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POVZETEK 

Glavni cilj moje diplomske naloge je pridelava in uporaba materialov na rastlinski osnovi ter 

ponovna uporaba materialov v grafiki. Omenjeno področje sem raziskovala skozi botanične 

motive, saj sem pri svojem delu izhajala iz rastlin. V njih pa sem našla tudi navdih za svoje 

raziskovanje. 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem raziskovala značilnosti grafike, njene tehnične 

postopke in materiale ter vlogo grafike v pedagoškem procesu. Iskala sem tudi odgovor na 

vprašanje, kako na originalnost grafičnega lista vpliva poseg vanj. Sama sem se odločila za 

poseg v grafiko z akvarelom.  

V pedagoškem (aplikativnem) delu diplomske naloge smo z učenci petega razreda osnovne 

šole Hinka Smrekarja realizirali likovno nalogo, pri kateri smo spoznavali postopke 

pridobivanja nekaterih likovnih materialov. Pedagoški del diplomske naloge vključuje tudi 

predstavitve likovnih izdelkov s področja grafike, ki so nastala ob izvedbi omenjene likovne 

naloge.  
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ABSTRACT 

I have dedicated my thesis to the use of natural and recycled materials in graphic prints in 

primary school. I have researched it through botanical prints, which were also the inspiraton 

for my thesis.  

The chapters of the theoretical part are about theoretical knowledge about graphic arts, paper 

making and the role of the graphic arts in the pedagogical process. I also wanted to find an 

answer to the question – what happens to replicability of graphic prints when you add a 

spontaneious aquarelle painting to them.  

In the pedagogical part, my focus was on my independent practical work and on the teaching 

and making graphic prints with pupils of the 5th grade at the Hinko Smrekar Primary School 

in Ljubljana. Working techniques were in accordance with the curriculum and the age of the 

primary school pupils. 
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1. Uvod 

 

 »Dvogovor z naravo je in ostane za umetnika conditio sine qua non. Umetnik je človek: je 

tudi sam narava, košček narave v prostoru narave.«  Paul Klee (v Butina, 1975) 

 

V zadnjih desetletjih se je v dialogu človeka in narave zaradi hitrega gospodarskega razvoja in 

rasti industrije pojavilo veliko ekoloških vprašanj. Ekologija je tako vse pogosteje tudi tema 

umetniških del, ki nas opozarjajo na omenjeno problematiko, nekatera izmed njih pa nas celo 

spodbujajo k trajnostnemu razvoju. Po besedah dr. Božidarja Flajšmana (2011, str. 43) pa 

včasih tovrstno opozorilo ni dovolj in za ponotranjenje svojega odnosa do okolja potrebujemo 

več kot le posredno izkušnjo – potrebujemo aktivno doživetje. Kot bodoči likovni pedagoginji 

se mi je zdelo smiselno raziskati, kako lahko učencem prek likovne naloge omogočimo 

doživetje, ki bo pripomoglo k razvoju ekološke ozaveščenosti, hkrati pa jim posredujemo 

ustrezno likovno-teoretično znanje.  

Skozi diplomsko delo sem raziskovala, kako lahko pridobim lastne materiale in orodja za 

uporabo pri grafiki in pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli. Zanimali so me predvsem 

materiali naravnega izvora, manj toksični materiali in materiali, ki jih lahko ponovno 

uporabimo. 
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2. Grafika  

2.1 Zgodovina grafike 

Tisk velja za eno izmed najpomembnejših odkritij v zgodovini, saj sta bila tiskana podoba in 

knjiga osnova za razvoj in napredek človeštva.  

Prvi primeri grafike izhajajo še iz Mezopotamije, kjer so uporabljali pečatnike, pozneje pa se 

je njihova uporaba razširila tudi drugam. Med najzgodnejše postopke odtiskovanja štejemo 

uporabo pečatnikov za razmnoževanje risb ali vzorca na tkanine. To obliko odtiskovanja so 

uporabljali Feničani v 6. stoletju, na Kitajskem in v Indiji pa so ga uporabljali že pred tem, v 

2. stoletju našega štetja. Za odtiskovanje so uporabljali lesene matrice, tiskali pa so z 

različnimi rastlinskimi barvami.  

Od izuma pa do konca 19. stoletja je bil lesorez tehnika, ki je oblikovala razvoj visokega 

tiska. Prvi lesorezi so nastali okoli leta 1400, prvi motivi upodobljeni na njih pa so bili 

večinoma religiozni. Poleg vrezovanja so pri obdelavi tiskovne plošče uporabljali tudi 

tolčenje in punktiranje. Pri slednjem gre za obdelavo z različno oblikovanimi tolkači. Uporaba 

različnih vrst lesa in različne obdelava le-tega so izoblikovale več vrst lesoreza in kasneje 

linoreza (Jesih, 2000, str. 26-29). 

Linorez ni omogočil le razmnoževanja risbe, ampak tudi teksta. Namesto manuskriptov, ročno 

pisanih knjig, so se zahvaljujoč iznajdbi lesoreza pojavile tiskane knjige. Tiskovne plošče s 

tekstom in ilustracijo so odtiskovali ročno, z drgnjenjem hrbtne strani odtisa s posebno 

oblikovano kostjo. Z Gutenbergovim izumom tiska in tiskarskega stroja leta 1455 je 

tiskarstvo postalo ena pomembnejših dejavnosti, pojavilo se je mnogo tiskarskih delavnic, 

znotraj katerih so delovali tudi nekateri umetniki. V teh delavnicah so tako začeli nastajati 

večji grafični projekti. Lesorezi, nastali v tistem času, so bili izdelani z neverjetno 

natančnostjo in so občudovani še danes. Mednje spadajo tudi grafična dela Albrechta Dürerja 

(Jesih, 2000, str. 26-31). 

Prelomna točka v razvoju linoreza predvsem v likovnem smislu je moderna umetnost. 

Umetnike je zanimala zaradi svoje narave, specifičnosti obdelave in ekspresivnosti, ki jo 

omogoča.  

Linorez se kot ena izmed grafičnih tehnik najbolj približa videzu lesoreza. Razlika med njima 

je le v uporabi linoleja namesto lesa pri izdelavi tiskovne plošče oziroma matrice. Omenjena 

tehnika se je v grafiki uveljavila kmalu po začetku proizvodnje linoleja. Ta se je začela v 
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drugi polovici 19. stoletja (Jesih, 2000, str. 61-62). Proizvajali so ga iz zmesi plute, različnih 

smol, anorganskih pigmentov in lanenega olja, ki so jo nanesli na juto (Paro, 1991, str. 76). 

Umetniki so hitro prepoznali primernost materiala za izdelavo matric. 

Poleg podobnosti v videzu, sta si lesorez in linorez enaka v postopku izdelave in orodjih, ki se 

jih pri tem uporabljat, t. j. nožkih za rezanje. Ob primerjavi obeh tehnik pa ugotovimo, da 

zareza pri lesorezu ni tako čista in ostra kot pri linorezu. Zareze pri lesorezu so rahlo natrgane 

(Jesih, 2000, str. 61-62). Kot razliko bi lahko izpostavili tudi voljnost materiala za obdelavo. 

Linolej je nekoliko mehkejši in tako primernejši za obdelavo, izpostavimo pa lahko tudi to, da  

za razliko od lesoreza nima tako omejenega formata. Matrica pri lesorezu je omejena z 

velikostjo debla, iz katerega pridobijo les za matrico, linolej pa se proizvaja strojno in se 

običajno dela v dva metra širokih trakovih (Paro, 1991, str. 76).  

2.2 Umetniška in industrijska grafika 

Grafiko glede na uporabo in namen delimo na industrijsko in umetniško, oziroma 

reproduktivno in originalno.  

Reproduktivna grafika spada na tehnično področje tiska in obsega različne načine tiska, 

namenjene tisku na papir, tekstil, plastiko in druge materiale. Matrice v reproduktivni grafiki 

se pridobivajo strojno, bistveno zanjo pa je, da omogoča večjo naklado in hitro izdelavo. V 

primerjavi z reproduktivno grafiko matrice pri umetniški grafiki izdela avtor.  

Umetniško grafiko ali grafiko na področju likovne umetnosti imenujemo kreativna, včasih 

tudi originalna grafika, saj za razliko od reproduktivne grafike omogoča proizvajanje 

originalov. Na tiskovni plošči, ki jo imenujemo tudi matrica, avtor dela udejanji likovno idejo, 

ki se nam celoti razkrije šele po tisku na papir.  

Bistvene značilnosti, ki ločujejo umetniško grafiko od reproduktivne grafike, so:  

- matrica je avtorjevo delo; ni strojno izdelana;  

- nanos barve lahko prilagajamo situaciji, barve lahko med sabo mešamo; 

- pri tiskanju lahko uporabimo papir, ki je debelejši, morda ročno izdelan; tak papir omogoča 

reliefno in globinsko odtiskovanje; 

- z močnejšim pritiskom dosežemo posebne kvalitete, ki jih v reproduktivnem tisku zaradi 

tankega nanosa barve ne moremo doseči. 
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Predvsem pa je razlika med obema vrstama originalnost umetniške grafike. Da bi lahko 

razmnožene odtise označili kot originale, moramo grafični list opremiti s številom odtisov in 

zaporedno številko odtisa, tehniko ter z naslovom likovnega dela, imenom avtorja in letnico 

nastanka. Šele ko grafični list označimo z navedenimi informacijami, ga lahko imenujemo 

originalni grafični list (Jesih, 2000, str. 19 - 20). 

2.3 Grafika v kontekstu likovne umetnosti 

Tehnike visokega tiska spadajo med najosnovnejše in hkrati najpomembnejše v okviru 

osnovnošolske likovne vzgoje. V program likovne vzgoje je grafika vključena predvsem kot 

eden izmed načinov likovnega izražanja.  Za razliko od ostalih likovnih področij grafika ne da 

takojšnjega rezultata ob delovanju na tiskovno površino oziroma ploščo, s katere odtiskujemo.  

Od ustvarjalca zahteva abstraktnejši miselni proces. Med izdelavo matrice je potrebno imeti v 

mislih vse faze od zamisli do končnega rezultata, ki je grafični list (Jesih, 2000, str. 17-18).  

Zahtevo po abstraktnejšem miselnem procesu bi izpostavila kot glavno prednost grafike v 

procesu pouka likovne umetnosti. Pouk likovne umetnosti naj bi temeljil na samostojnem 

likovnem izražanju in raziskovanju. Moral bi biti zasnovan dinamično in življenjsko, ob tem 

pa učencu pustiti neko mero svobode pri ustvarjanju (Tacol, 2003, str. 9-10). Popolno mero 

svobode in spontanosti likovnega izraza pri grafiki težje dosežemo, saj za razliko od ostalih 

likovnih področij, npr. risanja ali slikanja, postopek poteka počasneje in od ustvarjalca 

oziroma učenca zahteva več načrtovanja in razmišljanja o prenosu risbe na skico ter drugih, 

tehničnih vidikih grafične tehnike, s katero se ukvarjajo (1. mednarodni bienale otroške in 

mladinske grafike, 1997). 

Kompleksnost je le ena od vsebin, ki jih Jesih (2000, str. 9) izpostavlja kot vsebine, ki sicer 

niso vezane zgolj na grafiko, predstavljajo pa njen pomemben in nenadomestljiv del. 

Kompleksnost, torej cel proces dela od zamisli, predvidevanja, obdelave, tiska, označevanja, 

do prepoznavanja kvalitetnega grafičnega odtisa, je bistveni del grafike znotraj likovne 

umetnosti v osnovi šoli. Je interdisciplinarne narave in učencem omogoča spoznavanje novih 

materialov, postopkov in strojev. Učiteljem omogoča tudi medpredmetno povezovanje. 

Organizacija postopkov pri grafiki nudi pozitivno izkušnjo skupinskega in samostojnega dela 

ter razvija tudi bolj vsakdanje navade, kot so priprava prostora, red in čistoča, ki so pri grafiki 

še posebej pomembne. Učenci imajo možnost razviti ustrezen odnos do orodij in materialov 

ter do lastnih likovnih del. Ena pomembnejših prednosti grafike znotraj likovne vzgoje je 

razvijanje motoričnih spretnosti. Ob delu z različnimi materiali in orodjem se razvija oziroma 
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izpopolnjuje učenčeva fina motorika, katere razvojna stopnja je zabeležena v materialu. 

Zahtevnejši materiali od učenca zahtevajo jasnejše likovne odločitve, hkrati pa morajo biti 

med celotnim procesom dosledni in vztrajni. To jim omogoča uspešno izvedbo dela, ki se 

odraža v kvalitetnem grafičnem odtisu. Jesih (2000, str. 9) je kot prednost pri doseženih 

likovnih ciljih  naloge izpostavil še poglobljeno estetsko doživljanje nastalih likovnih del, saj 

so učenci vanje vložili veliko truda in časa, zato nastalo delo lahko tudi bolj cenijo. Izpostavi 

pa tudi afirmativni vidik grafike. Učenci lahko kvalitetne grafične liste razmnožijo in jih 

pošljejo na natečaje ali razstave.  

Ob načrtovanju učne ure likovne umetnosti posvečene grafiki učitelj ne sme pozabiti, da je 

povezovanje teoretičnega in praktičnega dela bistveno za otrokov celostni likovni razvoj in 

uspešnost ure. Starostni stopnji primerno morajo učenci prepletati likovne pojme z likovnim 

izražanjem (Tacol, 2003, str. 9-10). Rezultati spremljanja ustreznosti izvajanja likovnega 

pouka kažejo, da pouk likovne vzgoje pogosto ne temelji na prepletu teoretičnega in 

praktičnega dela in tako velikokrat ni problemsko zastavljen. Posledično se pri učencih 

pogosto ne kažejo doživljajske kvalitete, ampak nekoliko bolj spretnostne (Tacol in Tomšič 

Čerkez, 2004). 

Ure likovne umetnosti namenjene grafiki učitelju nudijo možnost, da skozi spoznavanje 

različnih grafičnih tehnik učencem predstavi tudi umetnostno zgodovino oziroma njen potek 

od začetka modernizma do danes. Predvsem se učenci tekom teoretičnega in praktičnega dela 

lahko srečajo z redukcijo na osnovne oblike, ki jo nekatere grafične tehnike zahtevajo ter s 

pomenom likovnega procesa, ki je didaktično najpomembnejši, saj učenca vodi k razvoju od 

realističnega opisovanja forme k čistejši ali abstraktnejši formi (Jesih, 2000, str. 17-18). 

3. Grafični materiali  

3.1 Papir 

Papir je najpogostejši in najosnovnejši nosilec tiskanih grafik, njegov izum pa je v tesni 

povezavi z razvojem tiska (Jesih, 2002, str. 27). Prvi papir oziroma njegov prvi predhodnik je 

bil papirus, ki so ga uporabljali v Egiptu že 3500 let pred našim štetjem. Gre za gibek plosk 

izdelek, namenjen pisanju (Bonač, 1985, str. 1). Papirus je bil narejen iz istoimenske rastline, 

ki so jo poželi, ji odstranili ovoj stebla ter narezali sredico na tanke trakove. Položili so jih 

pravokotno enega na drugega in jih nato tolkli, da je iz trakov iztekla tekočina, ki je trakove 

zlepila med seboj. Liste so nato gladili, na stranice pa so jim dodali lesene letve, na katere so 
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kasneje navijali popisan list. Pozneje je papirus nadomestil pergament, ki je bil narejen iz 

živalske kože; kože ovc, oslov, koz in telet so namakali v apneno mleko, jim odstranili dlako 

in zgladili površino, na koncu pa so jih vpeli v lesene okvirje (Novak, 2004, str. 43-46). 

Temu je sledila iznajdba papirja, ki sega v leto 105 našega štetja. Kitajski mojster Tsai Lun je 

omenjenega leta natančno opisal postopek izdelovanja papirja, ki so ga takrat uporabljali. Ta 

zapis oziroma način izdelave predstavlja začetek ročne in strojne izdelave papirja, kot jo 

poznamo danes. Kitajci so izdelovali papir iz lubja dreves, bambusovih vlaken ter ribiških 

mrež iz tekstilnih krp in konoplje. Te snovi so obdelovali tako dolgo, dokler se niso 

razvlaknile. Dodali so jim večjo količino vode, da so ustvarili vlakninsko kašo. Sledil je 

postopek odvodnjavanja s tresenjem na okvirju iz bambusovih palic in  tkanine. Liste so nato 

dali v stiskalnico, da so odstranili še del vode, sledilo pa je še sušenje v zakurjenem in 

obzidanem delu. Posamezen list so na koncu zgladili. To so storili s kamnom ali školjko.  

Kljub temu, da je bil papir odkrit tako zgodaj, se je postopek v evropski prostor razširil šele 

dobrih tisoč let kasneje. Leta 1276 je v Fabrianu v Italiji začela obratovati prva papirnica. Do 

preobrata v izdelavi papirja je prišlo ob iznajdbi tiska, ko je Johannes Gutenberg izdelal 

svinčene črke in leseno stiskalnico za tisk. Poraba papirja se je v tem obdobju znatno 

povečala. 

Za izdelavo papirja so uporabljali predvsem odpadni tekstil, natrgan na manjše kose. V 

večjem kotlu so jim nato dodajali vodo in tako izdelali vlakninsko suspenzijo, ki so jo kasneje 

vlili na sito. Z vodoravnim tresenjem so suspenzijo enakomerno razdelili po površini in 

oblikovali papir. List so položili na klobučevino in ga stisnili v stiskalnici. Temu je sledilo 

sušenje. Ob koncu so ga še premazali s živalskim klejem, da ni bil tako vpojen. Podoben 

potek izdelave papirja, torej razvlaknjevanje surovin, priprava vlaknin z vodo, oblikovanje 

lista na situ, odvajanje od sita, stiskanje, sušenje in glajenje, se je ohranil vse do danes 

(Novak, 2004, str. 43-46). 

Papir, ki ga poznamo danes, je ploščat in porozen material, ki je sestavljen iz vlaknin 

rastlinskega izvora. Osnovna surovina za njegovo izdelavo je les. Iz njega je potrebno 

pridobiti vlakna za izdelavo papirja, ki se med postopkom naključno porazdelijo in prepletejo 

med sabo, nastane pa porozen, ploskoven izdelek. Vlakna v papirju se med seboj povežejo z 

vodikovimi vezmi. Vlakna je potrebno zato z mletjem dobro obdelati, da lahko tvorijo 

vodikove vezi. Njihova kakovost je odvisna od vrste in kakovosti izbranega lesa (Novak, 

2004, str. 42). 
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3.1.1 Vrste papirja 

Poznamo več različnih vrst izdelave papirja. Ločimo ga na strojno izdelani in ročno izdelani 

papir. V raziskovalnem delu pedagoške naloge raziskujem ročno izdelan papir, zato se bom 

osredotočila na vrste ročno izdelanega papirja, ki se razlikujejo predvsem po tipu vlaknin, ki 

sestavljajo papir. Delimo jih glede na tip vlaknin, iz katerih je papir sestavljen. 

Večinoma se pri takem načinu izdelave uporabljajo vlakna iz konoplje, jute in bombaža. 

Rastline najprej dobro natrgamo ali jih narežemo na drobne kose. Vlakna oziroma pulpa, ki jo 

dobimo ob namakanju v vodi, predstavlja le 10 procentov kaše, ki jo moramo ustvariti. Pulpi 

dodamo še 90 procentov vode. Morebitna barvila se dodajajo kasneje (Turner, 1998, str. 19). 

Nadaljnji postopek je identičen srednjeveškemu postopku izdelave papirja, opisanemu v točki 

3.1. 

Recikliran ročno izdelani papir se od zgoraj opisanega tipa papirja v samem postopku ne 

razlikuje veliko. Pri prvem tipu ročno izdelanega papirja se uporabljajo sveže, neobdelane 

vlaknine, medtem ko se pri recikliranemu papirju uporabijo vlaknine, ki so ravno tako lahko 

iz konoplje, jute ali bombaža, vendar so v preteklosti že bile obdelane. Lahko pa ga 

izdelujemo tudi iz odpadnega papirja. Le-tega običajno trgamo in v vodi razvlakninimo, da 

ustvarimo pulpo ali papirno kašo, ki jo nato vlivamo na sito in iz nje oblikujemo papir po 

istem postopku kot ročno izdelani papir iz vlaken konoplje, jute in bombaža. 

3.2 Tiskarska barva 

Barve so sestavljene iz dveh osnovnih sestavin, ki sta pigment in vezivo. Grafične barve se 

glede na tehniko razlikujejo po obdelavi in sestavi specifičnih dodatkov. Pigmente delimo na 

organske naravne ali umetne ter anorganske naravne ali umetne. Naravni organski pigmenti 

so rastlinskega ali živalskega izvora, umetne organske pigmente pa pridobivamo s pomočjo 

kemijske obdelave različnih substanc. Naravni anorganski pigmenti so pridobljeni iz mlete 

zemlje, umetne anorganske pigmente pa pridobivamo s kemično obdelavo kovin. Pri tehnikah 

visokega tiska uporabljamo knjigotiskarske barve, ki so na oljni osnovi. Poznamo tudi 

vodotopne barve oziroma barve na vodni osnovi (Jesih, 200, str. 92-93). 

Pogosto prepričanje je, da barve na vodni osnovi ne morejo nadomestiti oljnih 

knjigotiskarskih barv. To morda drži za knjigotiskarstvo in umetniško grafiko, saj je tiskovni 

sijaj barv na vodni osnovi nekoliko slabši (Novak, 2004, str. 205). Tiskarske barve na vodni 

osnovi, ki so jih razvili zaradi varovanja okolja in zdravja, pa se v pedagoškem delu, 

predvsem v osnovnih šolah, pojavljajo pogosteje kot barve na oljni osnovi, saj so bolj 
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dostopne, cenovno bolj ugodne in bolj praktične za delo v OŠ. Ena večjih prednosti, ki jih 

izpostavljajo pedagogi, je vodotopnost. Tiskarske barve na osnovi vode vsebujejo vodo kot 

topilo ali nosilec, kar pomeni, da se redčijo z vodo in so tako zelo enostavne za čiščenje iz 

materialov, delavnih površin ali tekstila (Novak, 2004, str. 195). 

4. Trajnostni razvoj kot načelo pri likovni vzgoji 

Eden glavnih problemov ozaveščanja za trajnostni razvoj je zgled, ta pa velja za eno 

najpomembnejših prvin vsake vzgoje, tudi likovne. Likovna umetnost, ki temelji na odnosu 

med naravo in človekom, se neprestano prepleta z ekološkim ozaveščanjem. Obe področji se 

tako lahko podpirata in hkrati bogatita eno drugo. Ekologija je s svojo podatkovno, statistično 

ravnjo precej racionalna, likovnost pa ji omogoča tudi kompleksnejšo doživljajsko raven. 

Likovna dejavnost učencem omogoča ustvarjalnost in ne le golo sprejemanje statističnih 

podatkov. Predvsem na področju ekologije je pogosto tako, da vemo, kaj je narobe in kako bi 

morali ravnati, a pogosto ne ravnamo v skladu s tem. Da bi ponotranjili ta odnos do okolja, 

moramo trajnostno kulturo razvijati prek aktivnih doživetij, saj le znanje ali posredna izkušnja 

nista dovolj. Z neposredno izkušnjo, doživetjem in pretvarjanjem v likovno izkušnjo, lahko 

ustvarimo edinstveno doživetje. Posameznik tako razvija doživljajske vrednote, ki usmerjajo 

njegovo delovanje.  

Za razliko od ostalih področij, lahko učenci v likovnosti združijo znanje in ustvarjalnost 

oziroma  pretvarjajo podatke v likovno izkušnjo in ob tem poglobijo svoj odnos do narave in 

ekološke statistike. Preko likovnosti lahko predstavimo problem ekološkosti, hkrati pa z 

vizualizacijo učinkovito posredujemo njegovo sporočilo (Flajšman, 2011, str. 43-57).  

Poleg oblikovanja likovne naloge, katere končna dela nosijo vizualno ekološko sporočilo, 

lahko učencem približamo omenjeni problem tudi z izbiro recikliranih, ponovno uporabljenih 

in naravnih materialov. Tomšič – Čerkez in Tacar (2012, str. 6) reciklažo in ponovno uporabo 

opisujeta tako: »Predelava in obdelava materialov sta tesno povezana z njihovimi osnovnimi 

značilnostmi: fizično stanje, sestava, oblike in velikosti delov, ki jih sestavljajo, 

kompatibilnost z drugimi materiali ipd. Likovni materiali imajo tudi estetske, ekspresivne in 

druge simbolne vrednosti. Razmišljanje o materialu na tak način je pomembno, saj tako lahko 

prehajamo vsakič na višjo raven kompleksnosti pri spoznavanju zakonitosti »likovno 

materialnega« sveta v ustvarjalnem procesu.«  
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Oblikovanje in uporabo odpadnih materialov Črtomir Frelih imenuje tudi likovno recikliranje, 

ki v sebi nosi sporočilo o ponovnem rojstvu (materiala) in sposobnosti videti uporabnost in 

lepoto, kjer nekateri vidijo le odpadni material. Tovrstna dejavnost je verjetno eden 

najstarejših načinov kako prek likovne vzgoje opozarjati na primeren odnos do narave, ki nas 

obkroža (Frelih, 2011, str. 13-20). Svoj odnos do ekologije lahko tako učenci poglobijo preko 

samega postopka dela in materialov, ne le preko likovnega motiva. Sama sem skušala ta način 

vzpostavljanja odnosa do ekologije uporabiti v pedagoško-raziskovalnem delu svoje 

diplomske naloge. 

5. Vpliv intervencije na status grafičnega lista 

Kadar razmišljamo o grafiki, pogosto razmišljamo o možnostih reprodukcije, ki nam jih (z 

izjemo monotipije) omogočajo grafične tehnike. Reproduktibilnost kot ena glavnih značilnosti 

grafike sproža vprašanje originalnosti in tako predstavlja največjo oviro za njeno avtentičnost.   

Reproduktibilnost je v grafiki sredstvo in ne cilj. Postopki, ki omogočajo reprodukcijo, niso le 

sredstvo za pomnoževanje neke likovne artikulacije, temveč so dejavniki, ki oblikujejo 

estetsko vrednost dela. Omenjeni postopki omogočajo, da delo in njegova vsebina dobita čisto 

svojo doživljajsko noto ter specifično naravo, ki jo je z drugimi tehnikami težje doseči 

(Muhovič, 1992, str. 25-32). 

O vplivu reprodukcije na umetniško delo je razmišljal tudi Walter Benjamin, nemški filozof 

in kritik. Svoja razmišljanja o tej temi je strnil v delu Umetniško delo v času njegove tehnične 

reprodukcije. V njem meni, da umetniško delo z reprodukcijo izgubi svoj enkratni obstoj in 

avro, ki običajno velja za ključno komponento umetniškega dela (Muhovič, 1992, str. 25-32). 

Kaj pa za grafiko pomeni intervencija na grafični list? Neponovljiva poteza, vnesena na 

grafični list, iz grafike ustvari unikatno, avtentično umetniško delo. Zora Stančič je v 

intervjuju za Mladino spregovorila o razstavi v Galeriji Škuc, kjer je simulirala rez Lucia 

Fontane (Teržan, 2010). 
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Slika 1: Lucio Fontana 

Z rezi v platna se je Lucio Fontana začel ukvarjati v poznih 40. letih prejšnjega stoletja. V 

platna je rezal z žiletko in ustvaril zarezo z eno samo potezo. Na delu je ustvaril eno ali več 

zarez. Te so se zaradi ostrega rezila upognile nazaj in platnu tako dale tretjo dimenzijo. 

Ustvarile so prostor za platnom.  Fontane je dela iz serije Concetto spaziale, na katerih je le 

ena zareza, na zadnjo stran podpisal kot 'Attesa', kar pomeni pričakovanje ali upanje. Dela z 

več zarezami je podpisal 'Attese', torej 'Attesa' v množini (Howarth, 2000). 

Umetnica je simulirala delo iz  serije Concetto spaziale 'Attese' s petimi zarezami na rumeno 

barvanem platnu. Fontanov rez je simulirala tako, da je iz njegove slike naredila šablono in z 

rdečim sprejem preslikala njegovih pet rezov na galerijsko steno ter na fotografijo iz svoje 

mladosti.  

 

Slika 2: Delo Lucia Fontane iz cikla Concetto spaziale ’Attese’ 



11 
 

 

Slika 3: Delo Zore Stančič - preslikava dela Lucia Fontane na fotografijo iz umetničine mladosti 

Te reze si lahko razlagamo kot rezanje in brskanje umetnice po njeni ustvarjalni poti. Sama 

rez opisuje kot osnovno gesto pri ustvarjanju grafik. Linolej se vda rezu nožka, rez v snov pa 

je osnova za nastanek grafike, je njeno bistvo. Posledica rezljanja je nova podoba (Teržan, 

2010). Če torej apliciram njene besede na svoje delo in delo učencev OŠ Hinka Smrekarja, 

lahko rečem, da intervencija predstavlja raziskovanje lastne ustvarjalne poti, posledica 

intervencije z akvarelom na grafični list pa je nova podoba grafičnega lista. Podoba, ki je 

unikatna, neponovljiva. Tako kot so neponovljive Fontanove zareze v platno. Nemogoče je, 

da bi dvakrat ustvaril isti rez. 

6. Pedagoški (aplikativni) del 

 

V svojem diplomskem delu se ukvarjam z uporabo naravnih materialov pri grafiki v osnovni 

šoli, zato se mi je zdelo smiselno, da v proces izdelave zaključnega dela vključim tudi učence 

osnovne šole.  Pri izvedbi projekta me je vodil cilj, da učence seznanim z uporabo materialov, 

ki so na naravni osnovi in so posledično manj toksični ter s ponovno uporabo odpadnih 

predmetov. S tem sem posredno želela učence opomniti tudi na ekološko problematiko.  

Podatke sem zbirala  z  metodo  priprave  in  izpeljave ur likovne  umetnosti  ter neposrednim  

opazovanjem učencev ter spremljanjem njihovega razumevanja in doživljanja likovne naloge, 
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ki jim je bila podana. Zbrane podatke sem obdelala s kvalitativno metodo opazovanja ter 

analizo učnih ur in opisnim vrednotenjem nastalih del.  

Učne ure so bile izvedene na OŠ Hinka Smrekarja v Šiški. Z likovno nalogo, ki je 

predstavljena v učni pripravi, so se spopadli učenci 5. c razreda.  

Poleg učne ure in del učencev 5. razreda sem v pedagoško- raziskovalnem delu predstavila še 

raziskovanje postopkov izdelave papirja in barv ter lastna dela, ki so nastala tekom 

raziskovanja in načrtovanja učne ure.  

6.1 Predstavitev postopka izdelave papirja in barv 

Danes se papir za umetniško grafiko pridobiva strojno, postopek pa je modernejša različica 

tehnološkega postopka srednjeveške ročne izdelave papirja. 

Med ročnim in strojno pridobljenim papirjem je mnogo razlik. Ena izmed najbolj opaznih je 

neenakomerna debelina papirja. Ročno ustvarjen list je pri robovih običajno tanjši. Robovi 

niso ostri niti ravni. Papir, ki se danes uporablja za tisk umetniških grafik, je narejen strojno, 

kljub temu pa se trudijo z videzom približati ročno izdelanemu papirju. Zaradi estetike temu 

papirju strojno obrusijo robove (Jesih, 2000, str. 95-96), 

V učno uro sem želela vključiti tudi ročno izdelavo recikliranega papirja. Za to se nisem 

odločila le zaradi estetskega videza tovrstnega papirja, ampak tudi zaradi ekološke note. 

Navdih za to sem našla v citatu Garnerja - Tullisa, ki pravi, da je recikliranje papirja 

pomembno tudi na duhovni ravni in nam s postopkom nudi in kaže celotno potovanje v 

umetniškem delu, ki ga predstavlja reciklirani kos papirja (Turner, 1899, str. 195). 

6.1.1 Predstavitev postopka ročne izdelave papirja 

Preizkusila sem več različnih načinov ročne izdelave papirja. Kot najbolj uspešen se je izkazal 

postopek, kjer sem za pripravo papirne kaše uporabila natrgan papir, ki sem ga nekaj minut 

namakala v mlačni vodi. Temu sem nato dodala tri žlice moke in skodelico zelenega čaja. 

Moka v mojem postopku nadomesti škrobno raztopino in klej, ki so ga uporabljali v starejših  

postopkih. Na Kitajskem so papir obdelali s škrobno raztopino, da je izgubil vpojnost in je 

tako postal primernejša podlaga za pisanje ali risanje s tušem in črnilom. V srednjem veku so 

namesto škrobne raztopine uporabljali živalski klej. Gre za lepljivo snov, ki jo pridobivamo s 

prekuhavanjem živalskih beljakovin. Posamezen list so ročno zgladili in ga nato premazali s 

klejem, da bi mu tako znižali vpojnost (Novak, 2004, str. 45-46). Tudi moka vsebuje lepljivo 

snov, imenovano lepek oziroma gluten, ki ob svoji običajni uporabi omogoča elastičnost testa, 



13 
 

v primeru uporabe pri ročni izdelavi papirja pa kašo 'zlepi' skupaj, zaradi česar papir ne 

prepušča vode. Spodnja fotografija prikazuje primer vpojnosti ob uporabi akvarela na ročno 

izdelanem papirju. 

 

Slika 4: Razlika v vpojnosti papirja ob uporabi moke pri ročni izdelavi papirja 

 

Na ročno izdelan papir sem tiskala isti motiv in nanj nanesla akvarel, ki sem si ga pripravila iz 

zelenega čaja. Intervencija z akvarelom je bila nanešena na isto mesto. Oba nosilca grafike sta 

bila izdelana po istem postopku, vendar pri pripravi kaše levega papirja nisem uporabila 

moke, pri desnem pa. Na sliki je razvidno, da papir, ki mu ni dodana moka, vpija barvo. 

Zaradi tega imamo nad potezo manjši nadzor, saj se na papirju akvareli in tuši razlijejo po 

površini. Ob uporabi moke pri izdelavi papirja pa papir ni vpojen, poteza je bolj kontrolirana, 

nanešena barva se ne razliva. 

Pri izdelavi papirja sem uporabila tudi zeleni čaj, ki mi je služil kot barvilo. Zeleni čaj je 

papir, pripravljen iz zavrženega papirja, obarval v tople, bolj zemeljske tone. Razlika med 

papirjem, ki je bil ustvarjen brez dodajanja zelenega čaja in med papirjem, ki je obarvan z 

zelenim čajem, je prikazana na spodnji fotografiji. Intenziteta obarvanosti papirja je odvisna 

od količine zelenega čaja, ki jo dodamo papirni kaši. 
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Slika 5: Uporaba zelenega čaja kot barvila v postopku ročne izdelave recikliranega papirja 

 

Prvemu koraku izdelave papirja, torej pripravi papirne kaše, sledi vlivanje kaše na sito. Sito, 

ki sem ga uporabila pri svoji izdelavi papirja in pri izvedbi učne ure, sem ustvarila sama. 

Izdelamo ga lahko iz zavrženih materialov. Sama sem sito izdelala iz lesenega okvirja in 

najlona, ki sem ga napela preko okvirja.  

 

Slika 6: Sito, ustvarjeno iz zavrženih materialov 

Papirno kašo z rokami enakomerno razporedimo po situ. Pri tem delu postopka je pomembno 

tudi, da poskrbimo, da je nanos tanek. V primeru, da papir po koncu sušenja ni dovolj tanek, 

lahko pri tisku z grafično prešo pride do razpok v papirju.  
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Med razporejanjem papirja že iztiskamo odvečno vodo iz papirne kaše, kasneje pa si lahko 

pomagamo tudi z krpami ali valjarjem. S slednjim lahko tekom sušenja papirja le-tega tudi 

tanjšamo. Papir lahko sušimo na suhi krpi, ki vpija vlago iz papirja ali pa jo sušimo na zraku. 

V tem primeru lahko pustimo papir na situ, vendar ga ne smemo pozabiti obračati med 

sušenjem. 

6.1.2 Priprava akvarela za intervencijo na grafični list 

Med likovnim izražanjem se ne sprašujemo pogosto o izvoru barv, s katerimi delamo.  

Inspiracija za raziskovanje tega dela je bil članek Rastlinsko slikarstvo, ki ga je za revijo 

Likovna vzgoja spisal Črtomir Frelih. Zapisal je svoj komentar na barve živkice oziroma living 

colors. Gre za barve rastlinskega izvora barvil. Rastlinskega izvora je tudi njihovo vezivo. 

Barve živkice so zaradi svojega izvora tudi dobile imena po rastlinah (Frelih, 1999, str. 45 ). 

Barve iz rastlin lahko pridobivamo z ekstrakcijo. Za izvedbo tega postopka potrebujemo 

ekstrakcijsko topilo – heksan, aceton ali destilirano vodo. Liste ali cvetje damo v terilnico in 

jih namočimo v eno izmed topil. Na pet gramov listov damo 15 ml topila ter jima dodamo 

žličko kremenčevega peska. Liste tremo, dokler se listno tkivo ne razpusti, raztopina pa se 

obarva. Ekstrakt nato precedimo v drugo posodo, listno tkivo pa vrnemo nazaj v terilnico in 

ponovimo postopek. Listnemu tkivu torej dodamo 15 ml topila in ponovno tremo nastalo 

tkivo. Nato združimo oba ekstrakta (Boh, Cvirn in Ferk, 2000, str. 16-17). 

Omenjeni postopek nam omogoča pridobivanje kvalitetnejših in intenzivnejših barv iz rastlin 

znotraj šolskega procesa, hkrati pa od nas terja veliko opreme in časa. Predvsem pa zahteva 

od nas tudi nekaj predznanja, saj gre za delo z nekaterimi nevarnimi, toksičnimi sestavinami. 

Iz tega razloga sem skušala poiskati enostavnejši in nenevaren postopek, ki nam omogoča 

pridobitev barv, ki se z intenzivnostjo lahko približajo barvam živkicam. Preizkusila sem 

ekstrahirati le z namakanjem v vodi. List sem trla v vodi in ga pustila namočenega do 

naslednjega dne, nato pa sem ga ponovno trla. Ta način ne omogoča intenzivnejše barve. 

Odtenek barve, ki jo na ta način pridobimo, je identičen odtenku zelenega čaja, kar prikazuje 

spodnja fotografija. Z listi rastline zelenega čaja ali pa čajem v vrečkah to barvo dobimo isti 

trenutek.  



16 
 

 

Slika 7: Primerjava akvarela, ustvarjenega iz zelenega čaja in akvarela, pridobljenega iz drobljenega lista 

 

Prednost barv rastlinskega izvora (tudi barv živkic) je ta, da niso toksične in so zato zelo 

primerne  za uporabo pri delu z otroci. Omenjene barve so neškodljive tudi če pride do stika z 

očmi ali če jih otroci pojedo. Njihova slabost je le cena, saj so približno dvakrat dražje od 

navadnih akvarelov, namenjenih osnovnošolskim otrokom (Frelih, 1999, str. 45- 46).  

Vodene barve podobne intenzitete kot jo imajo barvice živkice, lahko ustvarimo tudi sami. 

Kot izhodišče ustvarjanja lastnih barv sem uporabila imena omenjenih akvarelnih barv, ki so 

dobila svoja poimenovanja po rastlinah, iz katerih so pridobljena. Sama sem poskušala 

ustvariti akvarel iz istoimenskih začimb, npr. kurkume, paprike ipd. Nekaj vzorcev je 

prikazanih na fotografiji. Ravno tako kot barve živkice, so tudi ti akvareli ob zaužitju ali stiku 

z očmi popolnoma nenevarni. 

 

Slika 8: Preizkušanje akvarelov 
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6.2 Predstavitev lastnih del 

 

6.2.1 Motivnost 

Vsem delom, predstavljenim v točki 6.2.4, je skupen isti motiv. Umetnik je kot človek del 

narave in je z njo neprestano v dvogovoru, je zapisal Paul Klee (v Butina, 1975). Botanika, ki 

povezuje spodnje grafične liste, je del mojega vsakdana in mi predstavlja navdih na različnih 

področjih umetniškega udejstvovanja.   

6.2.2 Postopek dela 

Prvi korak postopka, ki je pripeljal do končnega grafičnega lista, je bila izdelava recikliranega 

papirja. Papir je bil izdelan po postopku, ki je opisan v točki 6.1.1. Izdelovala sem ga na sitih 

različnih velikosti, zato se dimenzije grafičnih listov med seboj razlikujejo. Sušenju papirja je 

sledilo ravnanje papirja s pomočjo grafične preše. Z nanosom večjega pritiska sem uravnala 

močno teksturirano površino, kar mi je omogočilo lažji tisk na grafični preši.  

Izdelavi papirja je sledila priprava matrice. Vse matrice so bile izdelane iz linoleja. Na 

izdelano matrico sem nanesla grafično barvo na vodni osnovi in matrico odtisnila na ročno 

izdelan recikliran papir. Temu koraku je sledilo sušenje grafičnega lista, dodajanje 

intervencije z akvareli in označevanje, ki je opisano v točki 6.2.4. 

6.2.3 Dodajanje intervencije na grafični list  

Navdih za intervencijo na grafični list sem našla v delih Iryne Kalenik. 

  

Slika 9: Iryna Kalenik, delo iz cikla del Intervencija 
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Umetnica ukrajinskega porekla se je v ciklu del, imenovanem Intervencija, ukvarjala s 

kombinacijo grafike v slogu, ki je bil že uporabljen v preteklosti in njenem osebnem slogu.  

Preko monokromne osnove tiska barvne, dekorativne, največkrat botanične motive. Njen 

osebni slog torej služi kot intervencija na grafiko, ki predstavlja pretekla obdobja in nas tako  

postavlja pred vprašanje, kako in zakaj se ukvarjati s preteklim časom (AY Gallery: 

Intervention, b.d.). 

Sama sem si zastavljala drugačna vprašanja kot omenjena umetnica. Zanimalo me je 

predvsem, kako intervencija vpliva na status grafičnega lista. Za razliko od Iryne Kalenik, ki 

je za intervencijo uporabila isti medij, sem sama za dodajanje intervencije na grafični list 

izbrala akvarel, ki sem ga izdelala sama. Zaradi uporabe grafične barve na vodni osnovi je 

bilo potrebno intervencijo z akvarelom dodati, ko se je grafični list popolnoma posušil. V 

kolikor se grafična barva ne posuši popolnoma, lahko ob stiku z akvareli pride do uničenja 

odtisa. 

6.2.4 Označevanje grafičnih listov  

Grafične liste sem označevala na klasičen način, le da sem pri označevanju izpustila 

oštevilčevanje listov, saj sem z intervencijo ustvarila unikatno grafično delo. Dela so namreč 

z intervencijo izgubila svojo reproduktibilnost.  

Pod delom je na levi strani zapisana tehnika brez oštevilčevanja odtisa, v sredini je naslov, 

desno pa se nahaja podpis in letnica. Podpisi s svinčnikom so zaradi teksturirane površine 

papirja manj vidni. 
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6.2.5 Avtorska dela  

 

Tjaša Travižan, Musa Acuminata II, linorez na ročno izdelan papir + intervencija, 2017 

 

Slika 10: Tjaša Travižan, Musa Acuminata II 

 

Delo prikazuje bananine liste. Ustvarjeno je v tehniki linorez. Na grafični list je dodana 

intervencija z akvarelom, ki je ustvarjen lastnoročno. Intervencija je dodana sproščeno in je 

dodana tudi čez odtis matrice. Grafični list je bil ob nanašanju intervencije popolnoma 

posušen, pri dodajanju akvarela pa ni bilo težav. 
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Tjaša Travižan, Ginko, linorez na ročno izdelan papir + intervencija, 2017 

 

Slika 11: Tjaša Travižan, Ginko 

 

Na grafični list sem dodala intervencijo z akvarelom iz mlete kurkume in paprike. Intervencija 

je dodana sproščeno, omejena je le z robovi odtisa.  
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Tjaša Travižan, Japonska češnja, linorez na ročno izdelan papir + intervencija, 2018 

 

 

Slika 12: Tjaša Travižan, Japonska češnja 

 

Na delo Japonska češnja je dodana intervencija z akvarelom, izdelanim iz mlete rdeče 

paprike. Intervencija je delno nadzorovana, z njo sem želela ponazoriti cvetove prikazanega 

drevesa.  
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Tjaša Travižan, Monstera, linorez na ročno izdelan papir + intervencija, 2018 

 

 

Slika 13: Tjaša Travižan, Monstera 

 

Na zgornje delo je dodana intervencija z akvarelom iz kave. Poteza je sproščena.  
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Tjaša Travižan, Edelweiss, linorez na ročno izdelan papir + intervencija, 2018 

 

Slika 14: Tjaša Travižan, Edelweiss 

 

Na Edelweiss je dodana intervencija iz kurkume. 
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Tjaša Travižan, Pilea, linorez na ročno izdelan papir + intervencija, 2018 

 

Slika 15: Tjaša Travižan, Pilea 

 

Na delo Pilea sem dodala intervencijo z akvarelom, izdelanim iz matche, zelenega čaja v 

prahu. Dodana je nadzorovano in z namenom, da nakaže prostor za odtisom.  
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Tjaša Travižan, Botanični vrt, linorez na ročno izdelan papir + intervencija z akvarelom iz 

kave, 2018 

 

Slika 16: Tjaša Travižan, Botanični vrt 

 

Na delo Botanični vrt sem dodala intervencijo s kavo. Intervencija je dodana nadzorovano, 

ponazarja sence in nakazuje prostor za rastlinami. Prostor je sicer nakazan že s samo 

kompozicijo. 
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Slika 17: Tjaša Travižan, Botanični vrt, detajl 
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6.3 Vključevanje vsebin v likovno dejavnost   

Postopke, ki sem jih raziskala, sem želela preizkusiti tudi v pedagoški dejavnosti. Načrtovano 

dejavnost sem izvedla na osnovni šoli Hinka Smrekarja. Učencem sem skozi učno uro želela 

približati delo z naravnimi materiali, hkrati pa sem jim želela predstaviti tudi, kako si lahko 

materiale za likovno ustvarjanje pripravijo sami. Moj cilj je bil, da učenci ponovijo že znane 

likovne pojme kot sta grafika in tekstura, hkrati pa spoznajo nekaj novih – rastriranje, visoki 

tisk, linorez in obrezni linorez. Želela sem, da učenci skozi likovno nalogo razvijajo odnos do 

okolja, ekologije in ponovne uporabe materialov. 

Prvi dve šolski uri sem začela z reprodukcijo jamskih poslikav v Altamiri, s katero sem želela 

učence spodbuditi k razmišljanju o pridobivanju materialov za poslikavo jamskih sten. 

 

Slika 18: Reprodukcija poslikav v Altamiri 

Skozi pogovor smo prišli do skupnega zaključka o pridobivanju barv oziroma pigmentov iz 

rastlin, sadežev in prsti. Pogovor sem nadaljevala z vprašanji o nosilcu risbe. Učenci so kmalu  

prišli do ugotovitve, da razvoj pripelje od prvih nosilcev risbe, torej jamske stene, k papirju. 

Učence sem vprašala, kaj vedo o zgodovini papirja. Ena izmed učenk je pravilno navedla, da 

je eden izmed predhodnikov papirja papirus. Učencem sem povedala, da gre za gibek plosk 

izdelek, ki je namenjen za pisanje in so ga uporabljali v Egiptu že 3500 let pred našim 

štetjem. Pojasnila sem, da je papirus poimenovan po istoimenski rastlini trstiki papyrus, iz 

katere so ga izdelovali. Rastlino so narezali na trakove, jih položili pravokotno in jih tolkli s 

tolkači, da je iz rastline iztekel sok, ki je služil kot lepilo. Učencem sem predstavila tudi 

pergament, ki so ga izdelovali iz kož ovc, oslov, koz in telet, namočenih v apneno mleko. 

Temu je sledila iznajdba papirja na Kitajskem okoli leta 105 našega štetja. Postopek izdelave 

tega papirja predstavlja začetek ročne in strojne izdelave papirja, kot ga poznamo danes. 
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Kitajci so papir izdelovali iz lubja dreves, bambusovih vlaken, vlaken konoplje ter iz 

tekstilnih krp. Z učenci smo se pogovorili o tem, da se tudi danes papir pridobiva iz vlaken. 

Osnovna surovina za njegovo izdelavo je les. Učencem sem povedala še, da se papir za 

umetniško grafiko, s katero se bomo ukvarjali med našimi skupnimi urami, danes pridobiva 

strojno, sicer pa je postopek sodobnejša različica srednjeveške ročne izdelave papirja. 

Po predstavitvi zgodovine papirja in razlagi osnovnih postopkov izdelave papirja, sem 

napovedala del likovne naloge, ki je vključevala ročno izdelavo papirja, ki nam bo služil kot 

nosilec grafičnega odtisa. Pojasnila sem, da je med ročno in strojno izdelanim papirjem 

mnogo razlik. Ena izmed najbolj opaznih razlik je neenakomerna debelina papirja, saj je 

ročno izdelan papir običajno tanjši pri robovih. Ti namreč niso ravni in ostri. Učencem sem 

povedala, da je papir, ki se danes uporablja za tisk umetniških grafik, strojno obrušen, da 

spominja na ročno izdelan papir.  

Predstavitev likovnih problemov sem nadaljevala s pogovorom o grafiki. Učence sem 

vprašala o njihovem predznanju o grafiki. Izvedela sem, da so se prvič srečali z linorezom, 

zato smo pred pričetkom dela obnovili in spoznali nove vsebine v povezavi z grafiko. 

Predstavila sem jim tehnike visokega tiska in jim natančneje opisala kakšna tehnika je obrezni 

linorez ter kakšne so njegove specifike. Učencem sem pojasnila, da je visoki tisk način tiska, 

pri katerem barvo nanesemo na matrico, ki ima ravni, dvignjeni del ter nižji, poglobljeni del. 

Ob nanosu barve se le-ta oprime samo ravnega, dvignjenega dela. Pri tisku se ustvari pritisk 

na celotno površino, barva pa se odtisne le z dvignjenih, ravnih površin. Ena izmed tehnik 

visokega tiska je obrezni linorez. V omenjeno tehniko spadajo tisti linorezi, katerih motiv je v 

črtni izvedbi. Črta je uporabljena kot osnovna likovna prvina.  Vse črte na matrici so obrezane 

iz vseh smeri, vmesni prostori, ki bodo brez barve, so prav tako izrezani. Da bi si jo učenci 

lažje predstavljali, sem jim omenjeno tehniko opisala s pomočjo del dveh priznanih 

umetnikov, Pabla Picassa in Salvadorja Dalija. 
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Slika 19: Pablo Picasso, Golobica miru                                      

Slika 20: Salvador Dali, Krajina spomina 

Učencem sem napovedala, da bo njihova naloga prikazati raznolikost rastlin v botaničnem 

vrtu, motiv pa bodo prikazali s pomočjo rastriranja. Ker so se s terminom rastriranje spoznali 

prvič, sem jim pojasnila, da gre za risanje z nizanjem linij. Nizanje je lahko redko ali gosto. 

Za lažje razumevanje omenjenega termina sem jim pokazala nekaj primerov rastlinskih listov, 

ki so služili za lažjo vizualizacijo in motivacijo. Pokazala sem jim tudi nekaj svojih matric, 

kjer sem uporabila rastriranje, le da je bil na matricah 

prikazan drug motiv. Ob rastlinskih listih, ki sem jih 

prinesla s sabo, fotografijah iz botaničnega vrta ter 

primerih del Henrija Rousseauja, smo se pogovorili o 

postavitvi v prostor.  

 

Slika 22: Henri Rousseau, Opice v nasadu pomaranč 

Učenci so povedali, kako so videli rastlinske liste na fotografijah. Prišli smo do zaključka, da 

pride do (delnega) prekrivanja. Povedala sem jim, da ustvarjajo prosto kompozicijo, vendar 

naj pri izdelavi skice in matrice tem upoštevajo naše predhodne ugotovitve. Učencem sem 

kasneje še individualno svetovala ob skiciranju kompozicije.  

Učence sem seznanila s postopkom dela in razdelitvijo nalog. Delo je bilo razdeljeno na štiri 

sklope:  

1. Ročna izdelava papirja 

2. Priprava matrice 

3. Tiskanje na ročno izdelan papir 

 Slika 21: Fotografija rastlin iz 

botaničnega vrta v Ljubljani 
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4. Intervencija z akvarelom 

Prvi dan  smo izdelovali papir v dvojicah 

oziroma v parih. Učenci so ob tem pokazali 

veliko navdušenje in so bili izredno zavzeti 

za delo. Papir so izdelovali iz starega papirja, 

ki sem jim ga priskrbela. Iz njega so v 

mešalniku pripravili papirno kašo, dodali tri 

žlice moke ter zeleni čaj.  Sledilo je ulivanje 

kaše na sito in iztiskanje vode. 

                      

Slika 24: Vlivanje in razporejanje papirne kaše na sito 

Slika 25: Odcejanje odvečne vode 

 

Vodo smo iztiskali tudi s suhimi krpami in kuhinjskim valjarjem.  

 

Slika 26: Dodatno iztiskanje vode 

Slika 23: Priprava papirne kaše 
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Papir smo nato pripravili za sušenje. Učenci so do naslednjega termina sami nadzirali sušenje 

papirja. Zaradi obsežne količine dela so učenci ustvarjali v parih. Medtem ko je eden izmed 

učencev v paru izdeloval papir, je drugi učenec pripravljal skico in začel z izrezovanjem 

linoleja oziroma pripravo matrice v velikosti A6. Učenci so se na mojo pobudo pri delu 

izmenjali, da so vsi lahko preizkusili vse. Sami so se dogovorili, kdaj se bodo izmenjali. Delo 

je potekalo brez težav.  

Naslednji dve šolski uri so učenci nadaljevali z izrezovanjem matrice. Potek dela sem jim 

predstavila na začetku ure. Povedala sem jim, da bodo med čakanjem za tiskanje pripravili 

akvarel, ki ga bodo uporabili za intervencijo na grafiko. Pokazala sem jim tudi list z vzorci 

akvarelov, ki sem jih ustvarila sama in nekaj svojih del, kjer sem te akvarele uporabila. 

Pripravo sem jim tudi demonstrirala. Z učenkama, ki sta imeli papir in matrico že 

pripravljeno, smo se lotile tiskanja. Za poskusno tiskanje smo uporabile ročno izdelan papir, 

matrico, premazano z grafično barvo na vodni osnovi ter stiskalnico, ki jo sicer uporabljajo za 

izdelavo herbarija, saj preše za grafični tisk na razredni stopnji nimajo. Uporaba omenjene 

stiskalnice se je izkazala kot popolnoma neustrezna, saj z njo ne moremo uravnati pritiska do 

te mere, da bi v celoti prenesli motiv z matrice. Ročno izdelani papir se od strojno izdelanega 

papirja namreč razlikuje po močno teksturirani površini. To nam onemogoča, da bi motiv z 

matrice na ročno izdelan papir prenesli ob nižjem pritisku. Spodnji fotografiji prikazujeta 

razliko med tiskom s stiskalnico na ročno in na strojno izdelan papir.   

 

 

Slika 27: Tisk s stiskalnico na ročno izdelan recikliran papir 
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Slika 28: Tisk s stiskalnico na strojno izdelan papir 

 

 

Slika 29: Prvi poskusi tiskanja s stiskalnico 

Drugi dve šolski uri smo tako v celoti namenili dokončanju matric in izdelavi akvarelov. 

Učenci so akvarele izdelovali iz prahu aronije, kurkume, kave, zelenega čaja, paprike v prahu 

in nekaterih drugih začimb v prahu. Preizkusili so ustvariti želene akvarelne barve in se v 

parih odločili, katere barve bodo uporabili za intervencijo na grafični list.  

Ob naslednjem srečanju so imeli učenci 5. razreda končane matrice, pripravljen papir in 

izbrano akvarelno barvo za intervencijo. Tokrat smo tiskali z grafično prešo. Učencem sem 
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najprej demonstrirala nanos barve in tiskanje na svojem papirju in svoji matrici, nato pa so do 

mene prihajali v parih. Učenca sta s pomočjo mojih usmeritev nanesla barvo, nato sem jima 

povedala,  kam naj položita matrico ter jima pomagala pri polaganju papirja na matrico. Nato 

smo odtisnili matrico na papir. Ko so imeli vsi pari odtisnjeno svojo grafiko, so dodali še 

intervencijo z akvarelom, ki so ga izdelali. Učenci so dobili navodilo, da naj bo poteza ob 

intervenciji sproščena. Intervencijo sem jim tudi demonstrirala na lastnem odtisu. 

Na koncu je sledila še evalvacija učnih ur in likovnih del učencev. Ponovno smo se pogovorili 

o merilih za vrednotenje. Pri vrednotenju del smo upoštevali izdelavo papirja, upodobitev vsaj 

dveh različnih botaničnih listov, uporabo rastriranja in izvirno kompozicijsko rešitev. Vsi 

učenci so aktivno sodelovali in ovrednotili dela. Učenci so izpostavili nekatere napake 

oziroma neupoštevanje navodil. Česar niso opazili sami, sem jim izpostavila preko vprašanj.  

Med vrednotenjem so učenci večinoma pokazali razumevanje novih terminov ter tehnike 

linoreza.  Izrazili so splošno zadovoljstvo glede učnih ur, ki smo jih preživeli skupaj. 
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6.4 Analize likovnih izdelkov 

 

1. Brez naslova  

 

Slika 30: Brez naslova 

 

Delo Brez naslova sta ustvarila dva učenca 5. razreda. Učenca sta z zanimanjem poslušala 

razlago, aktivno pa sta sodelovala tudi pri pripravi materialov za izdelavo papirja za ostale 

učence in pri tiskanju. Kljub aktivnemu sodelovanju pa nista upoštevala navodil, verjetno 

zaradi slabšega razumevanja, saj dečka prihajata iz tujine in sta se razredu priključila pred 

letom dni.  

Nista upodobila dveh različnih rastlin. Ob individualnem pogovoru sta mi pojasnila, da sta 

upodobila drevo s krošnjo in koreninami. Ob tisku je zaradi prevelikega pritiska in izredno 

neenakomerne debeline papirja prišlo do manjšega zamika odtisa matrice.  

Učenca sta se odločila za intervencijo z akvarelom, narejenim iz kave. Ob tem sta upoštevala 

moje usmeritve, naj gre za čisto sproščeno potezo.  
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2. Raj 

 

Slika 31: Raj 

 

Učenec 5. razreda je delo Raj v celoti izdelal sam. S pripravo matrice je začel brez moje 

odobritve skice. Ob pregledu skic in matric sem opazila, da ni razumel likovnega pojma 

obreznega linoreza in likovnega pojma rastriranje. Med individualnim pogovorom sem mu 

ponovno razložila tehniko. Pogovorila sva se o možnih rešitvah in popravkih na matrici.  

Učenec je nato upodobil dve različni rastlini. Rastriranje je uporabil pri levem upodobljenem 

listu.   

Učenec je akvarel izdelal iz mešanice kurkume in kave. Z intervencijo je v spodnjem delu 

posegel tudi v prostor izven robov odtisa matrice. Njegova poteza ob ustvarjanju je bila 

sproščena.  
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3. Rastlinsko rajanje 

 

 

 

Delo Rastlinsko rajanje sta ustvarili učenki 5. razreda, ki sta se z nalogo zelo uspešno 

spopadli. Razumeli sta nalogo in jo spretno reševali. Ob tem sta upoštevali vsa navodila.  

Pri upodabljanju motiva sta bili izvirni – upodobili sta bezgov cvet, izvirna pa je bila tudi 

njuna postavitev v format. Bili sta edini, ki sta risali skico po modelu. Ob prenosu skice na 

linolej in rezanju sta ugotovili, da bosta morali svojo skico poenostaviti. Cvet sta uspešno 

abstrahirali.  

Z intervencijo sta se nekoliko slabše spopadli. Zapolnili sta celoten prostor odtisa, njuna 

poteza ob tem ni bila sproščena.  

  

Slika 32: Rastlinsko rajanje 
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4. Tropski raj 

 

Slika 33: Tropski raj 

 

Tropski raj je delo dveh učencev. Razumela sta nalogo, izbrala sta ustrezen motiv in 

postavitev v format. Upodobila sta delno prekrivanje, o katerem smo govorili.  

Zaradi neupoštevanja navodil pri izdelavi papirja, se je med tiskanjem na delu pojavila 

razpoka. Da bi učenca preprečila pokanje papirja, bi morala papirno kašo nanesti v tanjši 

plasti in bolj enakomerno. Med sušenjem papirja le-tega nista obračala, zato se nekoliko 

prilepil na najlon, posledično pa sta se odlomila robova. 
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5. Rastlinski vrt 

 

 

Slika 34: Rastlinski vrt 

Delo sta ustvarila učenec in učenka 5. razreda. Delo sta si enakomerno razdelila. Upoštevala 

sta vsa navodila – upodobila sta več vrst rastlin in pri tem na nekaterih delih matrice uporabila 

rastriranje. Upodobljen motiv je izviren in nakazuje prostor. To sta dosegla z delnim 

prekrivanjem.  

Odločila sta se za uporabo dveh akvarelov, narejenih iz kurkume in kave. Uspela sta ustvariti 

intenzivne akvarelne barve. Intervencijo sta uporabila kot zamejitev grafičnega odtisa, saj na 

matrici nista pustila nobenih robov. Poteza čopiča je bila nadzorovana. 
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6. Mrtvo življenje 

 

 

Slika 35: Mrtvo življenje 

Delo Mrtvo življenje sta ustvarila dva učenca 5. razreda. Učenca sta upodobila dve rastlini, 

vendar pri upodabljanju nista uporabila rastriranja. Upodobljeni sta rastlini, ki sta težje 

prepoznavni, sta pa doživljajsko bolj močni od katere druge upodobitve, ki je nastala tekom 

ur, izvedenih na OŠ Hinka Smrekarja. Na doživljanje dela pa vpliva tudi poimenovanje dela, 

ki sta ga učenca izbrala. 

Na grafični list sta dodala intervencijo z akvarelom iz aronije in kave. Njuna poteza je bila 

sproščena, z njo sta posegla tudi v prostor izven odtisa. 
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7. Tropska plaža 

 

 

Slika 36: Tropska plaža 

Tropska plaža je delo dveh učencev. Učenca sta se uspešno spopadla z izdelavo papirja in 

pripravo matrice. Odločila sta se za upodobitev dveh rastlin, ki sta jih  ob pripravi matrice 

rastlini tudi zelo detajlno izrezala. prikaz rastriranja je nekoliko slabši. 

Učenca sta se odločila za drznejšo uporabo intervencije in ob tem tudi nista v celoti 

upoštevala mojih navodil. Akvarele sta nanesla po celotnem grafičnem listu. Ustvarila sta 

akvarele iz kave, aronje, kurkume, matche (zelenega čaja v prahu). Barve sta sproščeno in 

intuitivno nanašala na ročno izdelan papir. Intervencija z akvarelom iz kurkume, ki sta jo 

nanesla znotraj odtisa matrice je nekoliko bolj nadzorovana. 
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8. Narava 

 

Slika 37: Narava 

Delo Narava sta ustvarili učenki. Celotno razlago sta spremljali z zanimanjem, skozi ves 

postopek dela sta aktivno sodelovali. Med izdelavo papirja in matrice sta se izmenjevali, pri 

tem pa sta upoštevali vsa moja navodila. Učenki sta upodobili več različnih rastlin, slabše pa 

sta prikazali rastriranje.  

Na odtis sta dodali intervencijo iz kave in aronije. Oba akvarela sta uporabili znotraj odtisa 

matrice. Poteza znotraj odtisa je sproščena. Odločili sta se še za intervencijo na robu 

grafičnega lista. Gre za intervencijo, ki je bolj dekorativne narave, njena poteza pa je precej 

nadzorovana.  
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9. Deževni gozd 

 

 

Slika 38: Deževni gozd 

Delo sta ustvarili učenki. Spretno sta se spopadli s celotno nalogo, vse zadolžitve sta si med 

seboj enakomerno razdelili. Upoštevali sta vse moje usmeritve. Upodobili sta dve vrsti rastlin 

in ob tem uporabili rastriranje na desnih upodobljenih listih. Dobro sta se znašli tudi pri sami 

izdelavi papirja, ki sta ga obarvali z zelenim čajem. Ob izdelavi sta bili pozorni na moja 

navodila in sta jih tudi natančno upoštevali.  

Odločili sta se za izdelavo in uporabo akvarela iz kave. Intenzivnost barve je dobra. Poteza ob 

intervenciji je sproščena.  
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10. Brez naslova 

 

 

Slika 39: Brez naslova 

Delo Brez naslova sta ustvarila dva učenca. Z nalogo sta se spretno spopadla, prikazala sta 

tako dve vrsti rastlin kot tudi rastriranje. Dobro sta se znašla tudi ob izdelavi papirja, papir je 

bil enakomerne debeline in zato nista imela večjih težav ob tisku.  

Učenca sta se odločila za izdelavo akvarela iz mešanice aronije in kave. Akvarel ni bil 

intenzivnih barv. Na odtis sta ga nanašala delno sproščeno, kar se odraža v neenakomernem 

nanosu akvarela.  
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11. Brez naslova 

 

 

Slika 40: Brez naslova 

Delo sta ustvarili dve učenki. Med razlago sta aktivno sodelovali in odgovarjali na vprašanja. 

Učenki sta se z nalogo sicer uspešno spopadli, vendar kljub razumevanju podane snovi nista 

upoštevali navodila, da naj bosta upodobljeni vsaj dve različni rastlini. Ustrezno sta prikazali 

rastriranje in tako med pogovorom kot v grafičnem odtisu pokazali, da razumeta omenjeni 

termin. 

Učenki sta pripravili akvarel iz kave in ga nanašali sproščeno, ponekod tudi z kapljanjem.  
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6.5 Analiza učnih ur in pedagoška izkušnja 

 

Vsi učenci so z zanimanjem spremljali mojo napoved skupnih ur likovne umetnosti. Opazila 

sem le zaskrbljenost glede dolgotrajnosti postopka. 

Učenci so se sami razvrstili v pare. Mešani par je bil le eden. Med delom in v končnem 

rezultatu sem opazila nekaj razlik med dečki in deklicami, o katerih piše tudi Tacol (2003, str. 

20). Dekleta so pri ustvarjanju bolj občutljiva, čustvena in redoljubna. Bližje so jim poetični 

motivi z veliko podrobnostmi, medtem ko so dečki pri ustvarjanju bolj nestrpni, živahni in 

nepodredljivi. Dečke običajno privlačijo bolj drzni ali analitični motivi, radi odkrivajo svoje 

postopke. V analizi zgornjih del je opaziti, da to vsaj v neki meri drži. Če si ogledamo zgoraj 

predstavljena dela, lahko opazimo, da so učenci intervencijo na grafični list dodajali bolj 

drzno, sproščeno, prosto in se pri tem niso ozirali na robove odtisa. Dekleta pa so intervencijo 

vnesla le znotraj odtisa, akvarel so nanašale bolj previdno in natančno kot fantje. Dekleta so 

intervencijo izven robov odtisa uporabile zgolj dekorativno. Kot najbolj očitno razliko med 

dečki in deklicami bi izpostavila zanimanje za sam tehnični postopek. Pokazali so veliko 

zanimanje za izdelavo matrice in za uporabo grafične preše. Postavljali so veliko vprašanj in 

pozorno spremljali postopek tiskanja. Dva izmed dečkov sta bila prisotna med vsemi tiskanji 

in sta pomagala svojim sošolcem, tekom tiska sta jih opozarjala, v kolikor na kakšen del 

postopka pri tisku niso bili pozorni.  

Učenci so se prvič srečali z grafiko, ki je zanje predstavljala precej težko nalogo. Kljub temu 

so se večinoma z njo uspešno spopadli, nekaj težav se je pojavilo le ob neupoštevanju ali 

nerazumevanju navodil. Tekom dela in ob analizi del sem ugotovila, da učenci nekaj pojmov 

težje razumejo. Predvsem se jasno kaže nerazumevanje termina rastriranje, s katerim pa bi se 

učenci, sodeč po učnem načrtu, morali srečati že v 4. razredu osnovne šole in jim ne bi smel 

biti tuj. Učencem sem za lažje razumevanje pokazala več različnih primerov rastriranja, 

vendar je pri nekaterih delih še vedno videti, da učenci termina še niso usvojili. 

Postopek izdelave končnega likovnega dela je bil dolgotrajen in je tako učencem kot meni 

predstavljal izziv. Pri izvedbi omenjenih učnih ur se je potrebno zavedati, da je delo z ročno 

izdelanim papirjem bolj težavno in dolgotrajno od dela s strojno izdelanim papirjem. Ročno 

izdelani papir je izrazito teksturiran, zaradi česar pri tovrstnem delu nujno potrebujemo 

grafično prešo, saj lahko le z njo na matrico in papir dodamo dovolj pritiska, da dobimo želeni 

odtis. Še ena od slabosti dela z ročno izdelanim papirjem je ta, da si ne moremo pripraviti 
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maske, s katero bi si učenci lahko pomagali pri umeščanju matrice na papir. Ročno izdelani 

listi so namreč nepravilnih oblik in nimajo ravnih robov, predvsem pa niso iste velikosti. 

Maska bi olajšala in pospešila postopek dela.  

Kljub izzivom dela z ročno izdelanim papirjem, pa bi ravno to izpostavila kot največjo 

prednost učnih ur, ki sem jih izvedla na OŠ Hinka Smrekarja. Učenci so namreč pokazali 

veliko navdušenje nad izdelavo lastnih likovnih materialov in so kljub dolgotrajnosti postopka 

ves čas zavzeto delali. Kot so tudi sami izpostavili, je bilo izdelovanje papirja izjemnega 

pomena, saj so ustvarili likovno delo, ki so ga v celoti izdelali sami – od nosilca grafike in 

matrice do akvarelne barve, ki so jo uporabili za intervencijo na grafični list. Ob predstavitvi 

zgodovine papirja in različnih načinih pridobivanja tega materiala so učenci izvedeli tudi 

katere surovine so potrebne za izdelavo papirja. Ob tem smo se imeli priložnost pogovoriti 

tudi o nekaterih ekoloških vprašanjih. Eno izmed njih je bilo tudi masovno sekanje gozdov za 

potrebe papirne industrije. Učenci so se ob ročni izdelavi recikliranega papirja lahko posvetili 

tudi tovrstnim vprašanjem in hkrati skozi celoten postopek dela, ki nas je pripeljal do 

končnega likovnega dela, razmišljali o ponovni uporabi različnih materialov. Če povzamem, 

delo z recikliranjem materialov in uporabo naravnih materialov učence spodbuja k 

razmišljanju o trajnostnem načinu reševanja likovnih in pa tudi vsakodnevnih problemov. 

Zgoraj izpostavljene prednosti izdelovanja recikliranega papirja glede na izkušnjo, ki sem jo 

pridobila ob delu z učenci, odtehtajo dolgotrajnost postopka in morebitne nevšečnosti, s 

katerimi smo se soočili tekom dela. 
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7. Zaključek 

 

V teoretičnem delu svoje diplomske naloge sem predstavila različna avtonomna, a med seboj 

posredno ali neposredno povezana področja. Opredelila sem vlogo grafike v procesu pouka 

likovne umetnosti ter trajnostni razvoj kot načelo dela pri pouku. Posebno pozornost sem 

posvetila tudi vprašanju, kako intervencija vpliva na status grafičnega lista. 

V pedagoškem delu sem opisala proces dela, ki me je pripeljal do oblikovanja učne priprave 

in pa samo izvedbo le-te. Glavno vodilo za to raziskovanje je bil Kleejev citat, ki sem ga 

zapisala že v uvodu diplomskega dela. Človek je v nenehnem dvogovoru z naravo, ki lahko 

umetniku predstavlja vir navdiha, hkrati pa je tudi izvor materialov, ki jih pri svojem delu 

uporablja. Raziskala sem uporabo naravnih materialov in ponovno uporabo nekaterih 

materialov pri grafiki. Kot bodoča likovna pedagoginja sem med lastnim raziskovanjem 

neprestano razmišljala, na kakšen način bi te vsebine lahko vključila v likovno dejavnost.  

Področje grafike od učencev zahteva abstraktnejši miselni proces od ostalih likovnih področij, 

zato me je ob oblikovanju učne priprave skrbelo predvsem, ali bo celotna likovna naloga 

preobsežna za izvedbo. Želela sem, da bi učenci eksperimentirali in raziskovali nove 

materiale, hkrati pa bi usvojili likovne pojme, ki bi jih spoznali tekom uvodnega dela učne 

ure. Delo z učenci me je pripeljalo do ugotovitve, da povezovanje različnih področij in 

dolgotrajnejši postopki od pedagoga sicer zahtevajo več načrtovanja, vendar učencem  

omogočijo več časa za poglobitev pridobljenega znanja in ne nazadnje tudi za kvalitetnejši 

likovni izdelek. 

Skozi pedagoški del diplomskega dela sem odkrila vodilo za svoje nadaljnje pedagoško delo, 

menim pa, da bi moralo to vodilo navdihovati slehernega likovnega pedagoga pri načrtovanju 

učnih ur. Bistveno za uspešno delo likovnega pedagoga je, da svojim učencem omogoči 

pridobivanje novih likovno-teoretskih znanj ne le prek likovnih nalog in motivov, temveč tudi 

skozi raziskovanje in eksperimentiranje z novimi materiali (Tacol, 1999). Učencem s 

tovrstnim načinom dela omogočimo razvijanje doživljajskih vrednot, ki ne pripomorejo le k 

pomnjenju likovne naloge in novo pridobljenih pojmov, temveč pripomorejo tudi k 

učenčevemu razvoju kreativnosti in  lastnega mnenja o izbrani problematiki.  
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https://www.youtube.com/watch?v=eT4tNINfzrY, uporabljeno dne 16. 8. 2018  

Slika 26: Dodatno iztiskanje vode, dostopno na: 

https://www.youtube.com/watch?v=eT4tNINfzrY, uporabljeno dne 16. 8. 2018  

Slika 27: Tisk s stiskalnico na ročno izdelan recikliran papir, fotografirala: Tjaša Travižan z: 

osebni arhiv, 2018 

Slika 28: Tisk s stiskalnico na strojno izdelan papir, fotografirala: Tjaša Travižan z: osebni 

arhiv, 2018 

Slika 29: Prvi poskusi tiskanja s stiskalnico, fotografirala: Tjaša Travižan z: osebni arhiv, 

2018 

Slika 30: Brez naslova, fotografirala: Tjaša Travižan z: osebni arhiv, 2018 

Slika 31: Raj, fotografirala: Tjaša Travižan z: osebni arhiv, 2018 

Slika 32: Rastlinsko rajanje, fotografirala: Tjaša Travižan z: osebni arhiv, 2018 

Slika 33: Tropski raj, fotografirala: Tjaša Travižan z: osebni arhiv, 2018 

Slika 34: Rastlinski vrt, fotografirala: Tjaša Travižan z: osebni arhiv, 2018 
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Slika 35: Mrtvo življenje, fotografirala: Tjaša Travižan z: osebni arhiv, 2018 

Slika 36: Tropska plaža, fotografirala: Tjaša Travižan z: osebni arhiv, 2018 

Slika 37: Narava, fotografirala:  Tjaša Travižan, z: osebni arhiv, 2018 

Slika 38: Deževni gozd, fotografirala:  Tjaša Travižan, z: osebni arhiv, 2018 

Slika 39: Brez naslova, fotografirala: Tjaša Travižan z: osebni arhiv, 2018 

Slika 40: Brez naslova, fotografirala:  Tjaša Travižan, z: osebni arhiv, 2018 

 


