblikoval na različne načine. Moj 

namen ni, da bi se spuščala v podrobno opisovanje portreta v teh različnih obdobjih skozi 

zgodovino, zato bom dala poudarke le na mestih, kjer je portret pridobil novejša pojmovanja v 

umetnosti. Ta so se zgodila z začetkom italijanske renesanse, ko so se poleg portreta začele 

pojavljati še druge posvetne zvrsti, neodvisne od cerkve. Z nastopom modernizma so se 

umetniki počasi osvobajali različnih norm in zahtev, zato se je na tem mestu spremenil tudi 

odnos do portreta. Umetniki so imeli več svobode pri svojem ustvarjanju, sploh v času 

avantgardnih gibanj, ko je svoboda umetnikovega izražanja dobila pomembnejšo vlogo. 

Obdobje postmodernizma je prineslo ponovno zanimanje za portret. Z iznajdbo fotografije je 

moral portret poiskati drugačne načine tako pri izbiri medija, kot tudi pri sami predstavitvi. V 

likovnem smislu tako ne gre več za prenos realnosti ampak za njeno transformacijo v likovno 

delo. Zato sta pri današnjem portretu pomembni ne samo njegovi formalna in simbolno-

vsebinska preobrazba, temveč tudi vpeljava elementov deformacije in psihološkega stanja. 

Današnji portret je zato dobil ime t. i. psihološkega (avto)portreta (Portret v novejši umetnosti, 

2010).  
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Identiteta portretiranca ni nujno, da je zajeta le preko formalnih likovnih elementov, ki 

predstavljajo karakteristike upodobljenca, ampak gre bolj za upodobitev njegovega psihičnega 

stanja, njegove notranjosti. Zato so dopustna odstopanja in deformacije, s katerimi to lahko 

ponazorimo. Lahko bi rekli, da v večini današnjih portretov nastopa vsaj del ekspresije, saj se 

tako realizira tudi njeno bistvo, »da duhovna informacija vstopi v realni svet« (Muhovič, 2015, 

str. 147). 

 2.3 Linija in njena uporaba za dobivanje različnih tonskih vrednosti 
 

Glavna sestavina vsake risbe je linija, ki spada med temeljne likovne prvine. Kadar rišemo, 

risalo za sabo v gibanju pušča sled. Zaradi tega gibanja nastaja aktivna linija (po Kleeju). Kot 

linijo pa zaznavamo tudi vse ostale robove, ki nastanejo ob stikih dveh ploskev, npr. dve različni 

barvi ali srečanje dveh različnih vzorcev. Ta linija se imenuje pasivna linija (Butina, 2000). 

Odvisno od načina izražanja, ki ga vnesemo v risbo, je odvisno tudi to, kakšno naravo linij 

bomo izbrali. Zato so lahko aktivne linije valujoče, cikcakaste, pretrgane, zlomljene, sunkovite, 

počasne ali tekoče. Kadar aktivno linijo sklenemo v določeno obliko, nastane medialna linija 

(Butina, 2000).  

Glede na način izražanja, ki si ga izberemo, nam različne črte dajejo tudi različne tonske 

vrednosti. Te tonske prehode v risbi lahko rišemo tudi na ideografski način. Tak način se 

odmika od neposrednega načina posnemanja narave, saj gre za svobodno orisovanje na podlagi 

izkustva, temperamenta, zamisli, namena itd. Pod ideografsko tonsko modelacijo med drugim 

spadajo tudi črtni rastri (Šuštaršič, 2007). Črtne rastre dosežemo z zgoščevanjem in redčenjem 

linij, da dobimo določene tonske vrednosti, z njimi lahko tudi orisujemo določene oblike, med 

katerimi pride do nastanka pasivne linije.  

 2.4 Grafična risba 
 

Samo risbo bi lahko opredelili kot najstarejši način likovnega izražanja, ki ga človek pozna. Je 

temeljna vsem drugim panogam (slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, animacija ...)( Šuštaršič, 

2007). »Obstaja velika razlika med videti neko stvar brez svinčnika v roki, pravi Pesnik Valery, 

in videti jo takrat, ko jo rišemo. Ugotovimo, da je prej nismo poznali, da je nismo nikoli zares 

videli« (Prisotna odsotnost figure, 2011, str. 32). Risanje prispeva pomemben proces k 

razvijanju umetnikovih risarskih spretnosti, ravno tako pa nam pomaga pri intelektualnem 

razvoju. Z risanjem gradimo sposobnosti opazovanja, abstrahiranja, posnemanja narave in tudi 
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razvoj pojmovnega mišljenja. V risbi se tako odraža in vzpodbuja človekov miselni razvoj 

(Šuštaršič, 2007).  

Kot osnovno likovno izrazno sredstvo pa je risba tudi medij skozi katerega se krepi naša 

duhovna plat. Tako ni več le prazno ogrodje, sestavljeno iz različnih črt, ampak dobi tudi močno 

ekspresivno vsebino. Skozi lastno izkušnjo, risba dobi še posebno moč v grafični risbi. Na tem 

mestu velja poudariti, da se grafična risba od navadne risbe, ki jo največkrat rišemo neposredno 

na papir, razlikuje po karakterju linij, kar pa je odvisno od tega, na kakšen material rišemo in s 

katerim orodjem rišemo. »Vsak od materialov, pa naj bo to les, baker, papir ali barva, ima svojo 

dušo, naravo, kaprico, terja drugačen pristop in taktiko, da se iz njega lahko pridobi njegova 

največja kvaliteta, ki jo ponuja«(Paro, 1991, str. 21).  

2.5 Grafika 
 

Beseda grafika je grškega izvora in pomeni o-pisna umetnost oz. veščina (graphiche techne), 

oz. črtanje, risanje; slikanje, slikarstvo; pisanje, spis, pismo, listina (graphe). V širšem pomenu 

zajema vse, kar je narisano, napisano in potem ročno ali strojno natisnjeno, zajema tudi 

industrijsko grafiko.V ožjem pomenu pa beseda grafika pomeni predvsem panogo v likovni 

umetnosti, pri kateri lahko z grafičnimi tehnikami dosegamo cilje t.i. svobodne likovne 

umetnosti (Muhovič, 2015).  

Rezultat svobodnega izražanja tako nosi umetniška grafika, ki jo umetnik lastnoročno obdeluje 

od začetka (priprava matrice), do končnega produkta (natis in signatura), ki se imenuje grafični 

list. Grafika ni samo odtis, ki ga vidimo na papirju, ampak tudi avtentično pričevanje o identiteti 

umetnika, saj vključuje umetnikovo razmišljanje in fizičen vložek tekom priprave matrice 

(Paro, 1991). Nekoč so grafiko uporabljali npr. za razne poučne ilustracije, načrte gradnje, risbe 

v medicinskih atlasih ipd. Danes pa grafika, tako kot umetnost na splošno, daje človeški roki 

možnost izražanja z duhom in umom. Lasten izraz, ki se pokaže v grafični risbi se tako 

preobrazi v grafični list, ki nastane z odtisom (Paro, 1991). Glede na to, da pri grafiki za dosego 

končnega rezultata, ki ga vidimo na grafičnem listu, najprej obdelamo (v primeru globokega 

tiska) grafično ploščo, ki ima status izvirnika, grafična plošča nikoli ni že umetniško delo. 

Čeprav imamo večino časa stik samo z njo in v njej puščamo sledi, je tekom grafičnega 

postopka zgodba zase (Suhy, 1994). Seveda je pri izdelavi grafične plošče zelo pomembno, da 

poznamo grafične tehnike in da proces dela uravnavamo do željenih stopenj izraženosti grafične 

tehnike.  



6 
 

Umetniško grafiko v splošnem delimo na štiri večja področja: visoki tisk (lesorez, linorez), 

globoki tisk (suha igla, bakrorez, jedkanica, akvatinta ...), ploski tisk (litografija) in tiskanje  s 

pretiskovanjem skozi šablono. Največkrat likovni umetniki pri umetniški grafiki 

eksperimentirajo v kombiniranih tehnikah (Šuštaršič, 2007).  

Za namene raziskovanja sem si izbrala grafično področje globokega tiska, saj predpostavljam, 

da lahko najbolj pripomorejo k izražanju ekspresije. 

 2.6 Grafične tehnike globokega tiska in njene izrazne možnosti 
 

»Vsem tehnikam globokega tiska je skupno to, da se »risba poglobi v ploščo s fizičnim 

postopkom urezovanja, dolbenja, pri čemer se umetnik poslužuje rezil, dlet, igel itd. ali pa se 

risba z jedkanjem poglobi v ploščo s pomočjo delovanja kisline, npr. solne, solitrne, žveplene« 

(Šuštaršič, 2007, str. 85). Glede na ta dva načina delimo tehnike globokega tiska na mehanske 

in kemične. 

 »Odtis pri tehnikah globokega tiska nastane tako, da se barvo vtre v globino vrezov ali jedkanih 

mest, površino plošče pa se s pomočjo krpe ali dlani obriše. Pri globokem tisku velik pritisk 

izsesa barvo na papir iz vdolbin na plošči, visoke površine odtisne plošče pa ostanejo bele« 

(Šuštaršič, 2007, str. 85).  

Grafične tehnike globokega tiska predvsem omogočajo široko polje eksperimentiranja, saj 

lahko kombiniramo več tehnik skupaj na eni grafični plošči. Tehnike nam ponujajo pester 

likovni zapis, s tem pa tudi večjo možnost ekspresivnega izraza likovnega dela. Glavno izrazno 

sredstvo teh tehnik so ponavadi linije in ploskve različnih vrst (Ayres, 1993). 

2.6.1 Vernis-mou/mehka prevleka 

 

Vernis-mou ali mehka prevleka je kemična tehnika globokega tiska. Na zloščeno in očiščeno 

vročo cinkovo ploščo najprej nanesemo plast voska. Ko se plošča ohladi, je pripravljena, da 

lahko rišemo. Čez nanošen vosek previdno položimo papir želene debeline, nato pa rišemo s 

svinčnikom ali drugimi risali na papir. Linije, ki so narisane na papir, posledično odnašajo plast 

voska iz plošče. Debelina sledi svinčnika je odvisna od pritiska svinčnika na papir med 

risanjem. Tako lahko ustvarimo nežnejše ali pa močnejše tone. Ko smo z risbo zadovoljni, 

ploščo previdno vzamemo izpod papirja in jo položimo v posodo s kislino za jedkanje (Ayres, 

1993). Tehnika omogoča fleksibilno risanje, jedkanje pa ustvari odlično kopijo sledi svinčnika. 

Tehnika mehke prevleke povzroči zrnato linijo, robovi so pri odtisu poudarjeni (Hozo, 1988). 
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Zaradi te fleksibilnosti, ki jo ponuja, so naše likovno-izrazne možnosti povsem odprte za 

ustvarjanje ekspresije. 

2.6.2 Suha igla 

 

Ena od mehanskih tehnik globokega tiska je suha igla. Na zloščeno in očiščeno cinkovo ploščo 

rišemo z mehanskimi orodji. Najpogosteje uporabljamo ostro, jekleno iglo, vendar pa lahko za 

dosego drugačnih učinkov uporabljamo tudi druge ostre predmete, ki lahko puščajo za sabo 

drugačne sledi. Sled, ki jo naredi jeklena igla, na odtisu nastane bogata, žametna linija (Hozo, 

1988). Risbo lahko gradimo s poševnimi linijami, tako da ustvarjamo rastre in različne 

svetlostne površine. Linije so ostre in ponavadi ne nudijo organskosti, tako kot npr. vernis-mou, 

vendar pa zaradi ostre konice igle dosegamo visoko natančno risbo. Z različnimi pritiski jeklene 

igle lahko dosežemo močnejše ali šibkejše linije, te pripomorejo k bolj subjektivnemu izrazu. 

Suha igla se največkrat uporablja še v kombinaciji drugih tehnik (največkrat z jedkanico in 

akvatinto) (Hozo, 1988). 

2.6.3 Rezervaž 

 

Rezervaž je kemična tehnika globokega tiska. Na spolirano in očiščeno cinkovo ploščo 

nanesemo plast mešanice iz sladkorja, vode in črnila. V toplo vodo nasujemo sladkor v prahu 

do nasičene raztopine. Na koncu dodamo še črnilo, zato da vidimo sledi risanja na plošči. Plast 

lahko nanašamo z različnimi debelinami čopičev, odvisno kako natančno želimo risati. Do 

določene mere lahko rišemo tudi podrobnosti, vendar preciznih detajlov tako kot npr. suha igla, 

ta tehnika ne omogoča. S to sladkorno mešanico lahko ustvarjamo tudi plasti ali podlago, na 

katero kasneje rišemo še s kombinacijo drugih tehnik. Ko je sladkorna plast nanešena, 

počakamo, da se posuši. Ploščo nato premažemo z asfaltnim lakom ter zopet počakamo, da se 

posuši. Pripravimo kad s toplo vodo in ploščo položimo v vodo. Počakamo nekaj minut in že 

lahko vidimo, kako se plast sladkorja topi in lušči iz plošče. Po tem ploščo položimo še v kislino 

za jedkanje. Tam, kjer so se prej plasti iz sladkorja odstranile, bo delovala kislina. Z rezervažem 

lahko manipuliramo od mehkih do grobih linij oz. plasti, te pa so odvisne od trdote, debeline in 

poteze čopiča ali risala. Tako lahko z njim ustvarimo grob ali pa nežen vtis risbe. Rezervaž 

prepoznamo po temnih, zamejenih oblikah, lahko ga kombiniramo tudi z akvatinto (Hozo, 

1988). 
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2.6.4 Jedkanica 

 

Še ena izmed kemičnih tehnik globokega tiska. Na spolirano in očiščeno ploščo nanesemo plast 

asfaltnega laka. Ko se dobro posuši, lahko na to plast rišemo. Rišemo spet z ostro jekleno iglo, 

ravno toliko, da konica odnese plast laka. Tudi ta tehnika nam omogoča natančno risbo, tako 

kot suha igla. Razlika je ta, da pri suhi igli nastajajo brazdaste in žametne linije, pri jedkanici 

pa gladke in natančne, ki so lahko tudi bolj organske. Karakter linije in tako tudi končnega dela, 

je odvisen od konice jeklene igle. Z ostrim vrhom igle lahko rišemo tanke, komaj vidljive in 

nežne linije. Če konico igle pobrusimo, bo puščala za seboj energično linijo in kislina bo na 

tistem mestu hitreje ter močneje delovala (Hozo, 1988).  Razlika med njima je še v tem, da pri 

suhi igli vložimo več fizičnega napora, saj manipuliramo z različnimi debelinami linij za željen 

rezultat. Jedkanica in  suha igla sta zaradi tankih linij primerni za gradnjo risbe z rastri ter 

gradnjo svetlo-temnih ploskev z linijami.  

2.6.5 Akvatinta 

 

Kemična tehnika globokega tiska. Na spolirano in očiščeno ploščo najprej nanesemo črn sprej, 

ki pusti zrnato teksturo. Ko se posuši, nanesemo plast asfaltnega laka. Dobro je, da si pred 

jedkanjem naredimo tonsko lestvico različnih svetlostnih vrednosti, odvisno koliko različnih 

svetlostnih površin želimo ustvariti. Označimo si ploskve, da se znamo orientirati pri jedkanju. 

Tam, kjer asfaltnega laka nismo nanesli, bo kislina zjedkala. Če postopek jedkanja ponavljamo, 

pridobimo več tonskih vrednosti grafičnega lista. Akvatinta je zanimiva tehnika ravno zaradi 

tonskih vrednosti, s katerimi lahko manipuliramo pri gradnji risbe. Njen karakter je odvisen od 

izbora granulacije spreja, njegovega nanosa, izbora kovinske plošče in dolžine jedkanja (Hozo, 

1988). Akvatinta je privlačna podlaga v kombinaciji z jedkanico, saj zaradi sive podlage linije 

bolj pridejo do izraza. 

2.7 Ekspresivni portreti 20. in 21. stoletja 
 

2.7.1 Ekspresionizem 

 

»Prelom stoletja iz 19. v 20. je veljal kot začetek »stoletja ekstrema«. Zavračanje zgodovine in 

medel pogled v prihodnost sta bila značilna za obdobje moderne umetnosti« (Lorenz, 2016, str. 

8). Del moderne umetnosti je postal tudi ekspresionistični slog, ki je izvorno spadal pod nemški 

ekspresionizem. Začel se je v obliki skupine Die Brücke, v nemškem mestu Dresden, ko so se 

7. junija 1905 zbrali štirje mladi umetniki: vodja Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich 
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Heckel in Karl Schmidt-Rottluff. Ime skupine pomeni »most«, ki naj bi gradil pot do prihodnje 

likovne umetnosti (Lorenz, 2016).  

Njihova ideja je bila združevati »svobodno risanje svobodnega bitja v svobodni naravnosti« 

(Lorenz, 2016, str. 9). Zato ni bil to samo slog, ampak tudi nekakšen manifest, saj so zavračali 

tradicionalne okvire umetnosti. V okviru te svobode, ki so jo vpeljali v ekspresionistični slog, 

so vključevali tudi Rousseaujev slogan »nazaj k naravi«. To je pomenilo vključevanje nudizma, 

naturalizma, predvsem pa hrepenenje do pristnosti in avtentičnosti prikazovanja umetnosti. O 

tem nazorno govori Kirchnerjev stavek, da »civilizacijska družba ne ponuja nič drugega kakor 

razočaranje, zato obstaja edino upanje v preprostih in primitivnih ljudeh« (Lorenz, 2016, str. 

19). Za svoje ustvarjanje so tako ekspresionistični umetniki črpali iz osebnih izkušenj, kar so 

videli in doživeli. Ponavadi so zbirali nevsakdanje prizore iz cirkuških predstav in živalskih 

vrtov, navduševala pa jih je tudi afriška umetnost, s katero so se srečali v dresdenskem 

etnografskem muzeju (Lorenz, 2016). Cilj ekspresionizma ni bil interpretiranje realnosti, 

ampak njena estetska pretvorba. Pri tem so bili pomembni notranji občutki, nezavedne kretnje, 

predvsem pa »navdušenje na prvi pogled« (Lorenz, 2016, str. 11). Ekspresionisti pa niso črpali 

le iz primitivne umetnosti in iz lastnih teženj po svobodnem ustvarjanju. V njihovih delih lahko 

vidimo tudi vzore srednjeveške umetnosti, lesorezov iz 15. stoletja in dveh postimpresionistov 

Paula Gauguina in Edwarda Muncha (Barron, 1997). Kot so prvotno mislili, naj bi bil 

ekspresionizem nasprotje impresionizma. Vendar neposrednost slikanja, trenutno stanje in 

dekorativna atrakcija še vedno pripadajo impresionizmu (Barron, 1997). 

Slogovni način ekspresionizma je tako v slikah kot tudi v grafikah zaznamovan z razbrazdanimi 

in močnimi linijami ter okornimi oblikami in nasprotujočimi si barvami. Vse to pa pričuje o 

subjektivnemu doživljanju sveta umetnikov (Lorenz, 2016). 

Ekspresionistični slog je v glavnem vključeval portrete, figure, pokrajine in mestno okolje.  

Ker je moje diplomsko delo usmerjeno v obravnavo portretov, bom na tem mestu in še v 

naslednjih dveh poglavjih pisala več o ekspresionističnem portretu.  

Pri ustvarjanju portretov so se ekspresionistični umetniki bolj kot s fizično stvarnostjo 

ukvarjali z izražanjem subjektivnega čustvenega stanja. Na ta način so želeli prikazati 

notranje stanje, ki pa v realnosti ni vidno, vsaj na prvi pogled ne 

(https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/expressionism/expressionist-portraits, 

2018). V grafiki so se posluževali predvsem lesoreza in litografije. 
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2.7.1.1  Ernst Ludwig Kirchner 

 

Slikar in grafik. Rodil se je leta 1880 v Aschaffenburgu. Študiral je arhitekturo v Dresdnu. Leta 

1905 je bil glavni pobudnik nastanka skupine Die Brücke. Leta 1915 je vstopil v vojsko, vendar 

so ga zaradi bolezni kmalu odpustili. Zadnja leta svojega življenja je preživel v Švici, kjer je 

leta 1938 umrl (Barron, 1997). 

Po letu 1920 se je Kirchner usmeril v risanje avto-portretov. Bil je edini član skupine Die 

Brücke, ki se je intenzivneje ukvarjal z avto-portreti, je tudi eden najpomembnejših portretistov 

20. stoletja. Avtoportreti so mu predstavljali neko psihoterapijo s samim seboj. Sebe je risal 

včasih v neprepoznavnih podobah, njegove risbe so bile odraz njegovega šibkega psihičnega 

stanja in sramežljivosti. Vedno znova je hotel ujeti trenutek dvoma vase. Na spodnji 

reprodukciji je risba Kirchnerja s pastirjevim klobukom (Kirchner, 1995). 

Linije risbe so zelo krepke in neurejene. Obrisi oblik so močni. Ker je risba narisana s črno 

kredo, so vidna tudi polja z osenčenimi ploskvami. Oči so zrcalo njegove razcepljene osebnosti 

(Kirchner, 1995). 

Kirchnerjevi portreti so odraz njegovega nenehnega spraševanja o samem sebi in o svetu. 

Njegov način risanja izhaja iz lastnih osebnih bojev in zavračanja samega sebe, zato so linije, 

ki jih nariše, skupek kompromisov, ki jih nenehno sklepa v sebi (Kirchner, 1995). 
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Slika 1. Ernst Ludwig Kirchner, Avtoportret s pastirjevim klobukom, črna kreda na papirju, 1920. 

 

 

 



12 
 

Portret »Henrija van de Velda« je izdelan v tehniki lesoreza. Za lesorez so značilne večje črne 

in bele ploskve, tako kot vidimo na sliki. Vidimo tudi, da je glava portreta črna, obrazne linije 

pa so tanke in aktivne. Ozadje je belo s črnimi linijami. Zdi se, da se je umetnik poigral s 

pozitivom in negativom odtisa. 

 

Slika 2. Ernst Ludwig Kirchner, Henri van de Velde, lesorez, 49.6 x 40 cm, 1917. 
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Reprodukcija prikazuje litografijo portreta Carla Sternheima. Zanimivi so črno-beli odnosi med 

oblikami. Prehodi med oblikami so rahlo zabrisani, posledično zaradi izbrane tehnike. Tu in 

tam se pojavijo ravne linije, ki pomagajo pri definiranju obraza in roke. Ozadje je oblikovano 

iz nedefiniranih oblik, ki povzročajo kaos, vendar pa še vseeno portret izstopi iz kaosa. 

  

Slika 3. Ernst Ludwig Kirchner, Portret Carla Sternheima, litografija, 30.2 x 20.8 cm, 1916. 
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2.7.1.2 Karl Schmidt-Rottluff 

 

Rodil se je leta 1884 v Chemnitzu. Bil je ekspresionističen slikar in grafik. Po preselitvi v 

Berlin, se je tam spoznal z več umetniškimi slogi, kot so kubizem, futurizem in afriška 

umetnost. Umrl je leta 1976 v Berlinu. 

Karl Schmidt-Rottluff je po razhodu skupine Die Brücke ostal pri lesorezih, ki so dajali vtis 

monumentalnosti in geometričnosti (Barron, 1997). Od vseh ostalih članov Die Brücke, se je 

Schmidt-Rottluff čutil najbolj povezanega s primitivno umetnostjo (Barron, 1997). 

Portret v lesorezu »Mama« je tipičen primer Schmidt-Rotluffa. Portret je oblikovan zelo 

geometrično in monumentalno. Opazna je stilizacija obraza in abstrahiranje glave. Oči so v 

obliki debelejše linije. Vse ostale linije so uporabljene kot senčenje. Te linije so bele na črni 

ploskvi, kar da zelo zanimiv učinek. 
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Slika 4. Karl Schmidt-Rottluff,  Mama, lesorez, 37 x 30.8 cm, 1916. 

Portret »S. Bildnisa« izhaja iz umetnikovega zgodnjega obdobja. Izdelan je v litografiji. Linije 

se nahajajo samo na predelih obraza, ki obraz ločijo od ozadja, predvsem na desni strani. 

Drugod pa so opazne večje ploskve, ki še dodatno poudarijo obraz in nakazujejo ozadje. 
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Slika 5. Karl Schmidt-Rottluff, Portret Bildnisa S., litografija, 39.8 x 34 cm, 1911.  

 

2.7.1.3 Emil Nolde 

 

Najstarejši član skupine Die Brücke, ki je ustvarjal pod velikim vplivom Muncha, je bil Emil 

Nolde. Rodil se je leta 1867 na Danskem v protestantski družini. Šolal se je na Danskem, nato 
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je odpotoval v Švico. V Nemčiji se je pridružil skupini Die Brücke, kjer je največ 

eksperimentiral z jedkanico, kasneje se je posvetil še lesorezu. Umrl je leta 1956 

(http://www.theartstory.org/artist-nolde-emil.htm, 2018). 

Njegov ekspresivni stil je usmerjen v abstrakcijo form, ki ji je odločno sledil (Barron, 1997). 

Noldejevi lesorezi so obogateni s črnino. Imel je izjemen občutek tudi pri ustvarjanju v drugih 

grafičnih tehnikah. Pri jedkanicah lahko začutimo njegovo nežnost in liričnost (Barron, 1997). 

Spodnji portret »Elly« je zgrajen iz linij. Linije so si po debelini podobne in vzbudijo vtis 

nežnosti. Ponekod so z neurejenimi rastri narisane sence. Najtemnejše so oči, kar pritegne 

pozornost.  

 

Slika 6. Emil Nolde, Portret Elly, jedkanica, 1924.  

Reprodukcija »Propheta« kaže na značilen Noldejev slog, atraktivno mennjavanje črno-belih 

ploskev. Nolde je pri ustvarjanju večkrat črpal iz krščanstva. Lesorez Prophet je podoba 

Kristusa, sestavljen iz večjih ploskev, ponekod vidimo tanjše linije.  
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Slika 7. Emil Nolde, Prophet, lesorez, 32.1 x 22.2 cm, 1912.  

 

2.7.1.4 Käthe Kollwitz 

 

Kiparka in grafična umetnica. Rodila se je leta 1867 v Königsbergu. Šolala se je v Munichu in 

Berlinu. Po poroki z Dr. Karlom Kollwitzom je živela v Berlinu. V Parizu se je spoznala z 



19 
 

Rodinovo umetnostjo, na njo je vplival tudi Barlach. Bila je članica Pruske akademije umetnosti 

v Moskvi. Preostanek življenja je preživela v Moritzburgu, kjer je leta 1945 tudi umrla (Barron 

1997).  

Bila je polovico generacije starejša od skupine ekspresionističnih umetnikov, s koreninami v 

19. stoletju. Abstrakcija je ni toliko zanimala kot člane Die Brücke. Njeno močno področje je 

bilo ekspresivno izražanje in emocionalna intenziteta. Rada se je dotikala socialnih tem, veliko 

se je ukvarjala z likom matere, pogosto najdemo veliko njenih avto-portretov, predvsem v 

litografiji in jedkanici (Barron, 1997). 

Reprodukcija prikazuje lesorez Kathe Kollwitz. Ozadje je črno in se na nekaterih mestih spaja 

z obrazom, ki je modeliran s tankimi linijami in dokaj realistično. Proporci obraza so 

nespremenjeni. Temnejši predeli so poudarjeni okoli oči, nosu in ust. 

 

Slika 8. Frontalni avtoportret, lesorez, 15 x 15.6 cm, 1922–23. 

Še en avtoportret, v litografiji. Tudi v tej tehniki je avtoportret zelo realistično izdelan. Vidne 

so podrobnosti obraza, gube na obrazu, pogled oči. Če dobro pogledamo, lahko opazimo, da je 

v svetlejšem odtenku sive nakazana tudi roka, ki jo drži ob telesu. Na tem avtoportretu gradnje 



20 
 

s čistimi linijami ni, so samo tonski prehodi med sivinami. Linije so zelo nežne, vidne so 

predvsem pri gubah oblačila in gubah obraza. 

 

Slika 9. Käthe Kollwitz, Avtoportret iz desne, litografija, 47.4 x 28.5 cm, 1938. 
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2.7.2 Neoekspresionizem 

 

Neoekspresionizem je bil ravno tako kot ekspresionizem gibanje v obdobju poznih 70. let 

prejšnjega stoletja. Za njegov vzpon je zaslužen umetnik Georg Baselitz, ki je po 2. svetovni 

vojni ponovno oživel ekspresionizem, zatrt s strani nacije. Slog je nastal kot nasprotovanje 

dominantnejše konceptualne umetnosti, pop-arta in minimalizma. Tudi pri neoekspresionizmu 

je šlo bolj ali manj za izražanje občutkov in psihičnih stanj, pa tudi za odzive na dogajanje v 

zunanjem okolju. Umetniki so večinoma ustvarjali v kiparstvu in slikarstvu, bolj znane so 

njihove slike. Te so emocionalno napolnjene ponavadi s krepko in grobo linijo, močan 

ekspresivni izraz pa ustvarijo tudi žive barve. Tematika neoekspresionizma je večkrat 

provokativna za javnost, groteskna in sporočilna. Ne skriva tabujev, ponaša se z 

resnicoljubnostjo in odkritostjo. Glavni poudarek je dajal na figurativnosti, ki jo pokaže v novi 

obliki (https://www.widewalls.ch/neo-expressionism-art-movement/, 2018). Prevladujejo tudi 

portreti, večkrat avtoportreti in glave. Portreti največkrat niso razpoznavni, saj je prikaz 

psihološkega stanja toliko bolj pomemben od fizične stvarnosti. 

Z začetkom neoekspresionizma v Nemčiji, se je ta razširil še v Italijo, kjer so ga poimenovali 

transavanguardia in v ZDA (https://www.widewalls.ch/neo-expressionism-art-movement/, 

2018). 

 2.7.2.1 Georg Baselitz 

 

Znan kot slikar, kipar in grafik. Rodil se je v Deutschbaselitzu, leta 1938. Njegovo pravo ime 

je Hans Georg Kern. Priimek Baselitz si je nadel po njegovem rojstnem kraju. V povojnem času 

je zaznamoval nemško in evropsko umetnost. Še posebej prepoznaven je postal po letu 1969, 

ko je začel slikati portrete, obrnjene na glavo. V tistem času se je pridružil skupini Novi fauvisti, 

ki je bila začetnica neoekspresionizma. Njegov ekspresivni stil se tako odraža ravno po narobe 

obrnjenih motivih (predvsem portretih in figurah), drznih barvah in silovitih potezah čopiča. V 

svoja dela je vključeval provokativne socialne in politične teme. 

(http://www.artnet.com/artists/georg-baselitz/, 2018). Umetnik z navzdol obrnjenimi slikami 

želi bolj napeljati na to, da bi portret zmogli videti na drugačen način, ker ga avtomatično 

preberemo na drug način, če je obrnjen na glavo. Preberemo vsako linijo in sled z drugim 

pristopom, saj naše oči iščejo obraz, ki pa je v tem primeru zarotiran navzdol (https://www.e-

flux.com/announcements/161690/georg-baselitzthe-prints-1997-2017/, 2018). 
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Delo »My new hat« je nastalo v času, ko je bil Baselitzev stil že zelo dobro uveljavljen. Izdelan 

je v tehniki linoreza. Teža, ki potiska navzdol, je prikazana že s samo rotacijo avtoportreta 

navzdol, poleg tega pa jo poudari tudi belo pokrivalo. Večina avtoportreta je obdelana s 

pretrganimi linijami, ki so si po debelini podobne.  

 

 

Slika 10. Georg Baselitz, My new hat, linorez, 2002. 
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2.7.2.2 A. R. Penck 

 

Slikar in kipar, rojen kot Ralf Winker, leta 1939 v Nemčiji. Bil je tudi jazz glasbenik, teoretik 

in inovativni pisec literarnih besedil. Živel in delal je v Dublinu, Londonu, Düsseldorfu in 

Cologni. Njegova dela vsebujejo delce primitivne umetnosti in nosijo veliko simbolike. Po 

odhodu iz Nemčije, se je kmalu pridružil neoekspresionistom. Nekaj časa je bil navdušen nad 

grafiti Basquiata, drugače pa ga po stilu lahko uvrstimo poleg Kirchnerja in v art brut. Umrl je 

leta 2017 v Švici (http://www.artnet.com/artists/ar-penck/, 2018). 

»Dreimalselbst« je barvni lesorez. V glavnem prevladujejo črne, ostre linije. Vidimo lahko dele 

obraza, strukture so precej abstraktne. Gre za sintezo treh avtoportretov z različnih zornih kotov. 

 

Slika 11. A.R. Penck, Dreimalselbst, lesorez, 134.5 x 91.4 cm, 1992.  
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2.7.2.3 Leonard Baskin 

 

Ameriški vsestranski umetnik, uveljavljen kot kipar, grafik, slikar in ilustrator, rojen leta 1922 

v New Yorku. Znan je po odličnih kiparskih delih, vendar ga odlikujejo tudi ekspresivna dela 

na papirju in v grafiki. Nad grafiko se je navdušil, ko se je priključil novi generaciji grafikov 

na Fakulteti Smith. Umrl je leta 2000 (http://www.artnet.com/artists/leonard-baskin/biography, 

2018). Predstavljam ga, ker sta me spodnji deli spomnili na lastna dela in zaradi zanimive 

pretvorbe portreta v linije. 

»Blue Barlach« je barvna litografija. Prikazan je le del obraza, saj je desna polovica zasenčena. 

Čeprav so vidne le večje ploskve črne barve, so ploskve sestavljene iz skupka linij. 

Ekspresivnost izraža preko obraznega izraza in krepkih linij. Proporci so dokaj upoštevani. 

 

Slika 12. Leonard Baskin, Blue Barlach, litografija, 23 x 25 cm, 1990. 
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Delo »Blake« je izdelano v razpoznavnem Baskinovem stilu. Zelo tanke linije opisujejo 

obrazne dele. Ekspresivnost je stopnjevana z močnejšimi linijami, zgoščevanjem linij in 

nenavadnimi oblikami na obrazu, ki ga iznakažajo. Proporci niso bistvenega pomena. Pri tem 

in drugih Baskinovih portretih so ponavadi oči najbolj neproporcionalne, saj so manjše in v 

prevelikem razmaku. 

 

Slika 13. Leonard Baskin, Blake, jedkanica in akvatinta, 37 x 44 cm, 1962.  
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2.7.2.4 Jean-Michael Basquiat 

 

Eden prvih uličnih umetnikov. Rodil se je leta 1960 v New Yorku, s koreninami iz Haitija po 

očetovi strani in Puerto Rica po mamini strani. Zaradi svojega izvora v svojih delih črpa afriško, 

ameriško in azteško kulturo s klasičnimi vzori sodobne umetnosti. Pri 17 letih je postal ulični 

umetnik z imenom Samo (»same old«), pri 22 letih pa postal že svetovno znan. V svojih delih 

se je veliko ukvarjal s socialno politiko in rasno identiteto. Veliko se je spraševal tudi o lastni 

identiteti, svojem lastnem izvoru. Življenje v New Yorku in izvor njegovih korenin sta za njega 

predstavljala dualizem, ki ga je izražal v svojih delih (https://www.guggenheim-

bilbao.eus/en/guia-educadores/identity/, 2018). Uporaba barv kaže na abstraktni 

ekspresionizem, reference s popularno kulturo pa kažejo na pop-art (Kemperl, 2011). Da je v 

dela vnašal svoja osebna občutja priča njegov stavek: »Ne mislim na umetnost, medtem ko 

slikam. Mislim na življenje« (https://www.artsy.net/artwork/jean-michel-basquiat-self-

portrait-1, 2018). Umrl je že zelo mlad zaradi predoziranja z drogami. Izbrala sem ga zaradi 

močnega ekspresivnega izraza, ki je prisoten prav pri vseh njegovih delih. 

Spodnji primer slike prikazuje Basquiatov avtoportret. Ni grafično delo, ampak slika, zato se 

bom pri opisu omejila le na linije. V vseh Basquiatovih delih naletimo na zelo grobe in surove 

linije. Ponavadi v svoja dela vnaša krepke in tanke linije ter večje ploskve barv. Prednost daje 

ekspresivnemu izrazu pred proporci. Večina njegovih del so glave. 
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Slika 14. Jean Michel Basquiat, Avtoportret, mešana tehnika, 98.7 × 71.1 cm , 1984. 
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2.7.3 Sodobna ekspresivnost 

 

Za razumevanje sodobne ekspresivnosti v umetnosti je dobro, da najprej razumemo princip 

delovanja sodobne umetnosti ali postmodernega obdobja. Z nastopom konceptualne umetnosti 

in kasneje s pojavom sodobnih umetniških praks, se je umetnost počasi institucionalizirala. 

Nastalo je mnogo novih zvrsti, ki jih je umetnost sprejela, kot sta npr. performans in instalacija. 

Že s pojavom fotografije, so se nekatere umetniške zvrsti, predvsem slikarstvo, počasi začele 

umikati iz okvirjev umetnosti. Tako je tudi portret počasi prešel iz slikarskega v fotografski 

medij. Ekspresivnost se v sodobni umetnosti pojavlja v različnih zvrsteh. Umetniki za izražanje 

svojih notranjih občutji ne uporabljajo več samo tradicionalnih medijev, ampak jih največkrat 

kombinirajo med seboj. Najbolj znane so trenutno instalacije, preko katerih umetniki izražajo 

svoje eksistencialne težnje v odnosu do sebe in sveta. Seveda pa, ker se je na splošno sodobna 

umetnost bolj usmerila v vsakdanje življenje, se tako v umetnosti večkrat pojavljajo močna 

osebna stališča bolj do okolice in vloge človeka v okolju. Vse več je tudi kriz identitete človeka, 

ki jo umetniki izrazijo na različne načine. Sodobna ekspresivnost nosi vzore iz prejšnjih dveh 

obdobji ekspresionizma in neoekspresionizma, sploh to, da umetnik izrazi svoje mnenje 

neposredno in iskreno, brez tabujev. 

Da bi sodobni ekspresivnosti dali pravo mesto v sodobni umetnosti, bomo najverjetneje morali 

počakati še nekaj let. Vendar pa zaenkrat lahko vidimo, da nosi zametke iz prejšnjih obdobji. 

Vprašanje, ki se ob tem porodi je, ali je umetnik, ki ustvarja v stilu ekspresionizma ali 

neoekspresionizma, zares tudi pripadnik enega izmed teh dveh slogov, ali pa gre samo za 

trenutno občutljivost in izražanje lastnih notranjih doživetji (https://www.widewalls.ch/neo-

expressionism-art-movement/, 2018). Verjetno gre za to, da so umetniki, ki so bili del 

neoekspresionizma v 80. letih, še vedno v tem istem slogu in ustvarjajo po vzorih takratnega 

časa. Zdi pa se mi, da se danes umetniki spustijo v ekspresivnost zato, ker se v novodobni 

razpršenosti želijo bolj zavedati sebe, svoje lastne identitete in okolja. Ravno tako se pri 

nekaterih sodobnih umetnikih še vedno srečamo s portreti in glavami. 

2.7.3.1 Marlene Dumas 

 

Južnoafriška slikarka, ki večinoma ustvarja v akvarelu, olju in črnilu. Rojena je bila leta 1953 

v Capetownu v Južni Afriki. Svojo mladost je preživela v Apartheidu, zato pri svojem delu črpa 

tudi iz te življenjske izkušnje. Ukvarja se največ z figurativnostjo, ki jo podkrepi s psihološko 

napetostjo. Njeni modeli so prijatelji, sorodniki in znanci. Raziskuje teme, kot so seksualnost, 
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feminizem, politično zatiranje in identiteta. Njen stil so široke poteze čopiča in nežno ozadje, 

ki daje intimno vzdušje na sliki (http://www.artnet.com/artists/marlene-dumas/, 2018). 

Delo »Feras of babies« izhaja iz cikla 5 otroških portretov z istoimenskim naslovom. Vidimo 

preplet krepkih linij predvsem v spodnjem delu portreta. Zgornji del glave in ušesa so 

neobdelana. Tako nastane močan kontrast med obdelano in neobdelano površino glave. Delo 

umetnice je zanimivo, ker je z gostimi linijami ustvarila nekakšno teksturo. Oči in usta so 

skorajda prekrite z linijami, vendar neopazno izstopajo, ravno tako nos. 

 

 

Slika 15. Marlene Dumas, Fears of babies, litografija, 1986. 
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2.7.3.2 Tracey Emin 

 

Britanska umetnica, rojena leta 1963. Znana je tudi po performansih in kiparskih delih. V 

Angliji je znana kot »poredna punca britanske umetnosti«. Za sabo ima težko življenjsko 

zgodbo. Oče je zapustil družino, tako da je živela sama skupaj z materjo in bratom. Živeli so v 

revščini. Pri 13 letih je doživela posilstvo. V času študija je imela dva spontana splava, kar je 

bilo povod, da je uničila vsa študijska dela. Zaradi nesrečne življenjske zgodbe se je začela 

ukvarjati s feminizmom. Obravnava teme, kot so posilstvo, menstruacija, splav, promiskuiteta, 

ponižanje in alkoholizem. Pri vseh likovnih delih izhaja izključno iz sebe in svojega življenja. 

Njena dela izražajo močno osebno izpovednost. Svoja dela opisuje s stavkom: »I realized I was 

my work, I was the essence of my work - I always say that after I'm dead my work isn't going 

to be half as good« (http://www.theartstory.org/artist-emin-tracey.htm, 2018). Umetnica me je 

pritegnila zaradi svoje drugačnosti, ki jo izžareva in zaradi močne osebno-izpovedne note, ki je 

prisotna v njenih delih. Dela odražajo iskanje njenega ekspresivnega izraza skozi mnoge težke 

življenjske dogodke. 

»Mum smoking« je monotipija. Predstavlja umetničino mamo. Pretrgane, temne in ostre linije 

vzbujajo nekoliko nervozen vtis. Gre za preprostejšo risbo, ki spominja na otroško risbo 

(https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/98110/mum-smoking-family-suite, 2018). 

Poudarek je na trenutnemu stanju portretirane osebe, proporci so zaradi preprostega opisovanja 

z linijo rahlo v ozadju. 
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Slika 16. Tracey Emin, Mum smoking, monotipija, 11.60 x 10.60 cm, 1994. 
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2.7.3.3 Črtomir Frelih 

 

Slikar, grafik, risar in pedagog. Rodil je leta 1960 v Bohinju. Njegove največje odlike sodijo v 

grafiko in eksperimentiranje z novejšimi grafičnimi postopki, kot je razvoj in uveljavitev 

kolagrafije (Prisotna odsotnost figure, 2011). Med drugim ga zanimajo človeške podobe, 

minljivost, zagonetke bivanja ipd., na likovno izraznem področju pa predvsem globina odtisa, 

svetloba in ekspresija poteze (Razstava likovnih del profesorjev oddelka za likovno 

pedagogiko, 2007). Risba mu pomeni osnova vsem likovnim formam, najbolj pa jo vidi kot 

»vzgojiteljico«, ki nam pomaga pri gledanju videza in oblik (Prisotna odsotnost figure, 2011). 

Delo Glava, izdelano v tehniki kolagrafije, je bogato zaradi živosti madežev, ki izstopajo iz 

grafike. Vidnih je nekaj linij, ki se prepletajo v zgornjem delu glave, v spodnjem pa so 

izrazitejše vodoravne linije, ki delujejo kot močne zareze v podobo. K ekspresivnemu izrazu 

pripomore sivkast ton pod glavo in pa točkaste oblike preko glave. Čeprav na prvi pogled ne 

zaznamo obraznih delov, se nam tekom bližnjega opazovanja vseeno prikažejo. Ta prikritost in 

izpuščeni obrazni proporci, dajejo delu posebno izrazno moč. 
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Slika 17. Črtomir Frelih, Glava, kolagrafija, 66 x 57 cm, 2007. 
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2.7.3.4 Ivo Mršnik 

 

Slovenski umetnik, rojen 1939 v Knežaku pri Ilirski Bistrici. Znan kot veliki grafični mojster 

in uspešen pedagog. Njegova dela so prežeta z eksistencialno vsebino, so »nekakšen psihogram 

in zabeležek o njegovem duhovnem stanju«, kakor pravi sam (Prisotna odsotnost figure, 2011, 

str. 26). Risbe njegovih »zapisov« oz. portretov, nastanejo kot osebni odgovor na doživljanje 

nekega človeka ali nečesa kar doživi, so odraz njegovega notranjega stanja. Izbrala sem ga, ker 

me je pri opazovanju njegovih portretov navdušila njegova karizma ali drugače: kar nariše, res 

lahko začutiš kot del »premagovanja tesnobe in dvoma« (Prisotna odsotnost figure, 2011, str. 

26). 

Pri njegovih portretih in glavah ves čas izhaja iz krožnih linij, ki se razpletajo iz središča glave. 

Vidna je skoraj vsaka poteza. Večina linij je kontinuiranih, kombinira jih s pretrganimi. Izrazno 

moč stopnjuje z močnejšimi potezami, ki delujejo bolj grobe od ostalih, ki so v ozadju. Narisane 

linije se zdijo kot načečkane, ampak v resnici taka risba od umetnika terja koncentracijo in 

premislek. Podoba spodnjega avtoportreta se skoraj zlije z abstrakcijo, saj so proporci povsem 

zabrisani, obraznih delov ni. Je samo silhueta podobe. Iz umetnikove interpretacije lastnega 

dela bi lahko avtoportret sodil med psihološke portrete. 



35 
 

 

 

 
Slika 18. Ivo Mršnik, Zapis-avtoportret, svinčnik na papirju, 2000. 
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2.7.4 Povezave portreta v ekspresionizmu in neoekspresionizmu s sodobnim 

ekspresivnim portretom 

 

Ekspresija v portretih se je tako tekom teh treh obdobji različno manifestirala v vsakem obdobju 

posebej. Glavno odskočno desko je ponudil ekspresionizem z vpeljavo svobodnega likovnega 

izražanja, preko različnih novih umetniških zvrsti in tokov pa sta se spremenila likovna oblika 

in pomen portreta v umetnosti. Za vse tri smeri velja, da so umetniki za svoja umetniška dela 

črpali iz svojega duhovnega sveta, subjektivnega pogleda na svet, iz različnih psihičnih stanj, s 

katerimi so izražali emocionalni odnos do sebe in sveta. Konkretno lahko prenos njihovih 

doživljanj v likovna dela opazimo tudi pri portretih. Z nastopom modernizma in nedolgo za tem 

še ekspresionizma je veljalo, da je težišče postavljeno v svobodno izražanje, pri tem pa niso 

bila pomembna pravila (npr. upoštevanje proporcev, občutek za kompozicijo, uporaba barv, 

linij ...). Ekspresionistični portreti so tako skupek popačenih obrisov, krepkih in grobih linij ter 

ploskovite obravnave obraza. To kaže tudi na navdušenje ekspresionistov nad primitivno 

umetnostjo afriških ljudstev, v kateri so videli možnosti za preprost stil življenja. V grafiki se 

ekspresionistični portreti pojavljajo predvsem v lesorezu in litografiji. Lesorezni portreti so 

zaradi tehnike obravnavani podobno: z močnimi in ravnimi linijami in ploskovitostjo. V 

litografiji obrisna črta ni tako močna, saj zaradi tehnike prevladujejo bolj razbrazdane ploskve. 

V neoekspresionizmu je portretov v čistih grafičnih tehnikah čedalje manj. Vse več portretov 

je v slikarski tehniki, mešanih tehnikah, grafične tehnike so med seboj kombinirane. Portreti 

neoekspresionizma se počasi začnejo pojavljati v abstrahiranih oblikah, nekako bi lahko rekli, 

da se svoboda izražanja glede na ekspresionizem stopnjuje. Stopnjuje se tudi vloga 

posameznika v svetu, njegov odnos do sveta. To se odraža pri podajanju lastnega mnenja brez 

tabujev in olepševanja. Neoekspresionistični portreti še vedno vsebujejo poudarjene linije, 

obrazi so abstrahirani in popačeni. Velja tudi dejstvo, da je bil neoekspresionizem ponovna 

oživitev ekspresionizma, zato je šlo za nova pojmovanja figurativne umetnosti. Umetniki 

neoekspresionizma zato svojo identiteto in identitete drugih prikazujejo v podobah, ki izvirajo 

iz njihove notranjosti, ne pa v prepoznavnih podobah ljudi. Ekspresivni portreti živijo tudi v 

sodobni umetnosti. Mnenja sem, da zaradi napredka in kombinacije različnih likovnih tehnik, 

predvsem pa od pojava fotografije naprej, ekspresivni portret zopet dobiva svojo vlogo v 

slikarstvu in risbi. Ker pa je sodobna umetnost naravnana k problematiziranju vsakdanjega 

življenja, lahko rečem, da se umetniki vse bolj ukvarjajo z reflektiranjem svojega življenja, 

smisla in iskanjem svoje identitete. Kdo so, kaj jih določa. V ospredju je zato psihološki portret, 

kjer umetniki ne nujno prikazujejo ravno njihove lastne podobe ali podobe drugih, ampak 
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podobe psihičnih stanj, preteklih življenjskih situacij, vse to, kar se je zapisalo v njih tekom 

življenja in je postalo del njih. Portreti se tako pojavljajo v čistih abstrakcijah in v različnih 

tehnikah. 

3 LASTNO DELO 

 

Ker umetniško izražanje na splošno zame pomeni predvsem prenos notranjega doživljanja, 

občutkov in procesov v likovno umetnost, ekspresija tako igra pomembno vlogo. Pri svojem 

lastnem likovnem formuliranju ekspresije sem se opirala predvsem na transformacijo proporcev 

portretirancev in sicer z manipuliranjem linije v grafičnih tehnikah globokega tiska. Pri tem mi 

je bilo pomembno tudi to, da nastala dela prikazujejo ljudi, ki jih dobro poznam, saj sem se na 

ta način lahko pristnejše izražala. Moje glavno izrazno sredstvo je bila linija. Risbo sem 

večinoma gradila z zgoščevanjem linij, vendar ne v obliki urejenih črtnih rastrov, ampak v 

neurejeni strukturi linij. Nekateri portreti so nastali v izčiščenih linijah. Pri risanju risbe na 

grafični plošči sem portret gradila iz njegovega središča navzven in s tem okrepila ekspresivni 

izraz. 

3.1 Izhodišče in proces likovnega ustvarjanja 
 

Izhodišče mojih risb in kasneje grafičnih listov so bile fotografije mojih sorodnikov in 

prijateljev. Zaradi oddaljenosti od domačega kraja se mi je zdel to še najprimernejši način. 

Obrazi so ujeti v različnih trenutkih in v različnih okoljih ter delih dneva. 

Želja je bila, da znane obraze pretvorim v ekspresivne portrete. Fotografijo sem pretvorila v 

študijsko risbo, da sem si v spomin shranila proporce portretiranca. Nato sem študijsko risbo 

razvijala v ekspresivno risbo. Proces, ki me je je vodil do lastnega ekspresivnega izraza je trajal 

nekaj časa. Večinoma sem za dosego ekspresivne risbe izhajala iz trenutnega počutja in 

občutkov, ki sem jih prenesla v risbo portreta. Spoznala sem, da vnašanje ekspresivnosti v risbo 

ni vedno lahko. Ker sem v risbi želela ohraniti identiteto posameznika, med drugim pa tudi 

ekspresivni izraz, ki zahteva postavitev proporcev na drugo mesto, se mi zdi, da je včasih 

prevladovalo ali eno ali drugo. Šele skozi več risb in usklajevanja obojega mi je nekako uspelo 

doseči cilj, ki sem ga želela. 
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3.2 Prvi del 

 
Svoj proces dela sem razdelila na dva dela. V prvem delu predstavljam risbe in končni rezultat 

ekspresivnih portretov, ki sem jih izdelala v tehniki vernis-mouja. Grafični listi, ki so nastali, 

so poskusni odtisi, ki so mi pomagali pri nadaljnjem razvijanju lastnega ekspresivnega izraza. 

 

 

 

Slika 19. Fotografija 1. 

 

 

Slika 20. Nika Jakopin, Risba 1, A4, 2018. 
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Slika 21. Nika Jakopin, Risba 2, A4, 2018. 

 

 

Slika 22. Nika Jakopin, Poskusni odtis 1, 20 x 30 cm, 2018. 

 

Slika 23. Nika Jakopin, Poskusni odtis 2, 20 x 30 cm, 2018. 
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Slika 24. Nika Jakopin, Poskusni odtis 3, 20 x 30cm, 2018. 

 

Za tehniko vernis-mouja sem uporabila cinkovo ploščo dimenzij 20 x 30 cm. Ploščo sem najprej 

zbrusila z vodobrusnim papirjem, nato pa jo spolirala še s Purol polirno pasto. Ploščo sem 

očistila z bencinom za čiščenje in jo razmastila z detergentom. Na zadnjo stran plošče sem 

prilepila plastično folijo, ki preprečuje jedkanje. Nato sem ploščo položila na grelno ploščo, ki 

je bila segreta na 70 ̊ C. Tam sem jo enakomerno premazala z vernis-mou mehko zaščitno 

podlago. Ploščo sem odložila na kamen, da se je ohladila.  

Preden sem ploščo premazala z mehko prevleko, sem pripravila papirnat žepek, kamor sem 

vstavila ohlajeno in premazano ploščo. Risbo sem risala na ta papirnati žepek, ki je bil iz 

tanjšega papirja, saj je bilo pomembno, da se je risba dobro prepoznala na plošči. S pritiskanjem 

risala na papir, se je posledično na plošči poznala sled risala in tako odstranjevala premaz. Pri 

risanju sem uporabljala barvice, svinčnik in kemični svinčnik. Tako sem dobila učinke različnih 

linij. Ko je bila risba končana, sem ploščo položila v dušikovo kislino za jedkanje. Jedkala sem 

približno 20 minut. Po končanem jedkanju sem ploščo sprala z vodo in jo očistila z bencinom 

za čiščenje. Zopet sem jo razmastila z detergentom in jo osušila. Plošči sem še zbrusila robove 

z brusno pilo za kovine in jih zgladila z vodobrusnim papirjem. Plošča je bila pripravljena za 

nanašanje barve. 

Za tiskanje sem uporabila tiskarsko barvo Noir luxe C (carbone). To je barva, ki jo je med 

nanosom na ploščo potrebno segrevati, da se bolj usede v pojedkane brazde. Ravno tako jo 

segrejemo  na približno 70 ̊ C. Barvo sem nanesla s plastično lopatko na ploščo, ki je bila na 

grelni plošči. Po plošči sem jo enakomerno namazala s tkanino organtin. Ko je bila barva 

enakomerno nanešena, sem jo z organtinom postrgala iz cinkove plošče. Počakala sem da se 
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ohladi, jo zbrisala najprej z organtinom, nato pa še s časopisnim papirjem, tako da na ploskvah 

ni bilo več barve, ampak le še v brazdah. S krpo sem očistila še odvečno barvo iz robov plošče. 

Tako je nastal prvi odtis.  

Nastalo je nekaj odtisov. Eno grafično ploščo sem nadgradila še s suho iglo. Pri tej kombinaciji 

tehnik (vernis-mou in suha igla), sem uporabila barvo Soft black. Te barve ni potrebno 

segrevati. Nanesla sem jo z organtinom in jo po enakem postopku tudi zbrisala. 

Risbe na grafičnih listih so linijske. Portreti so grajeni iz linij različnih debelin. Prepletajo se 

tanke in debele linije. Nekatere so nežnejše, druge pa bolj grobe. Nastali poskusni odtisi mi še 

niso prinesli zadovoljstva. Mogoče sem si na začetku še premalo drznila v smislu poigravanja 

s proporci in z načinom risanja linij. 

3.3 Drugi del  
 

Risala sem dalje, še druge znane obraze. Med skiciranjem sem pregledovala dela predstavnikov 

ekspresionističnih slogov, da sem lažje iskala svoj izrazni stil. Najboljše risbe so seveda nastale, 

ko nisem razmišljala, kako mora izgledati ekspresivna risba, kakšni morajo biti proporci. Skice 

sem risala s črnilom, s katerim sem ustvarila sivo podlago, na njo pa sem risala še s črnim 

kemičnim svinčnikom. V drugem delu so nastale risbe, ki sem jih pretvorila v kombinirano 

tehniko rezervaža, akvatinte in jedkanice. 
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Slika 26. Nika Jakopin, Risba 3, A5, 2018. Slika 25. Fotografija 2. 

Slika 27. Nika Jakopin, Risba 4, A5, 2018. Slika 28. Fotografija 3. 
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Slika 29. Nika Jakopin, Risba 5, A5, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 30. Fotografija 4. Slika 31. Nika Jakopin, Risba 6, A5, 2018 
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Slika 32. Nika Jakopin, Risba 8, A5, 2018 Slika 33. Nika Jakopin, Risba 7, A5, 2018 

Slika 34. Nika Jakopin, Risba 9, A5, 2018 Slika 35. Fotografija 5. 
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Slika 36. Nika Jakopin, Risba 10, A5, 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 37. Nika Jakopin, Risba 11, A5, 2018 Slika 38. Fotografija 6. 
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Postopek za kombinirane grafične tehnike je vedno daljši, kot za eno samo tehniko. Priprava 

grafične plošče do nanosa asfaltnega laka poteka po istem postopku kot za zgoraj opisano 

tehniko vernis-mou. Ko je plošča spolirana in razmaščena ter ima zadnjo stran zaščiteno s 

plastično folijo, je pripravljena za nadaljnji postopek. 

Na cinkovo ploščo (20 x 30 cm) sem najprej s širokim čopičem naslikala površine, kjer naj bi 

bili sivi toni. Slikala sem z mešanico sladkorja, vode in črnila. Mešanica se ustvari tako, da v 

toplo vodo nasujemo sladkor v prahu do nasičene raztopine. Dobro premešamo, da se ves 

sladkor raztopi, na koncu pa dodamo še črnilo, ki nam pomaga videti, kje bo čopič pustil sledi. 

Ko se je ta mešanica na cinkovi plošči dobro posušila, sem ploščo premazala z asfaltnim lakom 

ali Liquid ground engraver, ultraflex; premaz pred jedkanjem. Asfaltni lak sem razredčila z 

bencinom za čiščenje, da se je plast hitreje posušila. Lahko bi ga razredčila tudi z petrolejem, 

to bi mi podaljšalo čas sušenja, plast pa bi bila bolj elastična. Ko se je lak posušil, sem ploščo 

potopila v toplo vodo. Po določenem času se je mešanica iz sladkorja začela luščiti od cinkove 

plošče. Da bi se plast hitreje odstranila, sem si pomagala z gobico za pomivanje posode. Plast 

se je odluščila. Na tem mestu se zopet pokaže površina cinkove plošče. Tehnika rezervaža se 

na tem mestu zaključi, priključi se ji akvatinta. Naj poudarim, da sem akvatinto uporabila samo 

za enostopenjsko jedkanje, tako da sem pridobila eno samo sivo ploskev oziroma en sam siv 

ton. Le pri eni grafični plošči sem poizkusila še sam rezervaž brez akvatinte, tako da je nastala 

zamejena ploskev s temnejšim robom, medtem ko so pri drugih grafičnih ploščah nastale sive 

površine v enem sivem tonu. 

Tam, kjer se je plast sladkorja odmočila, se je prikazala cinkova plošča. Postopek sem 

nadaljevala tako, da sem območje cinkove plošče prekrila s črnim sprejem Smalto acrylico ral 

9005, ki ustvari zrnato površino iz črnih, majhnih pikic. Ko se je to posušilo, sem ploščo 

jedkala. Jedkala sem jo približno 10 minut. Ploščo sem nato sprala z vodo. Očistila sem jo 

najprej z nitro razredčilom, saj je močnejše in lahko očisti tudi plast črnega spreja. Nato sem 

ploščo očistila še z bencinom za čiščenje. Ploščo sem razmastila in oprala z detergentom. Za 

tehniko jedkanice sem jo morala še enkrat premazati z asfaltnim lakom. Ko se je posušil, sem 

lahko na ploščo narisala risbo portreta. V pomoč so mi bile skice portretov. Plošča je bila 

pripravljena za ponovno jedkanje. Ker sem želela močnejše linije portreta, sem zato jedkala od 

pol ure do ene ure. Nastale so globoke brazde linij. Po poskusnem odtisu sem ugotovila, da se 

na nekaterih grafičnih ploščah risba ne vidi tako zelo dobro. V tem primeru sem čez risbo še 

enkrat risala z rezervažem in ta rezervaž še enkrat jedkala. Ploščo sem po jedkanju ponovno 
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sprala z vodo, jo očistila z bencinom za čiščenje in razmastila z detergentom. Zbrusila sem 

robove in grafična plošča je bila pripravljena za tiskanje. 

Za tiskanje sem uporabila grafični papir Fabriano Rosaspina in grafično barvo Black RSR. Papir 

sem pred tiskanjem za 3 minute namočila v kad z vodo. Barvo sem nanesla in zbrisala s tkanino 

organtin, na koncu pa še s časopisnim papirjem. Očistila sem robove in tiskala. 

Postopek v sliki glavnih korakov kombinirane tehnike rezervaža, akvatinte in 

jedkanince v slikah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 39. Tehnika akvatinte. Slika 41. Odstranjen rezervaž. Slika 40. Odstranjevanje rezervaža. 

Slika 42. Čiščenje plošče z nitro čistilom. 
Slika 43. Premaz z asfaltnim lakom. 
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Slika 44. Plošča po jedkanju. Slika 45. Jedkanje. 
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3.4 Rezultati  
 

Nastali so grafični listi, do katerih sem prišla s kombinacijo tehnik globokega tiska. Motiv 

portreta je v zadnjih letih postal moje močno ustvarjalno področje. Zdi se mi, da lahko preko 

njega izrazim svoje notranje stanje na nezavedni ravni. Nekaj v meni teži za tem, da to izrazim 

preko portreta. Seveda pa mi to izražanje ne bi bilo zadoščeno z ustvarjanjem realističnega 

portreta. Ekspresionistični slogi so portretu dodali novo vrednost, to je, da so umetniki lahko 

tisto, kar so nosili v sebi, izrazili s pomočjo osvoboditve od (konkretnih) proporcev. Ta 

svoboda, ki si jo lahko vzamem pri likovnem izražanju, tudi meni veliko pomeni. Po drugi 

strani pa v resnici ne gre samo zato, da nekaj izrazim na svoj način, ampak da pri tem sodeluje 

še likovni zapis na formalni ravni, ki na koncu likovnemu delu omogoči trdnost in okrepi 

njegovo likovno energetsko moč. Zaradi kombinacije grafičnih tehnik so nastali portreti na meji 

z abstraktnim. 

Večini portretov je skupno, da sem risbo gradila na podlago tehnike rezervaža. V portretih 

nastopata orisni prvini svetlo-temno in linija. Zaradi treh kombiniranih tehnik so nastala 

kompleksna dela. Rezervaž je za seboj pustil nedefinirane ploskve, ki so posledica nanašanja s 

čopičem. Akvatinta je dodala siv ton v obliki zrnate teksture. Jedkanico sta ostali dve tehniki 

malo zakrili, vendar njena linija ostaja kot glavno ogrodje risbe portreta. 
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3.4.1 Formalna analiza del 

 

 
Slika 46. Nika Jakopin, Ata 1, 20 x 30 cm, 2018. 

Ata 1: Format je pokončen. Likovni prostor je zgrajen iz večjih sivih ploskev, ki so postavljene 

v ozadje in iz linij, ki bolj natančno definirajo obraz in se zdi, da so bolj v ospredju. Svetlostni 

odtenki vzbujajo učinek dinamičnosti in nemira v likovnem prostoru. Pojavljajo se tanke, 

srednje in debele linije, okrog ličnice in ušesa so vidne točke. S točko je ponazorjeno tudi oko. 

Ploskve so posledica potez čopiča. Svetlo-temni kontrast ustvari močno dinamiko med 

posameznimi elementi. Vidimo lahko celoten razpon svetlostnih vrednosti: od belih tonov, 

preko sivin in vse do črnih predelov. Sive ploskve ustvarijo nekakšno migetanje, saj je tehnika 

akvatinte za seboj pustila zrnato strukturo. Nekatere ploskve ustvarijo pasivne linije, aktivne 

linije pa so posledica risarskega posega v grafično ploščo. Grafični list spada po svetlostni 

lestvici v nizki dur. Večje ploskve so v sivih do temno sivih odtenkih. Korakov med svetlostmi 

je malo, razpon med toni je velik. Zato grafični list deluje možato, močno in težko. 
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Slika 47. Nika Jakopin, Ema 1, 20 x 30 cm, 2018.  

Ema 1: Format je pokončen.  Prostor ustvari siva ploskev, ki je posledica tehnike rezervaža. 

Prostor je nakazan tudi s polprofilom obraza. Prevladujejo bolj krepke linije, tanjše so skrite 

pod debelejšimi. Siva ploskev je zamejena z enakomerno črno linijo. Strukture ploskev so 

precej razdrobljene, ponekod se pojavljajo črne in bele točke. Siva ploskev prevzame vlogo 

senčenja, saj ne pokrije celotnega obraza. Nastopajo srednje sivi toni, beli in črni. Glede na 

svetlostne vrednosti grafični list spada med nizki dur. Prevladuje siv ton, prehodi med 

svetlostmi so ostri. Grafični list deluje bogato in močno.  
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Slika 48. Nika Jakopin, Ata 2, 20 x 30 cm, 2018. 

Ata 2: Format je pokončen. Prostor je nakazan s pojavo obraza, ki se kaže ven iz temne ploskve. 

Tudi ta temno siva ploskev zaradi svoje zrnate strukture nakazuje prostor. Neurejene ploskve 

so posledica potez čopiča. Linije so tanke in močne, ki stopajo iz temne ploskve. Viden je le 

del obraza; oči, nos, usta in desna stran glave. Glede na svetlostne ključe grafični list sodi med 

nizki mol. Prehod med svetlostmi je blag, prevladujejo nizki toni. Deluje skrivnostno. 
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Slika 49. Nika Jakopin, Ema 2, 20 x 30 cm, 2018.  

Ema 2: Format je pokončen. Prostor ustvari siva ploskev v ozadju in v ospredju temne poteze 

čopiča, ki nakazujejo obraz. Linije so tanke in debele. Pojavljajo se točke, ki označujejo oči, 

ostale točke pa so nastale posledično zaradi tehnike rezervaža. Proporci so pri tem grafičnem 

listu najbolj zapostavljeni, zato deluje tudi najbolj ekspresivno. Po svetlosti ga lahko uvrstimo 

v srednji dur. Več je temnejših odtenkov, razpon med odtenki je velik, stopenj je malo. Deluje 

močno in bogato. Valeurski ključ nizki dur prispeva dramatično napetost. 
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Slika 50. Nika Jakopin, Nežka, 20 x 30 cm, 2018. 

Nežka: Format je pokončen. Sivi toni prevzamejo vlogo ozadja, senčenja in prostora. Linije so 

močne, močnejše so na predelih, kjer je potrebno, da nakažejo karakter obraza. Tanke linije so 

kot podaljški debelejših. Oblike ploskev in linij so neurejene in na predelih pretrgane. Točke se 

pojavijo v spodnjem delu portreta in označujejo oči. Glede na svetlostno lestvico lahko delo 

uvrstimo med srednji dur, saj so prehodi med svetlostmi kratki, odtenki pa kontrastni. Portret 

deluje močno in strogo. 
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Slika 51. Nika Jakopin, Mama, 20 x 30 cm, 2018. 

Mama: Format je pokončen. Na tem grafičnem listu je ozadje prazno. Prostor je nakazan s 

polprofilno postavitvijo obraza. Linije so tenke in močne, vidne so predvsem na zgornjem delu 

portreta. Ploskve na predelu obraza dajejo hrapav vtis, ene so temnejše kot druge. Oči so 

označene s temnimi točkami. Ploskve na obrazu imajo tudi vlogo označevanja obraznih delov. 

Ker je veliko prostora belega, veliko pozornost vzamejo črne lise. Zaradi teh bi lahko portret 

uvrstili v srednji dur. Prehodi med svetlostmi so v visokem razponu, vmesnih tonov skorajda 

ni. Delo zato deluje aktivirajoče in spodbudno.  
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Tekom ustvarjanja sem prišla do sklepa, da mi linija in vse njene izrazne možnosti zagotavljajo 

cilj do ekspresivnega portreta. Linija mi predstavlja najbolj čist izraz, s katerim želim sporočiti 

bistvo. In ravno pri izražanju ekspresije se linija manifestira v različne karakterje npr. pretrgane, 

zgoščene, lomljene linije, kar pri ekspresivnem portretu zagotovo pritegne pozornost in 

stopnjuje karakter upodobitve. Kar me je pri ustvarjanju portretov na začetku mogoče še najbolj 

obremenjevalo, je bilo vprašanje, ali si bo obraz, če ga pretvorim v ekspresiven izraz, še vedno 

podoben. Nekako sem imela v glavi, da je to čisto možno, da združim ekspresivnost in proporce 

v en koš. Vendar se je izkazalo, da v resnici to dvoje ne gre čisto skupaj. V mojem primeru je 

ekspresija ponekod izražena skoraj do maksimalne vrednosti, tako da se stopnja podobnosti 

osebi izgubi. Na koncu se mi je že zdelo nesmiselno, da bi »forsirala« podobnost osebi, če pa 

ekspresija zahteva, da se ji proporci podredijo. Zahvaljujoč tehnikam globokega tiska sem prišla 

še do dodatno izražene ekspresivnosti. V resnici se pri teh tehnikah nikoli ne ve, kako bo delo 

na koncu izgledalo. Vedno te lahko kaj preseneti. Zato bi na podlagi svoje izkušnje lahko rekla, 

da ravno ta nepredvidljivost teh tehnik omogoča umetniku, da spusti kontrolo nad delom in se 

prepusti presenečenju končnega izida. Vsekakor lahko potrdim, da so me tehnike globokega 

tiska pripeljale do ekspresivnega izraza. Zadnja ugotovitev med pisanjem diplomskega dela se 

dotika ekspresivnega portreta 20. in 21. stoletja, ki pa sem jo bolj obširno že opisala pod 

naslovom št. 2.7.4.  
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4 ZAKLJUČEK 
 

Diplomsko delo mi je predvsem dalo možnost, da se preizkusim v ustvarjanju z različnimi 

grafičnimi tehnikami. Ustvarjanje del v grafiki mi je predstavljalo velik izziv, predvsem ali se 

bodo tehnike dobro obnesle ali ne. V teoretičnem delu sem se bolj natačno poglobila v pojem 

ekspresija, povezavo med portretom in identiteto, grafično risbo in grafične tehnike globokega 

tiska. Raziskovala sem tudi značilnosti portretov 20. in 21. stoletja. Tekom razmišljanja o 

svojem delu mi kar se tiče teoretičnega dela, najbolj odzvanja globja resnica o risbi. Da je risba 

duhovni prenos človekovega razmišljanja med procesom risanja. In da risba ni samo neko 

ogrodje, na katerega lahko dodatno gradimo svoje likovne zamisli. V praktičnem delu sem se 

srečala s tehnikami globokega tiska, s katerimi sem ustvarila lastne ekspresivne portrete. Lahko 

zaključim, da je zunanja podobnost mojih portretirancev žrtvovana za bolj svobodno 

raziskovanje njihovih notranjih energij, občutij, osebnih značilnosti in poskusa zapisovanja 

mojih osebnih odnosov z njimi oziroma do njih. Formalno mi je ta preboj z zunanje v notranjo 

podobnost omogočil jasen, omejen nabor likovnih izrazil. Grafične tehnike globokega tiska so 

se ob tem izkazale kot zelo primeren likovni medij in tehnično izrazno sredstvo.  
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