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Povzetek  

 

Osrednja tema diplomskega dela je lastno raziskovanje tehnike visokega tiska v 

grafiki. Pri tehniki, ki jo raziskujem je valjček, prej kot orodje, stopil v ospredje in 

zamenjal klasično matrico. Lahko rečem, da pristopam h klasičnim grafičnim tehnikam 

visokega tiska na sodoben način.  

Za sodobno grafiko pa je danes značilno ravno to, da je raznolika in vpeta v sodobno 

likovno produkcijo, je inovativna in specifična. Kljub temu pa ohranja svojo kakovost 

in značilnosti, čeprav to na prvi pogled ni jasno razvidno (Zrinski, 2008). 

 

V začetku diplomskega dela se posvetim visokemu tisku pri umetniški grafiki. Opišem 

in pojasnim vrste visokega tiska in opredelim vlogo orodij in druge tehnične 

komponente pri izdelavi grafike. Nadaljujem z obrazložitvijo tehnike, ki jo raziskujem. 

Pri tem valjček ni več orodje, temveč se preobrazi v matrico. Pojasnim tehnične 

lastnosti in opišem materiale in orodja, ki so potrebni za to specifično tehniko. V 

nadaljevanju glavnega dela diplomskega dela opišem lastna odkritja in likovno 

ustvarjalne zmožnosti, ki mi jih ponuja ta tehnika.  

 

V zadnjem delu s pomočjo formalne likovne analize razčlenim lastno likovno delo, ki 

je nastalo z uporabo že omenjene grafične tehnike. Na koncu naloge povzamem 

ključne pojme in ključna odkritja pri raziskovanju.  

 

Ključne besede: grafika, visoki tisk, likovna tehnika, valjček, matrica, sodobna grafika 

  



  

Abstract 

 

The main topic of my paper is my own research of the block printing technique used 

in printmaking. In the technique researched, the roller that was once simply a tool, 

becomes more important and replaces the classic matrix. I can say that I approach the 

classic printing techniques in a modern way. 

Today's printmaking is diverse and embedded in contemporary art production, 

moreover, it is innovative and specific. Nevertheless, it maintains its quality and 

characteristics, even though this is not evident at first glance (Zrinski, 2008). 

 

In the introductory part of the paper, I focus on block printing art. I describe and explain 

the types of high-pressure printing and define the role of tools and other technical 

components in the production of art graphics. 

I go on to explain the technique that is the focus of my research. Here the roller is no 

longer a tool but is transformed into a matrix. I present the technical characteristics 

and describe the materials and tools required for this specific technique. In the main 

part of the paper, I describe the findings of my research and the artistic creative 

opportunities that this technique provides. 

 

In the final part, I use a formal art analysis to break down my own visual work, which 

was created with the already mentioned graphics technique. In the end, I summarize 

the key concepts and discoveries of my research. 

 

Keywords: printmaking, block printing, technique, roller, matrix, contemporary 

printmaking 
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1 UVOD 

 

»V najširšem pomenu besede je ''grafika'' generični pojem za vse, kar je napisano, 

narisano in ročno ali strojno natisnjeno z različnimi postopki razmnoževanja risbe ali 

slike s pomočjo matrice.« (Muhovič, 2015, str. 262) 

 

»V ožjem pomenu pa se pomen besede grafike nanaša zgolj na panogo likovne 

umetnosti, znotraj katere so grafične tehnike uporabljene za doseganje ciljev t.i. 

svobodne, tj. likovne umetnosti.« (Muhovič, 2015, str. 262) 

 

Grafična umetnost je zaradi svoje specifične in konceptualne značilnosti vpeta v 

socialni krog vizualnega in lahko bi rekli, da je bolj vključena v realni družbeni prostor 

kot sama umetnost (Zrinski, 2008). 

 

Kljub temu pa lahko trdimo, da je glede na druge smeri v umetnosti, še vedno nekoliko 

zapostavljena, kakor pozabljeni deseti brat. Zakaj je temu tako? Grafika se je uveljavila 

kot lažje dostopna, predvsem praktična in cenena verzija vizualne podobe. V mislih 

imamo ilustracijo, predloge itd. Še vedno se dogaja, da je v podrejenem položaju, 

včasih celo manjvrednem, kadar jo primerjamo s klasičnimi mediji, kot sta slikarstvo 

ali kiparstvo. Vse to se dogaja z razlogom, ker naj bi ji z reprodukcijo odvzeli njeno 

»umetniško avro«; avro originala, neponovljivega umetniškega dela  (Ivančič Fajfer, 

2018). 

 

O tem, kako z reproduciranjem umetniško delo izgubi nekaj svoje originalnosti oziroma 

enkratnosti, je govoril tudi Walter Benjamin. Pravi, da s postopki reproduciranja delu 

povzročimo škodo, saj s tem izgublja estetsko vsebino, kar je za delo, ki ima od vsega 

začetka estetsko intenco, velika izguba (Frelih, 1997). 

Frelih (1997) pravi: »Reproduktibilnost v umetniški grafiki ni cilj, ampak sredstvo. 

Likovne formulacije, ki nastopajo v umetniški grafiki, so na vseh nivojih specifično 

prilagojene pogojem reproduktibilnosti, kar ohranja in zagotavlja njihovo brezpogojno 

originalnost« (str. 22). 

  



 2 

Pozabljamo, da je grafika prav zaradi te svoje »pomanjkljivosti« vseskozi, skozi 

zgodovino in tudi v današnjem času, pomembno vplivala na družbo, na vsebino 

kulture, na razumevanje sveta okoli nas (Ivančič Fajfer, 2018). 

Na grafiko letijo tudi druge kritike: da naj bi bila preveč tehnična, da s tem izgublja 

spontano kreativnost (Ayres, 1993). 

 

Mislim, da prav zaradi vseh kritik grafike kot umetnosti sama v njej vidim še večje 

možnosti za kreativnost in še večjo moč likovnega izraza. Umetniška avra ne prihaja 

samo iz slik in kipov, temveč je prisotna tudi na matrici, s pomočjo katere se pretvori 

na grafični list. Možnosti, na kakšen način želimo predstaviti svojo likovno misel, je v 

grafiki nešteto, samo uvideti jih je treba. Svojo idejo in ustvarjalno misel oziroma medij 

s katerim lahko zares izrazim kar želim in kar sem, je že dalj časa grafika. Ponuja mi 

tisto, česar mi čopič in kiparsko dleto ne moreta dati. To pa je eden od ključnih 

razlogov, zakaj sem se odločila posvetiti svoje diplomsko delo ravno grafiki, 

raziskovanju v grafiki, odkrivanju, kaj vse je lahko grafika in kaj vse mi kot ustvarjalki 

lahko ponudi.  

 

V diplomskem delu bom odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja. Ta so 

naslednja:  

 

 Kakšen je pomen matrice v sodobni grafiki? 

 Kakšne likovno izrazne zmožnosti ponuja valjček kot matrica? 

 Kakšne so prednosti in slabosti uporabe valjčka kot matrico? 

 Na kakšne načine je grafično tehniko mogoče kombinirati z drugimi mediji na 

drugih oblikovalnih področjih? 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 GRAFIKA  

 

V diplomskem delu sem se posvetila umetniški ali kreativni grafiki, včasih imenovani 

tudi  originalna grafika. Originalna z razlogom. Muhovič (2015) pravi: »Bistvo 

umetniške grafike namreč ni v tehnično-tehnološki, ampak v oblikotvorni inovativnosti, 

ki je lahko artikulirana v tehničnem mediju grafike« (str. 264). 

 

Pri umetniški grafiki proizvajamo originale in ne reprodukcije, kot je to značilno za 

industrijsko. Tiskovne plošče izdela avtor sam. Na izbrani material prenese svojo 

likovno idejo in s tem likovno formo. Nanj s primernim postopkom nanaša barve in 

nato odtiskuje. Na grafičnem listu se tako med posegom na tiskovno ploščo udejanji 

likovna ideja ustvarjalca (Jesih, 2000). 

 

V umetniški grafiki ločimo, glede na način odtiskovanja, štiri temeljne vrste tiska: 

visoki, globoki, ploski in tako imenovani pretisk. Znotraj posameznih vrst tiska pa 

ločimo še različne grafične tehnike (Muhovič, 2015). Te se med seboj razlikujejo po 

posebnih načinih tiskanja, po posebnih tehničnih postopkih in po različnih postopkih 

oblikovanja matrice. Razlikujejo se tudi po uporabi materiala in orodja (Jesih, 2000). 

 

V diplomskem delu izpostavim visoki tisk in predstavim dve glavni vrsti omenjenega 

tiska. Moje lastno raziskovanje v grafiki oziroma eksperimentiranje namreč izhaja iz 

tehnik visokega tiska. 

2.1.1 VISOKI TISK  

 

Pri tehnikah visokega tiska gre za to, da tiskovno ploščo oblikujemo na način, da 

izdolbemo, odstranimo vse, razen dejanske risbe (Ayres, 1993). Iz zglajene plošče, ki 

je lahko iz lesa, linoleja, gipsa ipd., izrežemo, vtolčemo ali jo kako drugače obdelamo 

le tiste dele, ki na odtisu ostanejo brez barve (Muhovič, 2015). 

Torej, ko barvo nanašamo na matrico, se grafična barva oprime le ravnega, reliefno 

dvignjenega dela. Pri tiskanju pa se zaradi tega odtisne ravno to, gornja površina 
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matrice. Zaradi te lastnosti so takšen način tiskanja poimenovali tehnika visokega tiska 

(Jesih, 2000). 

 
Slika 1: Visoki tisk (Jesih, 2000) 

 

Visoki tisk lahko uvrstimo med mehanske in kemijske metode. Med mehanske metode 

uvrščamo tiste tehnike visokega tiska, kjer z mehanskimi posegi obdelamo tiskovno 

ploščo (Hozo, 1988). Sem sodijo lesorez, linorez, kolagrafija, kolažni tisk, tisk s 

premično šablono, tisk s pritrjeno šablono, tisk z naravnimi materiali in tisk s pečatniki 

(Jesih, 2000). Med kemijske metode pa zaradi svoje reliefno dvignjene površine 

umestimo tehniko visoka jedkanica (Hozo, 1988). 

2.1.2 KRAJŠI ZGODOVINSKI PREGLED VISOKEGA TISKA 

 

Visoki tisk je smer v umetniški grafiki, ki je najstarejša izmed vseh. Najstarejši 

ohranjeni primeri lesoreza je delo Diamantno pravilo (ang. Diamond Sutra) iz leta 868, 

najdeno na Kitajskem. Nastalo je po postopku, po katerem še danes nastaja grafika 

visokega tiska (Ayres, 1993). 

Primere grafik pa najdemo še dlje v zgodovini. Na Kitajskem so odtiskovanje s 

pomočjo pečatnikov poznali že v 2. stoletju, kar je povezano z iznajdbo postopka za 

izdelavo papirja. V Mezopotamiji so prav tako poznali omenjeno tehniko, pa tudi 

Feničani so jo uporabljali za razmnoževanje risb in vzorcev na tkanino (Jesih, 2000). 
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Slika 2: Diamantno pravilo, lesorez, 868 (Ancient history encyclopedia, 2013) 

 

V evropskem prostoru je prvi primer grafike nastal okoli leta 1400, nekateri viri trdijo, 

da tudi že prej. Najstarejši ohranjen lesorez iz evropskega prostora ima letnico 1423. 

To je delo z naslovom Sv. Krištof z Jezusom. Ko govorimo o zgodovini evropske 

grafike, zagotovo ne moremo mimo Albrechta Dürerja in njegovega veličastnega 

grafičnega opusa iz 15. in 16. stoletja. Njegovo delo je močno vplivalo na razvoj grafike 

vse do danes. Obdobje nemškega ekspresionizma v začetku 20. stoletja je postavilo 

temelje modernega lesoreza. Lesorez postane zopet zelo priljubljena tehnika tudi v 

postmodernizmu. Prav visoki tisk je skozi zgodovino doživljal izrazitejše vrhunce kakor 

ostale vrste tiska, kot je na primer globoki tisk (Jesih, 2000). 
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2.1.3 LESOREZ 

 

Kot sem že omenila, je bil za grafične tehnike visokega tiska lesorez tisti, ki je bil 

ključen za razvoj ne samo visokega tiska, temveč grafike nasploh.  

Razvoj umetnosti in tudi z njo povezane tehnologije so pripomogle, da danes poznamo 

več vrst lesoreza. Te razdelimo na obrezni lesorez, tehniko belega reza, inverzijo 

belega reza, tolčeno oziroma punktirano tehniko, tonski lesorez, gravuro v les in barvni 

lesorez (Jesih, 2000). 

 

 

Slika 3: A. Dürer, Štirje apokaliptični jezdeci, lesorez, 1498 (Jesih, 2000) 

 

Obrezni lesorez je dobil ime po svojemu načinu oblikovanja črte oziroma izrisane linije 

na matrico. Ko govorimo o belem rezu, lahko rečemo, da je vrezovanje čisto nasprotje 

obreznemu lesorezu. Črta je tu vrezana v površino oziroma v matrico; gre za 

vrezovanje risbe. Za inverzijo belega reza lahko rečemo, da je belemu rezu sorodna 
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vrsta. Razlikuje se po tem, da se pri postopku tiskanja doda še eno ploščo, ki služi kot 

barvni podtisk. S tem načinom linija izstopi iz temnega ozadja, vendar je treba paziti, 

da za dodatno ploščo uporabimo svetlejšo, a dovolj prekrivno barvo. Za punktirano 

tehniko je značilno, da ploščo obdelamo s tolčenjem in tudi s tehniko zrnanja. Risba 

je tako sestavljena iz črne konture, ki je kombinirana s tolčenjem v matrico. Za tonski 

lesorez se odločimo v primeru, da želimo poudariti koherentnost oziroma enovitost 

slikovnega polja podtiskane plošče z obdelano ploščo. Tudi tu uporabljamo eno 

obdelano in drugo neobdelano ploščo. Gravura v les je vrsta belega reza. Z zgostitvijo 

ali redčenjem linij dobimo različne tonske modelacije. Barvni lesorez pa je tehnika, pri 

kateri tiskamo z večimi obdelanimi ploščami, po določenem sistemu in vrstem redu 

(Jesih, 2000). 

2.1.4 LINOREZ 

 

»Linorez je grafična tehnika, zelo podobna lesorezu. Razlikuje se le po uporabi linoleja 

za izdelavo matrice.« (Jesih, 2000, str. 61) 

Bistvo, likovni cilji in izrazna sredstva linoreza se močno ne razlikujejo od tehnike 

lesoreza, če zanemarimo doslednost linoleja, ki nam za razliko od drugih tiskovnih 

plošč oziroma materialov za plošče, omogoča manjše ali večje spontanosti ureza, bolj 

ali manj natančno izražanje linij, plosk in točk na površini (Hozo, 1988). 

Hozo (1988) opisuje, da nam lesorez sicer ponuja boljše učinke in večje izrazne 

zmožnosti kakor linorez, a to ne pomeni, da ne more ponuditi grafične slike in s tem 

ostalih grafičnih kakovosti.  

 

Postopki pri izdelavi linoreza so tako enaki kot pri izdelavi lesoreza. Razlike lahko 

najdemo le v oblikovanju zarez na ploščo. Manjša razlika je v robu, ki je pri linorezu 

ostrejši, med tem ko je pri lesorezu rob rahlo natrgan. Orodje, noži za rezanje, ostajajo 

enaki kot pri lesorezu (Jesih, 2000). 
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Slika 4: Miha Maleš, Žalostna deklica, linorez, 1928 (UGM, 2006) 

2.1.5 ORODJA IN MATERIALI 

 

Za izdelavo končnega odtisa je pri tehniki tako lesoreza kot linoreza potrebno 

določeno število orodja in materialov, od papirja in barve do valjčka in stiskalnice. S 

pomočjo le-teh pridemo do željenega končnega odtisa. V naslednjih odstavkih 

predstavim ključne komponente, ki so potrebne za izdelavo grafike visokega tiska, in 

sicer lesoreza in linoreza.  

2.1.5.1 PAPIR 

 

Papir razlikujemo po njegovi namembnosti oziroma namenu uporabe. To so pisalni, 

risalni, ovojni papir, papir za umetniško grafiko itn. Razlikujemo ga tudi po njegovi 

sestavi, ki je lahko bombažne narave, brezlesna ali celulozna, in po njegovi teži ter 

površinski strukturi. Med drugim papir razlikujemo še po načinu proizvodnje in ne 

nazadnje po njegovi vpojnosti (Jesih, 2000).  
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Hozo (1988) pravi: »Papir je nosilec tiska« (str. 644). Končna kakovost odtisa je močno 

odvisna od izbranega papirja. Zelo pomembno je prepoznavanje kakovostnega papirja 

in njegova predhodna priprava (Jesih, 2000). 

Pri grafiki je izbira papirja zelo pomembna. Pomembni elementi so gramatura, 

vpojnost in sestava papirja. Papir izbiramo glede na grafično tehniko. Proizvajalcev 

papirja za grafične tehnike je na trgu veliko. Med najbolj znane in med najboljše 

uvrščamo proizvajalce Rives BFK, Arches, Fabriano in Butten (Jesih, 2000). 

Praviloma velja, da je za umetniško grafiko boljši tisti papir tisti, pri katerem je 

gramatura papirja čim večja. Pravilo za izbiro papirja je torej naslednj: čim več 

bombažnih in čim manj celuloznih vlaken (Jesih, 2000).  

 

 

Slika 5: Papir 

2.1.5.2 TISKARSKA BARVA 

 

Tiskarske barve so sestavljene iz barvila oziroma pigmenta in veziva. Posamezne 

grafične barve razlikujemo glede na sestavo specifičnih dodatkov in po  njihovi 

obdelavi, odvisno od zahtev posamezne tehnike. Za tehniko visokega tiska po navadi 
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uporabljamo industrijske barve, ki so namenjene knjigotisku. Pomembna je tudi sama 

priprava barve, ki jo lahko redčimo ali zgostimo. Za to uporabljamo laneni firnež, pa 

tudi laneno olje in magnezijev prah oziroma magnezijev karbonat (Jesih, 2000). 

2.1.5.3 ORODJE ZA VREZOVANJE V TISKOVNO PLOŠČO  

 

Močno kovinsko orodje je ključen pripomoček za prenos risbe na ploščo. Poznamo 

različne oblike dlet, ki se uporabljajo tako v lesorezu kot tudi linorezu (Hozo, 1988). 

Kot sem že omenila, moramo mesta, ki se ne odtiskujejo, pri tehnikah visokega tiska 

izrezati. Za to torej uporabljamo dleta ali nožke različnih oblik. Poznamo nožasta, 

žlebičasta U-dleta, koničasta in V-dleta (Jesih, 2000).  

Različna orodja uporabljamo odvisno od tega, kakšen je likovni namen oziroma 

kakšen karakter želimo podati liniji in s tem celotnemu delu (Hozo, 1988).  

 

 

Slika 6: Orodja za vrezovanje 
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2.1.5.4 VALJ 

 

Za nanos barve na matrico uporabljamo ročne valje oziroma valjčke. Razlikujemo jih 

po materialu, iz katerega so narejeni. V umetniški grafiki pri tehnikah visokega tiska 

uporabljamo večinoma gumijaste valje in valje iz umetnih mas. Gumijasti valji so 

izdelani iz kavčuka oziroma gume, kar omogoča, da je valjček odporen na vlago in 

temperaturo (Hozo, 1988). 

Barvo s pomočjo valjčka razvaljamo na kamniti površini, pri čemer valj pogosto 

dvigujemo in obračamo, da se barva čim bolj enakomerno razdeli po njegovi površini 

(Jesih, 2000). 

 

 
Slika 7: Gumiran valjček (Žima, 2016) 

2.1.5.5 GRAFIČNA STISKALNICA 

 

Za končni prenos risbe na papir je potrebna tudi stiskalnica. Ročno tiskanje se danes 

uporablja vedno redkeje. Za ročno tiskanje uporabljamo posebno govejo kost, ki jo 

imenujemo knjigoveška kost. Ta ima v primerjavi s kovinskimi in plastičnimi pripomočki 

to prednost, da vsebuje nekaj maščobe in pri drgnjenju po površini ne poškoduje 

papirja. Pogosteje se uporablja tiskanje z ročno stiskalnico. Za tiskanje lesoreza in pa 

tudi linoreza je obstajala posebna ročna stiskalnica, tipografska preša za visoki tisk, ki 

pa je ne izdelujejo več. Pri takšni stiskalnici je ključno to, da pritisk deluje od zgoraj 

enakomerno po vsej površini papirja. Danes običajno uporabljamo stiskalnice, ki so 

prvotno namenjene globokemu tisku, vendar pri takšnih strojih postopek tiskanja 

primerno prilagodimo (Jesih, 2000). 
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3 SODOBNA GRAFIKA  

 

V sodobni grafiki je mogoče opaziti, da jo obvladujeta dva pristopa oziroma dve 

paradigmi. Frelih (2018a) pravi: »V izogib apriornim vrednostnim sodbam bomo eni 

paradigmi rekli grafika osnovnega polja, drugi pa grafika razširjenega polja« (str. 6). 

Avtor govori o tem, da je danes mogoče opaziti dva pogleda na grafiko. Na eni strani 

so tisti, ki trdijo, da so novi pristopi nujni za napredek in da so tradicionalni preveč 

konservativni. Govorimo o globalni, kritični, angažirani grafiki v novih medijih. Na drugi 

strani pa so tisti, ki pravijo, da je tradicija tista, ki je najpomembnejša, in da so klasične 

tehnike edine verodostojne naziva grafika. Grafika osnovnega polja je lokalna, daje 

prednost likovni formi in je tudi intimna kreativna grafika (Frelih, 2018a). 

 

Ne glede na to, pa se sodobna grafika danes pokaže kot kompleksno likovno delo. 

Njena prihodnost je bolj kakor od tehničnega razcveta odvisna od temeljnih likovnih 

znanj (Frelih, 2018a). 

3.1 MATRICA V SODOBNI GRAFIKI 

 

Ne govorimo o znanstvenofantastičnem filmu, ki je nastal v režiji Larryja in Andyja 

Wachowskega. Govorim seveda o plošči, tiskovni plošči, ki jo z različnimi postopki 

pripravimo za odtiskovanje. Obdelana plošča se imenuje tudi kliše, matrica ali odtisna 

plošča (Šuštaršič, Butina, de Gleria, Skubin, Zornik, 2011). 

 

V sodobni grafiki gre za razumevanje matrice v najširšem pomenu. Ne gre več samo 

za cinkovo ploščo ali kos linoleja. Sodobna grafika se je razvila v nepregledno širino 

in z njo tudi matrica. Ta široka sfera pa očitno ustreza duhu časa, ki je željo po 

poglobitvi in vzponu zamenjal za horizontalizem. Matrica je stopila iz ozadja, postavlja 

se pred odtis in sodobna grafika se spreminja ravno tam, kjer je zanj odgovorna 

matrica; vsaj tako se zdi (Frelih, 2018b). 

»Najprej seveda čisto tehnološko; različni postopki omogočajo proizvodnjo specifičnih 

sledi, zato vrsta matrice določa vrsto likovnega govora in načine izgovorjave.« (Frelih, 

2018b, str. 8) 
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Matrice v sodobni grafiki so tudi tiste, ki so v sorodu s svetlobo in fotografijo, kjer 

pomembno vlogo ob avtorju igrajo tudi različni vmesniki, film, osvetljave, razvijanje itn. 

Gre za matrice, ki jih ne vidimo več. Govorimo o digitalnih zapisih, ki ne potrebujejo 

več odtiskovanja (Frelih, 2018b). 

Matrica je shramba zapisanega. Mnogi novejši avtorji odkrivajo, da lahko matrica da 

od sebe več kot le reproducirane risbe ali ponesrečene poskuse posnemanja slik; na 

primer eksperimentiranje z jedkanjem, prevlekami, različnimi kislinami, različno 

reliefno obdelavo. Sodobnost posveča veliko pozornosti matrici, več kakor pa odtisu - 

grafiki. Lahko rečemo, da matrica postaja nestabilna (Frelih, 2018b). 

 

Frelih (2018b) še pravi: »Iskanje matrice je torej izjemno resno opravilo, saj njeno 

najdenje opredeli avtorja v mnogo globljih legah, kakor je tehnična plat grafičnega 

fenomena« (str. 8). 

 

4 RAZISKOVALNI DEL   

 

S pomočjo penastih valjčkov na podlago, ki je lahko zelo različna, vpeljujem likovno 

misel v želji, da ustvarim nekakšen ritem oziroma takt. S tem pa v delo vnesem smisel 

celote in povezanosti, h kateremu sama stremim v lastnem likovnem ustvarjanju.  

Valjček, ki v klasičnem poimenovanju grafike velja za orodje, je pri mojem raziskovanju 

in eksperimentiranju v grafiki stopil iz ozadja. Preobrazila sem ga iz preprostega, a 

nujnega orodja v matrico. Raziskujem likovno tehniko, ki mi omogoča prenesti lastno 

likovno misel, duhovno misel v vidno oziroma ji dati materialno formo. Ravno to pa je 

bistvo likovne tehnike.  
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Slika 8: Ana Hribar: 1/2, valjček in akril, 2018 

 

Tehnika je skupek določenih postopkov in uporabe orodij in materiala za doseganje 

koristnih smotrov. Je celota dejavnosti, sredstev in vsebin, ki je potrebna za 

preoblikovanje in izkoriščanje naravnih snovi in sil (Frelih, 1997). 

Tehnični postopki so nujen del likovne prakse. O tem je govoril tudi likovni teoretik 

Milan Butina. Pravi, da se likovno teoretični pojem pravilno razvije le s pomočjo 

ustrezno izbranega tehničnega postopka, in sicer z uporabo ustreznega likovnega 

materiala. Brez materiala ostane likovna zamisel zgolj abstraktna misel, v procesu, ko 

idejo materializiramo, pa se vedno srečamo s tehniko (Frelih, 1997). 
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Tehnika je lahko v likovnem procesu le nujno zlo, lahko pa jo izkoristimo v svojo prid. 

Glavna značilnost razmišljanja likovnega umetnika je ravno to, da razmišlja »v 

materialu«. Tako pravi tudi Marijan Tršar, ko govori o pomenu oblikovanja likovne ideje 

(Frelih, 1997).  

Izbira likovnih materialov in likovnih tehnik je za likovnega ustvarjalca težka in 

odgovorna naloga. Likovna realizacija pomeni narediti neko novo subjektivno realnost, 

ki je duhovni element likovnega ustvarjalca, pa tudi objektivno realnost, ki predstavlja 

materialni element likovnega dela (Butina, 2011). 

Butina (2011) še pravi: »Likovne tehnike so kombinacije osebnega načina dela in 

uporabe orodij in materialov. V principu sta vsaka tehnika in vsak material primerna 

za likovno delo. Vendar umetnik, s svojo občutljivostjo in posluhom za orodja in 

material ter za njegove izrazne in oblikovalske možnosti, izbira tiste, ki najbolje 

ustrezajo njegovim namenom« (str. 227). 

 

 

Slika 9: Ana Hribar: Mislica 4, valjček in akril, 2018  



 16 

4.1 TEHNIKA VALJČEK KOT MATRICA 

 

Valjček pri tehniki stopi iz ozadja in se preobrazi iz preprostega orodja v matrico, kljub 

temu pa ohrani svojo primarno funkcijo – nanos barve na podlago. To je tehnika, pri 

kateri matrica ne izgine, temveč se združi z valjčkom, kar tvori novo, skupno 

pojmenovanje matrice. Ravno to pa se dogaja z matrico  v sodobni grafiki. Sodobni 

ustvarjalci želimo od matrice več in s tem se spreminja tudi razumevanje le-nje. Sama 

sem iz obeh svetov grafike, tako klasične kot sodobne, vzela tisto, kar sem 

potrebovala.  

 

Lahko bi rekli, da je matrica v tehniki nestabilna, kar je še ena od lastnosti sodobne 

grafike danes. Kljub temu pa ostaja vidna in še vedno najpomembnejša. Matrico 

osvobodim  prostora, ne samo tehničnih lastnosti tiska. Tehnika ni več vezana na 

prostor – atelje; preprosto ga je moč vzeti s seboj povsod. Zaradi te velike prednosti, 

ki jo omogoča, lahko tiskamo na različne podlage, ne samo papir, tekstil, ampak tudi 

na predmete, keramiko, skulpture. Omogoča tisk po stvareh, ki so tudi okoli nas, kot 

so pločnik, cesta ali pa celo celotna stavba.  

 

Vpeljujem lastni likovni jezik s samo enim orodjem, ki je lahko od daleč zelo preprosto, 

enostavno, lahko tudi banalno, in ga spremenim v likovno tehniko, ki mi omogoča 

neskončne možnosti. Odtis valjčka je lahko dolg po več metrov ali pa zgolj dva 

centrimetra. A vedno je prisotna ena in najpomembnejša stvar, tj. likovna ideja. To je 

tudi pomembno odkritje pri pojmu sodobna matrica. Format ni več v naprej točno 

določen, kot je to značilno v klasičnem pojmenovanju matrice. Pri tehniki, ki jo 

raziskujem, jo osvobodim tudi tega.   

 

S pomočjo valjčka sem odkrivala in raziskovala ne samo tehniko, temveč tudi svoj 

likovni jezik. Tako kot je orodje, ki ga uporabljam, navidez zelo enostavno, so tudi moje 

likovne črke, besede in stavki na prvi pogled zelo preprosti. Poskušam pa jih 

združevati tako, da dobim pogljobljena in premišljena likovna dela, ki govorijo svojo 

zgodbo.  
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4.1.1 VALJČEK  

 

Za delo uporabljam penaste valjčke, katerih prvotni namen je uporaba v 

slikopleskarstvu. Izdelani so iz pene srednje kakovosti, ki imajo visoko gostoto na 

kubični meter (33 kg/m3). Zaradi te lastnosti so prvotno namenjeni predvsem 

zahtevnim domačim uporabnikom ali tistim, ki potrebujejo valj za enkratno uporabo. 

Pena, iz katerega je narejen dotični valj, je obstojna na topila (Žima, 2016). 

 

 

Slika 10: Slikopleskarski valjčki 

 

Valjček je primeren za barvanje in lakiranje kovinskih, lesenih in drugih gladkih 

površin. Valji so cenovno dostopni in po večini zelo pogosti v tehnično založenih 

trgovinah oziroma trgovinah s tehnično opremo. Po velikosti se razlikujejo; možna je 

uporaba večjih ali manjših dimenzij.  

4.1.2 ORODJE PRI OBLIKOVANJU VALJČKA 

 

S pomočjo plinskega ali električnega spajkalnika na penasti valj oblikujemo oziroma 

vrisujemo želeno. Za odstranitev materiala iz valjčka kot matrice je mogoče uporabiti 

tudi škarje, s katerimi odstranimo tiste dele, s katerimi ne želimo odtiskovati na 

podlago.  
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Slika 11: Plinski in električni spajkalnik 

 

 

Slika 12: Proces oblikovanja valjčka 
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Slika 13: Oblikovani valjčki 

4.1.3 BARVA IN NANOS  

 

Za nanos barve na valj ni več potrebna kamnita podlaga. Za to je dovolj preprost 

stiropor, pa tudi trši karton zadosti temu namenu.  

 

 

Slika 14: Stiropor kot podlaga 
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Barvo nanesemo na podlago, nato na valj in nato tiskamo. 

 

 

Slika 15: Postopek nanašanja barve na podlago 

 

Slika 16: Postopek odtiskovanja z valjčkom 
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To je tudi ena od prednosti, ki jih ponuja tehnika valjček kot matrica. Ker za tisk ne 

potrebujemo več grafične stiskalnice niti prostora, se poveča nabor podlag, na katere 

lahko tiskamo. Raznolikost le-teh je ogromna. Tehnika tako omogoča tisk na klasičen 

papir, tisk na tekstil, tisk na keramična dela in tudi na preproste vsakdanje predmete, 

ki jih s pomočjo tehnike preobrazimo v ready-made. 

 

Slika 17: Tisk na tekstil 

 

Slika 18: Tisk na platno 
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Velika prednost te vrste tiska je, kot sem že omenila, da nam valjček kot ročna tehnika 

omogoča tudi tisk tudi na 3D-objekte. Tako nismo več omejeni zgolj na 2D in to je tista 

najpomembnejša pridobitev pri tehniki valjček kot matrica.  

 

 

Slika 19: Tisk na keramično delo 

 

Slika 20: Tisk na 3D-površino 
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Posebna grafična barva ni več nujno potrebna. Zaradi različnih podlag, ki niso nujno 

vedno grafični papir, lahko izbiramo tudi med akrilnimi, tempera barvami, barvami za 

tekstil ali celo stenskimi barvami.  

 

 

Slika 21: Barve pri tehniki valjček kot matrica 

4.2 PREDNOSTI IN SLABOSTI TEHNIKE 

 

Pri raziskovanju sem odkrila več prednosti in slabosti tehnike. Med prednosti lahko 

zagotovo uvrstim dejstvo, da za tehniko ne potrebujemo grafične stiskalnice, da je 

matrica že skrita v valjčku, da za to tehniko ne potrebujemo posebnih grafičnih barv, 

ker je tudi podlaga lahko enostavnejša oziroma drugačne narave, niti posebnega 

prostora. Med prednosti spada zagotovo tudi dejstvo, da so materiali in orodja 

cenovno dostopni, kar je dobro tudi z vidika pedagoške prakse. Tudi sam postopek je 

dokaj enostaven, prav tako tisk na 3D-podlago, kar je ena od ključnih možnosti 

omenjene tehnike.  
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Med slabosti tehnike lahko uvrstim sam pritisk. Zaradi ročnega odtisa valjčka na 

podlago je pritisk neenakomeren. To je tudi  rezultat samega materiala, iz katerega je 

valjček. To lahko štejemo kot negativno ali pa kot pozitivno, saj pridobimo z različnim 

pritiskom še dodatno likovno možnost. Valjček tudi ni primeren za bolj kompleksnejše 

risbe, saj je zaradi njegove valjaste oblike kompleksnejše oblikovanje nekoliko 

oteženo. 

 

Slika 22: Prikaz neenakomernega pritiska 

4.3 ZDRUŽEVANJE TEHNIKE Z DRUGIMI 

OBLIKOVALSKIMI PODROČJI 

 

Pri svojem delu sem združevala grafično tehniko tako s klasično tehniko, kot je linorez, 

kot tudi z drugimi oblikovalskimi področji, kot so slikarstvo, risanje, keramika in 

kiparstvo. Vsem pa je skupna uporaba že omenjene grafične tehnike. Pri vseh 

področjih mi je bila grafična tehnika v pomoč pri poudarjanju forme, pri prikazovanju 

prostora in pri prikazovanju valjčka kot likovnega jezika.  
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Slika 23: Ana Hribar: 2/2, valjček in akril, 2018 

 

Slika 24: Ana Hribar: Mislica 2, valjček in akril, 2019 
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Posebnost je predvsem to, kot sem že večkrat omenila, da lahko grafično tehniko 

vpeljujem na področja, kot so keramika in kiparstvo, saj mi omogoča prikazovanje 

forme tudi v 3D. Pri keramiki sem grafično tehniko uporabila namesto klasičnega 

glaziranja, pa tudi povsem preproste predmete sem s pomočjo valjčka hitro 

preobrazila v ready-made.  

 

 

Slika 25: Končni izdelek tiska na 3D površino 

 

Slika 26: Končni izdelek tiska na keramiko 
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4.4 LIKOVNE ZMOŽNOSTI TEHNIKE VALJČEK KOT 

MATRICA 

 

Kot sem že omenila, s pomočjo valjčka v svoja dala vpeljujem likovno idejo oziroma 

misel. Raziskujem možnosti združevanja različnih likovnih praks oziroma medijev v 

likovni umetnosti, dela katerim je skupno uporaba iste tehnike – valjček kot matrica. V 

slike, risbe, grafike itd. vpeljujem linijo kot znak, ki ga združujem na način in v želji, da 

ustvarim nekakšen ritem, takt in s tem smisel celote in povezanosti, h katerim stremim 

v lastnem likovnem ustvarjanju.  

4.4.1 PONAVLJANJE 

 

Ponavljanje oblik v prostoru in času je mogoče opaziti tako v živi kot neživi naravi. 

Poleg tega da se ponavljajo črte, pike, oblike se ponavljajo tudi procesi, dogajanje in 

pojavi; gibanje živali, vrtenje zemlje okoli svoje osi in okoli sonca vsako leto enkrat, 

izmenjujeta se noč in dan, ponavljajo se letni časi v vedno istem zaporedju in s tem 

vremenski pojavi. Celotna narava deluje po načinu ponavljanja, od vzorcev, do 

odnosov in do ciklov (Dornik Valič, 2005). 

 

Tudi ljudje smo od nekdaj vključevali ponavljanje v svoje vsakdanje življenje – preko 

običajev, navad, odnosov, načinov delovanja itd. Že pri sami hoji človek za seboj 

pušča stopinje, ki se na določenih podlagah lahko razberejo kot ponavljajoči odtisi. V 

zapisovanju glasbe se note ponavljajo, tako kot se ponavljajo črke, besede in števila 

pri zapisovanju besedil. V plesu se ponavljajo gibi in pri pesništvu rime in glasovi. 

Fotografija ponavlja tisto, kar ne more biti nikoli ponovljeno. V znanosti uporabljamo 

simbole, sheme in enačbe, ki se ponavljajo pri operiranju s podatki. Tudi na nivoju 

posameznika je avtogram ali prstni odtis ponavljajoče se orodje za prepoznavanje 

identitete. Ponavljanje pa nam predstavlja tudi nekakšno varnost in predvidljivost 

(Dornik Valič, 2005). 

 

Prav tako najdemo ponavljanje v zgodovini likovne umetnosti – vse od prazgodovine, 

ko so ljudje puščali odtise rok in s tem ponavljali motiv odtisa, do starokrščanskih 

mozaikov, pa tudi v umetnosti od 19. do 21. stoletja. V 70. letih 20. stoletja se je razvila 
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celo umetniška smer oziroma bolje rečeno gibanje z imenom Pattern Painting oziroma 

vzorčno slikarstvo (Dornik Valič, 2005). 

 

Ponavljanje oziroma ritem je torej del našega življenja in močno vpet v naše delovanje, 

pa tudi v celotno naravo. V nadaljevanju se ustavim še pri ritmu v likovni umetnosti 

oziroma poskušam pojem razložiti še na podlagi likovne teorije. 

4.4.2 RITEM 

 

Pojem ritem je prisoten v vseh smereh umetnosti. Govorimo o ritmu v glasbi, plesu, 

poeziji, filmu, gledališču itd. Tudi likovna umetnosti pri tem ni izjema, saj je ritem 

prisoten v vseh njenih področjih (Šuštaršič, Butina, de Gleria, Skubin, Zornik, 2011). 

 

Ritem v likovni teoriji uvrščamo med likovno kompozicijo kot del likovne sintakse. 

Ritem je ponavljanje istega elementa, je najbolj enostavno gibanje (Butina, 2011). 

 

Ritem v likovni umetnosti pomeni gibanje določenih elementov. Ti se lahko ponavljajo, 

menjavajo, spreminjajo ali stopnjujejo. Elementi, ki se ponavljajo, pa so lahko med 

seboj v različnih odnosih. Lahko so enaki ali so si med seboj podobni. Lahko so tudi 

različni. Ritem je vezan na prostor oziroma na ploskev. Ritem, ki je enostaven, je 

jasnejši in razločnejši. Sestavljen ritem, ki vsebuje več različnih delov, pa je bolj 

zapleten (Šuštaršič idr., 2011). 

 

Enostavni ritem, s katerim se ukvarjam tudi sama, nastane takrat, ko se elementi točno 

ponavljajo. Takšnemu ritmu rečemo tudi taktovni ritem, saj je njegova lastnost takt. 

Taktovni ritem v likovni umetnosti ponavadi deluje ornamentno in dekorativno. Delimo 

ga na repeticijo, pri kateri gre za ponavljanje enakih enot, in alternacijo, pri kateri se 

likovne enote izmenično vrstijo ena za drugo. Pri variirani repeticiji gre za ponavljanje 

s spremembami. Pri stopnjevanju ali gradaciji likovnike zanima predvsem stopnjevanje 

posameznih lastnosti glede na likovne elemente. Radiacija oziroma izžarevanje pa je 

stopnjevanje smeri okoli ene točke (Šuštaršič idr., 2011).  

 

Moje delo je močno povezano z repeticijo oziroma ponavljanjem enakih enot, kot sem 

omenila že v zgornjih odstavkih. Pri tem gre za to, da se elementi oziroma likovne 
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enote ponavljajo in razvrščajo v liniji, ploskvi in prostoru. Edina razlika med enakimi 

elementi je v njihovem položaju na ploskvi. Takšno repeticijo lahko pokažemo s 

shemo: x-x-x-x-x-x.   

 

 

Slika 27: Ana Hribar: Mislica 7, valjček in akril, 2019 
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4.4.3 LINIJA, PLOSKEV IN PROSTOR 

 

Materialna in duhovna plat v likovni umetnosti sta neločljivo povezani, njun skupni 

imenovalec pa je likovna forma, kot sistem organiziranih zaznav (Muhovič, 2018). 

V svoja dela vpeljujem osebno prekinjeno pasivno linijo, ki jo določajo lastnosti linijske 

ploskve, ki se ustvari z odtisom valjčka. S tem, ko vpeljujem več enakih linij, ki so 

prekinjene manjše enote, te delujejo na delu kot točke. Točke, ki pritegnejo našo 

pozornost in vpeljejo v dela teksturo in gostoto.  

 

Ponavljanje enot, točk, se dogaja v liniji in tudi na ploskvi. S tem, ko valjček odtisnemo 

oziroma zavrtimo, se ta odtisne linijsko in ploskovno. Valjčke oblikujem po načelu 

klasične grafične vrste, belega reza, in to mi omogoča, da z odtisom poleg linijske 

forme dosežem tudi že omenjeno ploskev. Zaradi širine valjčka se poleg linije pojavi 

tudi v obliki ploskve. Linija, ki jo naredi odtis,  je formalna in tudi neformalna linija. To 

je mogoče zaradi materiala, iz katerega je penasti valjček. S prekrivanjem, 

prepletanjem in preseki linearnih ploskev pa pridobim v delih tudi prostor in s tem 

prostorske plane.  

 

Dela v tehniki valjček kot matrica, so večinoma na podolgovatih formatih, kar je po 

večini povezano s pasovno vezano kompozicijo.  

 

 

Slika 28: Ana Hribar: Brez naslova, valjček in akril na platno, 2019 
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Slika 29: Ana Hribar: Brez naslova, valjček in akril, 2018 
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5 FORMALNA ANALIZA LASTNEGA 

LIKOVNEGA DELA 

 

 
Slika 30: Ana Hribar: Brez naslova, mešana tehnika, 2018 
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Format dela je pokončen v velikosti 120 × 80 cm. Primarna izrazna prvina je linija, ki 

se zaradi svoje širine pojavi v obliki linearne ploskve. Likovni prostor je zgrajen iz večjih 

in manjših linearnih ploskev. Glavno vlogo v delu imajo torej linije, ki se med seboj 

prekrivajo in s tem ustvarjajo globino prostora, do neke mere pa so transparentne.  

 

Delo je sestavljeno iz štirih planov. V prvem planu je linija, ki je najožja in prevzema 

vlogo glavne linije ter tvori pozitivno diagonalo. V drugem planu se prepletajo tri širše 

svetle linije, ki s prepletanjem tvorijo svoj prostor in nekako uhajajo iz samega dela. V 

tretjem planu se pojavi linija, ki se barvno ujema z obrobo dela. Zaradi svoje teksture 

in barvnosti tam, kjer ni prekrita z drugimi linijami, izstopa od ostalih elementov v delu 

in se pojavi kot točka. Ta daje delu dinamičnost. V zadnjem planu pa se pojavijo ožje 

položene vertikalne transparentne linije bele in črne barve, ki skupaj tvorijo ozadje 

dela. Celoten format zamejuje rob. 

V delu so prisotne tudi manjše linije, ki so znotraj linijskih ploskev. Te so zgoščene, 

tvorijo negativen prostor na ploskvi in s svojo postavitvijo dajejo delu teksturo in 

gostoto.  

 

Delo vsebuje svetlo-temni kontrasta in sicer med belo in črno barvo. S pomočjo barve 

podlage pa se v delo s prekrivanjem in odkrivanjem vpelje še drugi barvni spekter – 

rjavo oker barva.  

Kompozicija dela je vertikalna in uravnotežena, linija v prvem planu pa daje delu 

močno pozitivno diagonalno smer.  
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6 SKLEP  

 

Pri lastnem delu mi je pomembno predvsem to, da vidim možnost napredovanja 

oziroma napredka. Moja likovna dela so na prvi vtis zelo preprosta a obenem 

komplicirana. Same tehnike ni mogoče takoj prepoznati, tudi ni točno jasno, ali gre za 

grafiko, ali sliko ali celo risbo. Jasne pa so ključne stvari, in sicer s katerimi likovnimi 

prvinami se izražam v svojem likovnem jeziku in kakšen vtis le-te pustijo. So dela z 

razmislekom o postopku, mediju, materialu in orodju.  

 

S pomočjo likovnega raziskovanja je nastalo diplomsko delo Valjček kot matrica v 

tehniki visokega tiska. V deLU sem opisala ključne pojme, ki sem jih odkrila in bolje 

raziskala. 

 

Pomen matrice v sodobni grafiki se spreminja in s tem tudi razumevanje le-te. Matrica 

stopa iz ozadja, spet drugje popolnoma izginja. Sodobni avtorji želijo od matrice več 

in takšen je tudi  njihov odnos do nje. Kaj se dogaja z matrico, je torej kompleksno in 

aktualno vprašanje, na odgovor pa bo treba še počakati.  

Sama sem matrico sprejela, ni izginila, a se je preobrazila v nekaj drugega – orodje. 

Iz klasičnih pojmov v grafiki poskušam vzeti tisto, kar je najpomembnejše, in jih 

prevesti v sedanjost.  

 

Likovne izrazne zmožnosti, ki mi jih nudi obravnavana tehnika, so bile povod za 

raziskovanje tehnike. Kot sem omenila že v zgornjih odstavkih diplomskega dela, me 

zanimajo ritem, ponavljanje, linija in ploskev, torej osnovne likovne prvine in enostavne 

kompozicijske formulacije, s katerimi želim opozoriti na bistvo: na povezanost in 

združevanje.  

 

Med samim raziskovanjem in delom sem odkrila mnogo pozitivnih komponent tehnike 

valjček kot matrica, pa tudi nekaj negativnih. Predvsem enostavnost tehnike je ključna 

pri celotnemu tehničnemu delu. Enostavnost orodij, materiala in ne nazadnje tudi 

prostora so tiste prednosti, ki so močne komponente te tehnike, pa tudi že večkrat 

omenjeni tisk na 3D-površine.  
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Grafično tehniko je mogoče kombinirati z ostalimi mediji na drugih oblikovalnih 

področjih. Tehniko sem vpeljala v grafiko, sliko, risbo, keramiko in tudi kiparstvo. 

Kombinacija različnih medijev pa mi ponuja likovni izraz na različnih oblikotvornih 

področjih, s katerimi izrazim in razvijam svojo likovno idejo. 

   

Raziskovanje se nadaljuje. Možnosti za napredovanje tako tehnike kot lastnih likovnih 

del je še nešteto. Tako tudi sama delujem kot ustvarjalka. Vedno mislim, da bi se dalo 

kakšno tehniko, končno delo, obliko ali barvo prikazati, izpeljati in pokazati na še boljši 

način. 
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