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IZVLEČEK 

Vsaka snov, naravna ali umetna, ima svojo površino in v likovni umetnosti lahko površino 

razumemo kot snovno, prostorsko, vidno in tudi tipno reprezenco. V diplomski nalogi me je 

zanimalo prav to, površinska struktura posameznega materiala in posnemanje videza le-te v 

tehniki jedkanica. 

 

V teoretskem delu diplomskega dela sem sprva predstavila likovno področje grafike s 

poglobitvijo v način globokega tiska. Znotraj globokega tiska sem se osredotočila na tehniko 

jedkanica, ki sem jo uporabila tudi v lastnih delih, in na likovne pojme, ki se nanašajo na izbrano 

tehniko: valerski ključi, aktivna in pasivna linija ter likovni prostor. Zaradi zanimanja za 

posnemanje videza površin sem v nadaljevanju preučila likovna pojma tekstura in struktura, 

poglobila pa sem se tudi v vprašanje svetleče in nesvetleče ter gladke in hrapave površine. S 

teksturo sta povezana likovna pojma barva in patina, ki sta prav tako pomembna pri posnemanju 

videza površin. Zaradi izbrane likovne tehnike sem se posvetila tudi vprašanju 

reproduktibilnosti risbe, saj je reproduktibilnost pojem, ki je skoraj neločljiv od pojma grafika.  

 

V naslednjem poglavju sem predstavila štiri znane umetnike, ki so delali v tehniki jedkanice, in 

sicer so to: Francisco Goya, Daniel Hopfer, Giorgio Morandi in Branko Suhy. Kratki 

predstavitvi umetnikov in njihovega dela na področju grafike sledi analiza po enega 

umetniškega dela posameznega mojstra, kjer sem se osredotočila predvsem na obdelavo 

manjših predmetov, ki so prisotni v njihovih delih.  

 

V zaključnem delu predstavljam še lastna dela, ki sem jih ustvarila v tehniki jedkanica. Na 

podlagi preučene literature in z uporabo likovnih prvin linija in svetlo-temni kontrast sem v 

svojih delih poskušala posnemati videz različnih površin. Poudarek sem dala posnemanju 

gladke in svetleče površine, kjer sem se ukvarjala predvsem z odsevnostjo v materialu. 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: grafika, globoki tisk, jedkanica, linija, površina, reproduktibilnost



iii 

 

 

ABSTRACT 

Every substance, natural or artificial, has its own surface. In arts the surface of the artwork can 

be understood as its material, spatial, visible and also typical  representation. In my diploma 

thesis I was interested in the surface of a particular material and the imitation of its appearance 

in the etching technique. 

 

In the theoretical part of my diploma thesis I am presenting the artistic field of printmaking with 

an emphasis on intaglio print. In the next chapter I presented one technique of intaglio 

printmaking, etching technique, which I also used in my own work. Related to the chosen 

technique I also presented different art concepts: valer keys, active and passive lines and art 

space. Due to the interest in imitating the appearance of surfaces, I examined the visual concepts 

of texture and structure. In the following I also studied the question of shiny and matt, smooth 

and rough surfaces. Texture also includes the visual concepts of colour and patina, which are 

also important in imitating the appearance of surfaces. Due to the chosen art technique, I also 

devoted myself to the issue of the reproducibility of the drawing, because reproducibility is a 

concept that is almost inseparable from printmaking. 

 

In the next section I presented four famous artists who worked in etching technique, namely 

Francisco Goya, Daniel Hopfer, Giorgio Morandi and Branko Suhy. A brief presentation of the 

artists and their work in printmaking is followed by an analysis of one art piece by an individual 

master, where I focused mainly on the processing of small objects that are present in their 

works. 

 

In the final part I present my own works which I created in the etching technique. Based on the 

studied literature and using the elements of the line and the light-dark contrast I tried to imitate 

the appearance of various surfaces in my works. I put emphasis on the imitation of a smooth 

and shiny surface where I was mainly concerned with the reflection in the material. 

 

 

 

 

 

Key words: Printmaking, intaglio print, etching, line, surface, reproducibility
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1 UVOD 

Pojem grafika nas spremlja vsepovsod, vendar se moramo zavedati, da je s tem terminom 

poimenovanih več različnih pojavov. Z grafiko označujemo vse, od industrijske grafike, 

vizualnih komunikacij, grafičnih načinov v računalništvu in umetniške grafike. Vsem tem 

pojavom je skupno risarsko oblikovanje, tisk in možnost reproduciranja. V diplomskem delu se 

bom posvetila pojavu umetniške grafike. 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem se osredotočila na globoki tisk, in sicer bolj natančno 

na tehniko jedkanica. V odnosu do te tehnike sem raziskala likovne pojme valerski ključi, 

aktivna in pasivna linija ter likovni prostor. Zaradi zanimanja za posnemanje videza površin 

sem prav tako preučila likovni spremenljivki tekstura in struktura, saj ima vsaka snov svojo 

notranjo zgradbo in bolj ali manj razgibano reliefnost površine. Pri obravnavi površine sem se 

poglobila v vprašanje svetleče in nesvetleče površine ter gladke in hrapave površine. Zaradi 

izbranega motiva sem v skladu z likovnim pojmom površina preučila dve vrsti površin, in sicer 

barvo in patino. V sklopu grafike sem predstavila pojma originalna grafika in reprodukcija.  

 

Drugi del diplomskega dela predstavlja analizo umetniških del znanih umetnikov, ki so delali 

v tehniki jedkanica, to so: Daniel Hopfer, Francisco Goya, Giorgio Morandi in Branko Suhy. 

Pri analizi njihovih del sem se osredotočila predvsem na obdelavo manjših predmetov, ki so 

prisotni v njihovih delih, pomagala pa sem si tudi z generativno shemo likovnih elementov 

Milana Butine. 

 

Na koncu predstavljam lastna dela, ki sem jih izvedla v tehniki jedkanica. V njih sem želela z 

linijami in z zgoščevanjem le-te raziskati njeno sposobnost ponazarjanja strukturne črte 

materialnih lastnosti objektov.  
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2 GRAFIKA 

Beseda grafika izvira iz grške besede graphiké téchne in pomeni pisna umetnost oziroma 

veščina. Beseda v najširšem pomenu obsega vse, kar je napisano, narisano ali natisnjeno z 

različnimi postopki z namenom razmnoževanja risbe in slike, pri čemer uporabljamo za pomoč 

matrico. (Muhovič, 2015). 

 

Najstarejši odtisi, ki pa jih ne štejemo kot začetek grafike, izvirajo iz prazgodovine in sicer so 

to odtisi rok najdeni v paleolitskih jamah. V 7. in 6. stoletju pred našim štetjem se prvič začnejo 

pojavljati primeri tiska na mehke podlage, kot na primer bombaž, lan in svila, Prvi grafični listi, 

kot jih poznamo danes, so nastali na Kitajskem, pojav teh pa je povezan z izumom papirja v 2. 

stoletju pred našim štetjem. Lesorezi so se začeli pojavljati v Evropi v srednjem veku, in sicer 

z namenom multipliciranja nabožnih podob. Kot predhodnice lesoreza lahko štejemo lesene 

štampiljke, ki so jih uporabljali na Kitajskem v 2. stoletju pred našim štetjem, in rimske 

označevalne znamke, ki so imele obliko lesene kocke. V novem veku je lesorez začela 

spremljati tehnika bakroreza, ki ga je nato ne samo spremljala, ampak celo zamenjala. Zaradi 

možnosti šafriranja pri bakrorezu je ta omogočal bogatejše oblikotvorne možnosti in s tem tudi 

večjo in bolj učinkovito ekspresivnost. Bakrorez je zahteval naporno vrezovanje linij v bakreno 

ploščo, ta proces pa je bil poenostavljen s pojavom jedkanice okoli leta 1513, pri kateri vdolbine 

v plošči nastajajo s pomočjo kisline. Jedkanici sledijo še odkritja mezzotinte in akvatinte, 

kasneje tudi kamnotiska oziroma litografije. V 20. stoletju se pojavi tehnika, imenovana 

sitotisk, ki deluje na osnovi posebne svilene mrežice, zaščitene s posebnim lakom. S sitotiskom 

se je začela grafika razvijati predvsem na tehničnem področju. (Muhovič, 2015) V tiskarstvo 

so začeli vstopati fotografija in fotoreproduktivni postopki, kar je pripomoglo k današnji delitvi 

grafike na dve področji: reproduktivna ali industrijska grafika, ki je povezana s proizvodnjo 

tiskarskih izdelkov, namenjenih predvsem informiranju (knjige, časopisi, revije, plakati idr.), 

in umetniška grafika. Umetniška grafika spada med zvrsti umetniškega izražanja, tako kot 

slikanje, risanje, kiparstvo in arhitektura. Za odtiskovanje s pomočjo matrice poznamo štiri 

načine tiska, in sicer visoki tisk, globoki tisk, ploski tisk in sitotisk. (Jesih, 2000) 

 

2.1 Globoki tisk 

Globoki tisk (slika 1) je način tiska, pri katerem barvo odtisnemo iz poglobljenih delov matrice. 

Matrica je praviloma kovinska (baker, cink ali jeklo), vdolbine v matrici pa dosežemo s 

pomočjo mehaničnih ali kemičnih postopkov. Pri mehaničnem postopku vdolbine pridobimo z 
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graviranjem z iglo, struženjem in/ali brušenjem plošče, in takrat, kot pravi Hozo (1988), 

govorimo o gravuri globokega tiska. K mehanični tehniki štejemo bakrorez, suho iglo, 

mezzotinto, punktirano tehniko in gravuro v plastične mase. V nasprotju z mehaničnim 

postopkom pri kemičnem vdolbine dobimo z jedkanjem z dušikovo kislino, solno in žvepleno 

kislino, z železovim trikloridom in drugimi. Vsaka kovina zahteva drugo kislino, tako na primer 

za cinkove plošče praviloma uporabljamo dušikovo kislino. Ploščo pred procesom jedkanja 

premažemo z zaščitno plastjo, v katero nato ”rišemo”. Kemične tehnike so tehnika jedkanice, 

akvatinta, tehnika mehke prevleke oziroma vernis mou in izkrušenka oziroma rezervaž. 

Likovna izrazna sredstva globokega tiska so točka, linija in ploskev, ki je bila realizirana z 

jedkanjem. (Hozo, 1988) Barvo nato vtiramo v poglobljene dele, odvečno barvo pa površinsko 

očistimo s pomočjo organtina in/ali časopisa. Zadnje čiščenje opravimo z dlanjo, in sicer tako, 

da ploščo privzdignemo pod kotom 30 do 45 stopinj in nato s hitrimi in nežnimi potezami 

”brišemo” odvečno barvo, dlan pa sproti brišemo ob podlago, da odvečno barvo odstranimo z 

dlani in je ne nanašamo nazaj na matrico. Pozorni smo, da imamo očiščene tudi robove matrice. 

Za tiskanje globokega tiska mora biti grafični papir navlažen, tiskamo pa pod visokim pritiskom 

s pomočjo elastičnega filca. Ker se barva na grafični papir prenaša iz vdolbin oziroma iz 

globine, opisani način tiska imenujemo globoki tisk.  

 

 

 

Slika 1: Globoki tisk  
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3 JEDKANICA 

Jedkanica je tehnika globokega tiska, za katero je značilen specifičen način obdelave in jedkanja 

površine ter ima poseben linearni sistem v primerjavi z drugimi tehnikami globokega tiska, ki 

bistveno drugače narekujejo obdelavo tiskarske površine. (Hozo, 1988) Poglobitve risbe 

dosežemo s pomočjo kisline, ki zamenja fizično delo umetnika. Pri tehniki jedkanica se 

najpogosteje uporablja cinkova plošča, za jedkanje pa praviloma šestdeset procentna dušikova 

kislina (HNO3), ki jo nato  glede na željeno hitrost procesa jedkanja še dodatno redčimo z vodo 

ali dodajamo kislino. Ploščo premažemo z asfaltnim lakom, ki služi kot zaščita pred kislino. Ko 

se zaščitna plast posuši, začnemo nanjo ”risati” z iglo. Z majhnim pritiskom igle na matrico 

odstranjujemo zaščito tam, kjer želimo, da bo kemijska reakcija potekla oziroma tam, kjer 

želimo, da se bo prijela barva. Ploščo nato položimo v kislino in s tem pričnemo proces 

jedkanja. Med jedkanjem uporabimo zaščitne rokavice, ki so odporne na kislino. Med procesom 

jedkanja ploščo ”božamo” s kurjim peresom, da s plošče odstranimo mehurčke zraka, ki se 

ustvarjajo. Pri preverjanju globine zjedkane površine in pri dvigovanju plošče iz kisline si lahko 

pomagamo s  kovinsko špico. Po končanem postopku jedkanja matrico najprej preložimo v 

plastično posodo z vodo in nato z matrice z bencinom za čiščenje odstranimo še ostalo plast 

zaščitnega premaza, zbrusimo robove pod kotom 45 stopinj in ploščo ponovno očistimo z vodo 

in z detergentom. Ploščo lahko nato uporabimo za tiskanje, pri uporabljamo barvo za globoki 

tisk na oljni osnovi. 

 

3.1 Valerski ključi 

Beseda valer izvira iz francoske besede la valeur in označuje vrednost oziroma veljavo. 

(Muhovič 2015) Slika, grajena na osnovi relativne barvne svetlosti, je grajena tonsko, medtem 

ko je slika, ki je grajena na osnovi absolutne barvne vrednosti, grajena valersko. Valerski ključ 

je izrazno sredstvo, ki nam pove, v kakšni tonski vrednosti je narejena neka risba. Veljajo za 

črno-bele in tudi za barvna likovna dela, saj imajo tudi barve tonske vrednosti. Tonska vrednost 

barve je tista, ki sliki prinese čustveno napetost. Vsaka barva ima svojo tonsko vrednost. 

 

Valerski ključ je določen z različnimi parametri. Določa ga razpon valerskih vrednosti v 

kompoziciji. Ta je lahko velik (dur lestvica) in omogoča bolj kontrastne kompozicije in trše 

svetlostne ključe, lahko pa je razpon majhen (mol lestvica), kar omogoča, da je kompozicija 

manj kontrastna, svetlostni ključi pa so bolj mehki. Znotraj razpona določamo svetlost oziroma 

višino valerskega ključa. Če je razpon svetel, je tudi ključ svetel oziroma visok, temen razpon 
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pa daje nizek svetlostni ključ. Srednje svetel ali srednje temen razpon daje srednji svetlostni 

ključ. Znotraj izbranega razpona je določeno tudi število svetlostnih stopenj, in večje ko je 

število stopenj, milejši so prehodi in mehkejši je ključ oziroma manjše je število stopenj, trši je 

ključ. Valerski ključ je določen tudi s prevlado tona glede na velikost posameznih ploskev, kar 

pomeni, več svetlejših ploskev je, višji je ključ. Prevlada temnih površin nam daje nizki ključ, 

prevlada srednje svetlih površin srednji ključ in prevlada svetlih površin daje visoki ključ. 

Ploskve določenih svetlosti so lahko različno razporejene v kompoziciji. Če so ploskve 

sorodnih svetlosti ena ob drugi, deluje ključ mehkejše, v nasprotnem primeru, če so ploskve 

kontrastnih svetlosti ena ob drugi, je ključ trši.   

 

Delitev valerskih ključev: 

- visoki dur, ki je svetel in trdi ključ, vsebuje temne poudarke. Deluje aktivirajoče, spodbudno, 

veselo in optimistično; 

- nizki dur, ki je svetel in mehkejši ključ, v sliki prevladujejo svetli toni brez kakršnih posebnih 

kontrastov. Deluje otožno, melanholično, nežno in zamišljeno; 

- srednji dur in srednji mol zajemata srednji spekter tonov. Dur deluje trše kot mol, ki je mehek 

ključ in deluje plakatno, močno, odločno, bogato in odkrito. Mol je podoben duru, vendar 

deluje bolj umirjeno, tiho in ne vsebuje nobenih posebnih poudarkov; 

- nizki dur je temni in trdi ključ, razpon je velik, večje ploskve pa so v temnejših vrednostih. 

Izraža dostojanstvo, dramatičnost in eksplozivnost; 

- nizki mol je temni in mehki ključ, ki vsebuje majhen razpon med absolutnimi barvnimi 

svetlostmi. Izraža brezizhodnost, dostojanstvo, pesimizem in deluje skrivnostno. 

 

3.2 Linija 

Linija je ena izmed temeljnih orisnih likovni prvin in je vedno omenjena skupaj s točko, ki je 

prav tako temeljna orisna prvina. (Butina, 2000) Tako v zaznavnem kot tudi v likovnem smislu 

ima linija ravno nasprotne značilnosti kot točka, zato se med sabo dopolnjujeta v artikulacijski 

komplementarni par. Linijo tvori več zaporedno postavljenih točk, njena glavna likovna lastnost 

pa je gibanje. (Butina, 2000) Gibanja, katerih posledica je linija, imajo različno naravo, lahko 

so tako hitra kot počasna, ravna ali lomljena, sunkovita, valovita in tako naprej. Smer in narava 

linije sta pomembni za njen likovni izraz, saj vsaka smer in vsaka narava linije vzbujata v nas 

drugačen občutek. (Muhovič, 2015) 
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 3.2.1 Aktivna linija 

Linijo v zaznavnem in likovnem smislu razumemo kot posledico, ki nastane pri gibanju točke. 

Kar pomeni, da linija nastane, ko se točka giba in za sabo pušča linearno sled, kar je lahko tudi 

sled gibanja konice svinčnika ali drugega pisala ali risala. Linijo, ki nastane kot posledica 

lastnega gibanja, po Paulu Kleeju imenujemo aktivna linija. (Muhovič, 2015)  Aktivna linija je 

odraz okoliščin, ki so jo proizvedle, vendar čiste aktivne linije ne najdemo v naravi. Kot aktivne 

linije v naravi lahko razumemo linearno poudarjene oblike, ki nastajajo kot plod “risanja” 

narave in človeka (na primer: veje dreves, ceste in tako dalje). Bistvo aktivne linije je, da je 

zmožna sama nositi vso informacijo, ki je vpisana v svetlobno strukturo vidnega polja. Po 

svojem smislu je abstrakcija in je zato tudi glavno sredstvo za abstrahiranje naravnih oblik. 

Abstrahira lahko mesta najbolj izrazitih prostorskih sprememb, kjer v naravi prihaja do ostrih 

pasivnih linij, na primer na mejah med figuro in ozadjem. Uporablja se predvsem tam, kjer je 

treba hitro povezati celoto in njen izraz. Aktivna linija, kot najbolj logičen način razumevanja 

oblik, je tudi linija, ki jo otrok začne naprej uporabljati. S pomočjo aktivne linije proučuje svet, 

vendar ne zato, da bi svet posnemal. Uporablja jo zato, da si svet razloži svojemu mišljenju 

oziroma svoji razvojni stopnji primerno.   

 

 3.2.2 Pasivna linija 

Mehanizmi vizualne zaznave določajo, da so v zaznavnem smislu za človeka najpomembnejši 

kontrasti oziroma svetlostne in barvne spremembe, ki nastajajo na mejah predmetov in pri 

spremembah prostora. Robove površin in prelomov, ki nastajajo zaradi svetlostnih in barvnih 

sprememb, prav tako zaznavamo kot linijo. Zato je večina informacij o oblikah predmetov in 

okolja zgoščenih v linearnih vzorcih svetlobe. Paul Klee takšna srečanja imenuje pasivna linija, 

saj nastanejo kot posledica dejavnosti drugih vidnih ali likovnih prvin z lastno barvno, 

svetlostno ali prostorsko lastnostjo. Linija, ki je nastala iz robnega kontrasta, prav tako izraža 

gibanje, saj vodi oči po konturah oblik in po prostoru. (Butina, 2000) 

 

 3.2.3 Medialna linija 

Poleg aktivne in pasivne linije po Paulu Kleeju poznamo tudi medialno linijo. Medialna linija 

je zaprta aktivna linija oziroma je kocept linije, ki skuša povezati aktivno in pasivno linijo. To 

pomeni, da medialna linija nastane, ko se aktivna linija zaključi v homogeno ploskev in 

postaneta aktivna oba elementa: linija, ki omejuje, in področje, ki je omejeno. Oriše lahko 

ploskve, lahko pa omeji tudi prostor, ki vsebuje tretjo dimenzijo, in ga oblikuje. (Butina, 2000) 
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3.3 Likovni prostor 

Likovni prostor je prostor, ki se opira na zakonitosti našega zaznavanja in dojemanja kulturnega 

prostora, ki je oblikovan z likovnimi izraznimi sredstvi oziroma z urejanjem razlik, intervalov 

in napetosti med likovnimi kvantitetami in kvalitetami. To so razlike, ki se pojavljajo v 

svetlosti, med barvami, oblikami, linijami, točkami in drugimi likovnimi spremenljivkami. 

Likovni prostor zato ni enak naravnemu prostoru, ki izhodišče zanj. Likovni prostor gradimo z 

likovnimi izraznimi sredstvi oziroma s čutnimi občutki, ki jih pretvarjamo v likovne pojme. 

Likovnik gradi likovni prostor z razporeditvijo likovnih občutkov, ki nastanejo s povezavo 

likovnih pojmov in likovnih materialov. Likovni prostor zato ne vsebuje zgolj vidne in tipne 

senzacije, ampak tudi psihične in imaginativne vsebine, kar nam omogoča novo oziroma 

drugačno dojemanje eksistence prostora in tudi dojemanje človeka v njem in v času. (Butina, 

2000, Muhovič, 2015) Nove eksistenčne možnosti so pogojene s tem, da umetnik pri 

oblikovanju likovnega prostora nikoli ne uporabi vseh izraznih sredstev, ki mu jih ponuja 

teorija, ampak uporabi tiste, ki sovpadajo z njegovo osebnostjo, kako pojmuje svet in z njegovo 

zamislijo, kako bo oblikoval prostor. (Butina, 1997) 

 

Likovni prostor ureja prostorski križ z vsemi njegovimi razsežnostmi, smermi in položaji. 

(Butina, 1997) Prostor je lahko dvodimenzionalen, likovnik oblikuje ploskve, ali vsebuje tri 

dimenzije prostora. Tako dvodimenzionalni kot trodimenzionalni prostor zahtevata določen 

oblikovalski pristop. V trodimenzionalnem likovnem prostoru umetnik (kipar ali arhitekt) 

uporablja tri razsežnosti prostora. Likovni prostor je enak naravnemu prostoru, saj vsebuje 

enako število dimenzij kot naravni prostor. Referenčni okvir v trodimenzionalnem prostoru ni 

določen vnaprej, likovnik si ga določi sam z izbiranjem točk ali predmetov v prostoru. Glavna 

mera v prostoru pa je likovnik sam s svojo telesno anatomijo. V dvodimenzionalnem prostoru 

referenčni okvir določajo meje slikovne ploskve, ki so konstantne, znotraj referenčnega okvirja 

pa z uporabo likovnih prvin lahko orišemo željeno globino prostora. Torej je tretja dimenzija v 

dvodimenzionalnem likovnem prostoru pridobljena s primerno organizacijo likovnih sredstev, 

ki ustvarjajo iluzijo tretje dimenzije. Iluzijo tretje dimenzije ustvarimo z modelacijo, 

modulacijo in perspektivo. S členjenjem in organizacijo likovnih znakov lahko med njimi 

vzpostavljamo različne formalne in semantične napetosti in ravnovesja. Tako 

dvodimenzionalni kot tudi tridimenzionalni likovni prostor nista naravna  prostora, sta likovna, 
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zgrajena s pomočjo občutkov, emocij, misli in idej oziroma sta zgrajena na podlagi imaginacije, 

ki dobi svojo obliko v likovnem prostoru. (Butina, 2000, Muhovič, 2015) 
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4 POVRŠINA  

Površina, če povzamem iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (b.d.), je samostalnik in 

opredeljuje zunanji oziroma vrhnji del česa. Glede na objekt se površine razlikujejo med seboj. 

Površina je lahko hrapava, ravna, dlakava, gladka, luknjičasta, valovita in tako dalje. Ker je 

zunanji del nečesa, je izpostavljena tudi različnim vplivom iz okolja in je lahko zaradi njih 

preoblikovana, lahko je na primer poškodovana, načeta ali razbrazdana. Različni načini 

obdelave površin pripeljejo tudi do novih površin oziroma do novih tekstur. (Butina, 2000) 

Poleg tega je površina tista, ki nam omogoča vizualno ”otipavanje”. 

 

4.1 Tekstura in struktura 

Kot pravi Butina, je tekstura definirana kot “koža” ploskovitih in/ali prostorskih oblik, je otipna 

kvaliteta določene oblike. (2000) Pojem tekstura izvira iz latinske besede textura, ta pa izhaja 

iz besede textum, kar pomeni sestava oziroma zgradba. V operativnem smislu spadajo teksture 

med likovne spremenljivke, saj se s spreminjanjem otipnih kvalitet oblik spreminjajo tudi 

njihove površinske kvalitete, s tem pa tudi čutne in doživljajske kvalitete. (Muhovič, 2015) 

 

Vsaka organska ali anorganska naravna snov ime tako svojo strukturo kot tudi svoj teksturalni 

relief površine. Pojma tekstura in struktura se med seboj razlikujeta. Struktura je namreč 

notranja zgradba določene snovi, imenovana tudi ”globinska struktura”, medtem ko je tekstura 

bolj ali manj razgibana reliefnost površine oziroma ”površinska struktura”. Prvi, ki je razmišljal 

o konceptu globinske in površinske strukture v jeziku, je bil Ludwig Wittgenstein v svojem 

delu Filozofske razprave. Raba pojmov v jeziku se izjemno razlikuje, kot razlaga Wittgenstein. 

Namreč kdor verbalno-jezikovni izraz ”sliši”, ta uporablja površinskostrukturno gramatiko, 

medtem ko tisti, ki uporablja globinskostrukturno gramatiko jezika, ”razume”. Podobno je tudi 

v likovni ustvarjalnosti. Površinska struktura izhaja iz naravne strukture in iz tehnične obdelave. 

V likovnih delih izhaja iz likovnega pojmovanja, v njih pa lahko opazimo uporabo različnih 

pristopov za upodabljanje tekstur. Teksture lahko upodobimo s kopiranjem oziroma 

imitiranjem in stiliziranjem tekstur določenega predmeta ali pojava, lahko neposredno likovno 

uporabimo naravne teksture ali pa produciramo avtohtone likovne teksturalne vrednosti. Te 

omogočajo likovni materiali, ki imajo sebi lastno teksturo (na primer kreda, glina, svinčnik 

idr.), likovna orodja in tehnike, ki imajo sebi lastne načine obdelovanja materialov in 

likovnikova faktura. (Butina, 2000, Muhovič, 2018) 
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Tekstura je glede na likovni spremenljivki gostota in število lahko urejena ali neurejena gostota 

enot. Opazovati jo je mogoče od mikro do makrodimenzij, torej v vsem razponu. Kadar so enote 

urejene na določen način, se v teksturah pojavljajo tudi vzorci. S teksturami lahko ustvarjamo 

različne občutke kontrasta, harmonije, ritma in drugo, med seboj pa se teksture lahko poudarjajo 

ali blažijo, odvisno od kontrasta posamezne teksture. V likovnosti ločimo teksture na prave in 

ponaredke tekstur. Prave teksture so posledica kemičnih in fizičnih lastnosti uporabljenih 

materialov, medtem ko so se ponaredki tekstur zlasti razširili z nastopom plastičnih snovi in 

tiskarskih tehnik. Ponaredke tekstur, ki so rezultat plastičnih snovi, lahko delimo na tipne ali 

vidne. V likovnem oblikovanju, predvsem ploskovitem, je nastalo veliko tekstur s posebno 

uporabo točkovnih in linearnih izraznih možnosti (šrafiranje, rastriranje). Te omogočajo tvorbo 

množice novih navideznih tekstur. (Muhovič, 2015) 

 

Struktura je v znanosti, filozofiji in umetnosti bistvena podlaga za skoraj vsa raziskovanja in 

odkritja. Kot že omenjeno zgoraj, je struktura notranja zgradba neke snovi oziroma govori njen 

opis o tem, kako je določen sistem ali določena snov zgrajena, kakšna je konfiguracija 

njegovih/njenih sestavin, kakšne so interakcije med sestavinami, hierarhije, mrežne povezave, 

funkcionalni odnosi in tako naprej. V realnosti delimo strukture na materialne, biološke, 

socialne in mentalne. Likovna ustvarjalnost je kombinacija mentalnih (ideja) in materialnih 

(forma) struktur. (Butina, 2000, Muhovič, 2015) 

 

4.2 Svetleče in nesvetleče površine ter gladke in hrapave površine 

Pomembno vlogo pri kvaliteti teksture ima predvsem likovna orisna prvina svetloba. Gladke 

površine večino svetlobe, ki pada na njih, odbijejo, zato vzbujajo občutke gladkosti in mehkobe. 

Hrapave površine pa svetlobo absorbirajo. Pomembna je tudi sama usmeritev svetlobe oziroma 

kot, pod katerim svetloba pada na določeno površino, od tega pa je odvisno vizualno otipavanje 

oziroma scanning tekstur. Razpršena svetloba na hrapavih površinah briše sence in posledično 

zmanjša občutek hrapavosti. Če pa svetloba na isto površino pada od strani, so sence 

poudarjene, občutek hrapavosti pa se poveča. Hrapave površine vzbujajo s sencami v nas 

občutke grobosti in agresivnosti. (Butina, 2000, Muhovič, 2015) 

 

Iz povedanega lahko površine kombiniramo na štiri načine glede na različne lastnosti: 

- gladko bleščeče: delujejo nematerialno in lahkotno (na primer krom, steklo, polirane 

kovine); 
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- gladko nebleščeče ali gladke mat površine: na primer brušen les, brušen kamen; 

- hrapavo bleščeče: vzbujajo občutke grobosti in agresivnosti (na primer žamet); 

- hrapavo nebleščeče ali hrapave mat površine: na primer neobdelan les in kamen, asfalt. 

 

4.3 Barva in patina 

Ker so teksture ene izmed specifičnih površin, njihov mini relief ponavadi ne prestopa tretje 

dimenzije toliko, da bi ji vzel njeno ploskovitost. Teksture so zato sorodne barvam in tudi 

njihovi težnji po ploskoviti rabi. Med likovnima spremenljivkama tekstura in barva obstaja neka 

povezava, saj ima barva lastnosti, ki jih ima tudi tekstura, na primer so lahko mehke ali ostre in 

tako naprej. Zato ju lahko v likovni rabi družimo tako, da drugim površinam poudarjamo 

imanentne lastnosti, ali pa tako, da združujemo površine, ki imajo nasproten doživljajski 

predznak. Z združevanjem takih površin razlike med njimi še bolj poudarimo. Glede na 

kvaliteto teksture površine lahko isto barvo zaznamo povsem drugače. Barva na gladki in 

svetleči površini deluje drugače kot na hrapavi in svetleči površini, na primer žametu. 

(Muhovič, 2015)  
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5 ORIGINALNOST IN REPRODUKTIBILNOST 

Muhovič (1992) v svojih zapisih pove, da sta grafika in reproduktibilnost dva tako povezana 

pojma, da si ju skorajda ne moremo predstavljati ločeno. Pojem reproduciranje je zapleten in 

uporaba njegovega pomena je pogosto napačna, saj delno ustreza nekaterim pomenskim 

odtenkom drugih pojmov, kot na primer ”obnavljanje” in ”obnovitev”, ”s tiskom razmnožen 

posnetek izvirnika”, ”proces nastajanja novih osebkov” itn. Do tega prihaja, ker je pojem 

reprodukcija velikokrat povezan z besedami ”kopiranje”, ”kopija”, ”prepis”, ”razmnožek 

izvirnika”, ”odtis”, ”natančna reprodukcija umetnine” … in se ne prilagaja besedam ”nekaj 

neizvirnega nasploh”, ”plagiat” in “imitacija”. Pomenski odtenki pojma reproduciranje morajo 

biti ustrezno izbrani, saj je drugače težko razumeti in poznati razliko med reprodukcijo in 

kopijo. Pojem reproduciranje najbolje opišemo s pomensko zvezo ”s tiskom razmnožen 

posnetek izvirnika”. (Suhy, 2007) 

 

Izvirna grafika je delo samostojne umetniške dejavnosti, katere rezultat je grafični list ali 

umetniški original, oziroma kot ga poimenuje Hozo (1988), multioriginal, ki pomnoži njegovo 

umetniško osebnost. Zahteve po obravnavanju grafičnega dela kot umetniškega izvirnika pa so 

se pojavile šele sredi 19. stoletja in s tem je posstalo temeljno vprašanje kateri grafični list je 

obravnavan kot izvirnik. Na zahtevo francoske carine je prvi temelj za oblikovanje izraza 

”l’Estampe Originale”  dala Sindikalna zbornica grafike in risbe (fr. Chambre Syndicale de 

l’Estampe et du Dessin). Ta pravi, da za izvirne gravure, jedkanice in litografije štejejo odtisi, 

črno-beli ali večbarvni, z eno ali več ploščami, oblikovanimi in izvedenimi ročno, ne glede na 

uporabljeno tehniko, da le niso uporabljeni mehanski ali fotomehanski postopki, in so delo 

enega umetnika. Za potrditev originalnosti grafičnega lista je ta moral biti podpisan in 

oštevilčen. Definicija jugoslovanske carine je temeljila na Bruseljski konvenciji, ki se skoraj ne 

razlikuje od definicije francoske carine, in pravi, da so izvirni grafični listi odtisi, črno-beli ali 

barvni, z enim ali več ploščami, ki jih v celoti izvaja umetnik lastnoročno, ne glede na 

uporabljen postopek in material. Definicija prav tako izključuje mehanske in fotomehanske 

postopke izdelave. (Hozo,1988) 

 

Številne definicije grafičnega izvirnika so si med seboj v neskladju, na primer: neka definicija 

omejuje grafični izvirnik na 60 ali manj odtisov, medtem ko definicija Dunajske deklaracije 

sicer omejuje, vendar uvaja omejitev oziroma oštevilčenje in podpis kot prepoznavne elemente 

grafičnega lista kot izvirnika. Zaradi takih in drugačnih neskladij v definicijah so se za 
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opredelitev izvirnika zavzele organizacije za standardizacijo in oblikovale osnovno 

formulacijo: 

1. Pravica grafičnega umetnika je, da sam določi višino kroženja svojega grafičnega dela, 

izvedenega v različnih grafičnih tehnikah, in vsi grafični listi se štejejo za original. 

Matrice, ki jih je umetnik pretežno izdelal sam, bodisi so narejene po originalnih risbah 

umetnika bodisi interpretirane iz originalnih risb drugega umetnika,  so prav tako del 

grafičnega izvirnika. 

2. Vsak grafični list mora vsebovati podpis umetnika, podatke o celotni nakladi in serijsko 

številko posameznega lista. 

3. Po končanem tiskanju je zaželeno, da se matrico, s katero se je tiskalo, za nadaljnje 

tiskanje onemogoči ali s posebno oznako označi, da je načrtovani tisk natisnjen iz 

določene matrice. 

4. Ta načela veljajo za izvirne grafične liste, torej tiske, za katere je umetnik pripravil 

originalno ploščo in ustvaril matrico. Dela, ki ne izpolnjujejo teh pogojev, se štejejo za 

reprodukcije. 

5. Pogojev za tiskanje reprodukcij ni mogoče določiti in predpisati, vendar je želeno, da so 

reprodukcije označene tako, da jih je mogoče ločiti od originalnih grafičnih del.  

 

S posebno oznako na grafičnih listih se ukvarja veliko teoretikov, med njimi Walter 

Koschatzky, Brunner in drugi. Vsi teoretiki se strinjajo, da mora umetnik ročno pripraviti ploščo 

in narediti matrico ter ročno opraviti tudi tisk na ustreznem papirju, da je lahko grafični list štet 

za izvirnik. Vendar vztrajanje pri ročni izvedbi tiska ni pogoj samo za nastanek izvirnika, 

temveč tudi za nastanek reprodukcij. Peta točka Dunajske deklaracije določa reprodukcijo kot 

risbo, akvarel ali gvaš, ki služi kot predloga za matrico, in jo umetnik prenese v enem od 

grafičnih postopkov, podpis na končnem delu pa tu služi kot soglasje umetnika. Najbolj očitne 

pa so reprodukcije, narejene s pomočjo fotomehanskih postopkov (avtitip, offset, helio gravura, 

sitotisk …). V tehničnem smislu je reprodukcija prenos slike s predloge s pomočjo 

fotomehanskih postopkov, v umetniškem smislu pa predstavlja prevod izraznih sredstev 

edinstvenega v izrazna sredstva bolj reproduktivne tehnike z obvezno izgubo likovne kakovosti 

v prid količine dela. Tu govorimo o imitativnih reprodukcijskih vrednostih, ki so skoraj 

nesmiselne v konkretnih primerih, na primer, ko se izrazna sredstva umetniške tehnike 

fotomehanično prenesejo na druge tehnike. Ker je risba temelj umetniške grafike, je neposredni 

dedič artikulacijskih možnosti estetskih vsebin in doživljajskega tona. Risba je tako produkt 

spontanega in neposrednega zapisa, ki likovna doživetja in spoznanja pretvori v likovno formo. 
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Temu grafični medij dodaja svoje specifičnosti, ki v risbi artikulirano razmerje med človekom 

in prostorom estetsko karakterizirajo, dopolnjujejo, spreminjajo in kompleksificirajo, kar 

poteka s pomočjo treh temeljnih lastnosti reproduktibilnosti: 1. tehnična obdelava, s katero se 

estetska vsebina v umetniški grafiki potencira; 2. inverzna logika tiska, kjer je potrebno računati 

na zrcalnost odtiskovanja in posledično ukvarjanje z morfološkimi transformacijami; 3. 

procesualna projektivnost grafičnih postopkov, ki govori o natančnem načrtovanju izvedbe, ki 

pripelje do željenega rezultata. To potrjuje, da so likovne formulacije v umetniški grafiki 

prilagojene pogojem reproduktibilnosti na tak način, da ves čas ohranjajo status umetniškega 

originala. (Hozo, 1988, Muhovič, 1992, Zgonik, 1994) 

 

Vendar deklaracije o grafičnem listu kot originalu ne moremo obravnavati metafizično, saj tako 

onemogočimo ustvarjanje v sodobnejših tehniških procesih, kar vodi v konflikt med 

teoretičnimi nastavki in sodobnimi razstavnimi dejavnostmi. Kot primer služi Rauschenberg, 

ki uporablja v svojem umetniškem delu fotomehanske fragmente in ustvarja nov grafični svet, 

za katerega ne moremo trditi, da je reprodukcija. Zato si je potrebno prizadevati za prožnejšo 

opredelitev grafičnega lista kot izvirnika. (Hozo, 1988) 
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6 ANALIZA UMETNIŠKIH DEL 

Pri nastajanju diplomske naloge sem se navezovala na nekatere mojstre, ki so ustvarjali med 

drugim  tudi v tehniki jedkanice. Osredotočila sem se predvsem na umetnike, ki so v dela 

vključevali manjše predmete ali so bili prisotni različni umetni in/ali naravni materiali, kot na 

primer steklenice, kovina in tako naprej. Preučila sem dela Francisca Goye, Daniela Hopferja, 

Giorgia Morandija in Branka Suhyja.  

 

6.1 Francisco Goya 
Francisco Goya (1746 - 1828) je bil španski slikar in grafik, ki ga uvrščamo v obdobje 

romantičnega slikarstva, štejemo pa ga tudi kot začetnika modernega slikarstva. Za svoje čase 

je bil izjemno uspešen samostojen slikar in je prejemal številna naročila od portretov do 

cerkvenih poslikav. Izjemno rad je uprizarjal tudi otroke, zaradi izgube štirih svojih otrok, 

preživel je le zadnji, Javier. Ko je umetnik zbolel, so njegove slike postajale vedno bolj temačne, 

v njih so se začela pojavljati tudi pošastna bitja. Od umetnikov je najbolj cenil Diega 

Velázqueza, za katerega se je ogrel že med šolanjem pri Luzanu in strastno kopiral njegova 

dela, Rembrandta in naravo. (Anderson, 1997) 

 

Najpopolnejši izraz umetnikovega razmišljanja o razumevanju bistva samega umetnika je 

definitivno grafika. Z razvijanjem te tehnike je pokazal svojo odprtost in ustvaril svojstven 

koncept inventivne govorice. V svojem času ni nikoli poskušal tekmovati s poklicnimi grafiki, 

zato se je njegovo grafično formuliranje tudi razlikovalo od grafičnega formuliranja njegovih 

sodobnikov, ki so ustvarjali v tehniki grafike. Zavedal se je njene zmogljivosti kot umetniške 

tehnike in tudi kot učne metode ter sredstva, ki omogoča razširjanje umetniškega dela. Goya je 

grafiko pojmoval kot samostojen način in dejavnost, ki je vzporedno potekala s slikarsko 

prakso, ter ne le kot sredstvo za reprodukcijo svojih del  ali del tujih mojstrov. Zgledoval se je 

predvsem po grafičnih listih Rembrandta, ustvarjal po slikah Diega Velázqueza in tudi po delih 

drugih umetnikov. Njegova grafična tehnika se je neprestano razvijala in izpopolnjevala. 

Preprosta in stroga linija, ki je prisotna v njegovih prvih delih, se je nato pretrgala in razprla , 

dokler ni dosegel popolne kombinacije med uporabljenimi tehnikami in sredstvi. Goya je v 

kombinaciji svetlobe in senc dosegel prave slikarske lastnosti, ki so ustvarjale dramatičnost in 

jih je bilo težko posnemati. Ko ga je linearna govorica jedkanice in intenzivna obdelava plošče 

za doseganje kontrastnih učinkov in ustvarjanja prostornine začela utesnjevati, je ploščo sprva 

poskušal obdelati z dletom, s katerim je želel ustvariti slikarske ploskve s kratkimi linijami v 
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senčnih linijah ter daljšimi in bolj odprtimi linijami za posredovanje svetlobe. Pri akvatinti je 

je njene zmožnosti popeljal do take ravni, da je bakreno ploščo uničeval z zobnikom in s tem 

poskušal dodatno poudariti kompozicijo ter dodatno dodelal v tehniki jedkanice. To je kmalu 

zamenjal z uporabo dograjenega govora črt in temnih gmot. S smolami, ki imajo različno 

gostoto, in različnim časom jedkanja je v kombinaciji z dodelanimi črtami in gmotami dosegel 

bogato paleto tonalnosti. S končno obdelavo z gladilnim jeklom, s katerim je mehčal prehode 

in omilil teksture, je dosegel ravnovesje med svetlimi in temnimi površinami, ki dajejo vtis 

dramatičnosti. Ustvarjal je tudi v drugih tehnikah globokega tiska, in sicer v mezzotinti in suhi 

igli, v poznih letih pa se je Goya preizkusil tudi v litografiji. (Carrete Parron) 

 

 

Slika 2: Francisco Goya, Pogum pa tak!, 158 x 209 mm, jedkanica, mezzotinta, suha igla, dleto in gladilo 

 

 

 

Slika 3: Detajl: Francisco Goya, Pogum pa tak! 

 

 6.1.1 Pogum pa tak!  

Delo Pogum pa tak! (slika 2) spada v serijo grafičnih listov z naslovom Strahote vojne, v kateri 

so upodobljene grozote vojne, njene tragične posledice in smrt upanja. (Carrete Parrondo, Vega, 

1993) Zaradi izbrane motivike v seriji se v delih večkrat pojavijo tudi razni predmeti, ki so jih 
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uporabljali v vojni, na primer sulice, sablje, sekire itn. V izbranem delu Francisca Goye je 

upodobljen top, ki ga upravlja ženska figura, pod in ob njej pa ležijo mrtveci. Delo je narejeno, 

kot večina del iz te serije, v tehniki jedkanica, mezzotinta in suha igla ter dodatno obdelano z 

dletom in gladilom. S tehniko mezzotinte je Goya ustvaril ozadje in z njo tudi senčil določene 

ploskve. Vendar pa sta jedkanica in suha igla tisti, s katerim je umetnik dosegel kompozicijo z 

linearno govorico. (Carrete Parrondo, Vega, 1993) Zaradi zanimanja za posnemanje videza 

materialov se bom znotraj tega dela osredotočila zgolj na omenjeni predmet, top. Na zgornji 

sliki (slika 3) lahko opazimo, da je top zgrajen iz dveh različnih materialov. Za kolesa je 

umetnik uporabil gosto nanizane in neenakomerno razporejene kratke linije, ki jih je ponekod 

dodatno zgostil z rastriranjem, in ker na kolesih ni opaznih intenzivnejših ploskev svetlobe, 

lahko sklepamo, da je upodobljeni material hrapav. Zaradi svoje hrapavosti material ne odbija 

svetlobe, temveč jo absorbira, kar v delu opazimo, kot da v omenjenem materialu ni 

intenzivnejših ploskev svetlobe. Posledično lahko sklepamo, da gre za nesvetleč material in 

sicer gre za posnemanje videza lesa. V nasprotju s kolesi pa deluje posnemani material oziroma 

površina na samem topu gladko in svetleče. Linije so tu uporabljene zgolj v osenčenem delu 

predmeta in zato dobi učinek trodimenzionalnosti. Razporejene so enakomerno in vzporedno 

druga drugi, zaradi česar upodobljeni material deluje gladko. Gladkost poudari tudi belina 

oziroma neobdelana površina topa, ki zaradi pomankanja navidezne teksture deluje, kot da 

odbija ogromno količino svetlobe, je svetleča. Posledično zaznamo upodobljeno površino kot 

kovino. Če povzamem, umetnik je razlike v materialnosti dosegel z različno gostoto, smerjo in 

tudi naravo linije, zaradi tega občutimo materiala glede na površino kot dva nasprotujoča si 

materiala. Delo je glede na tonsko vrednost narejeno v srednjem duru. 

 

6.2 Daniel Hopfer   

Daniel Hopfer (1470 - 1536) je bil nemški slikar in grafik, z njim pa sta delala tudi njegova 

sinova Hieronymus Hopfer in Lambert Hopfer. Ustvaril je več kot 130 grafičnih listov številnih 

predmetov za priljubljeni trg. Na skoraj vsakem delu se je tudi podpisal s svojimi inicialkami. 

Za Hopferja verjamejo, da je prvi, ki je konec petnajstega stoletja uporabil v grafiki tehniko 

jedkanice. Delal je tudi v tehniki lesoreza, vendar je bil znan predvsem po svojih ornamentalnih 

jedkanicah, ki so bile nanešene na oklepe, ki so jih takrat izdelovali v Augsburgu. Vendar ni 

znano, če je jedkal neposredno na oklep. V večini primerov je verjetno svoje skice predal 

izdelovalcem oklepov, ki so nato ročno nanesli ornament na oklep in ga zjedkali. Njegovi 

sodobniki so bili priznani umetniki, zaslužni, da je bila Nemčija ena vodilnih držav v obdobju 
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severne renesanse na začetku 16. stoletja in sicer Lucas Cranach, Hans Burgkmair, Hans 

Holbein in Albrecht Dürer. (Biography of HOPFER, Daniel in the Web Gallery of Art, b.d.) 

 

 

Slika 4: Daniel Hopfer, Dva svečnika, 1480 - 1536, jedkanica, 218 x 153 mm 

 

 

Slika 5: Detajl: Daniel Hopfer, Dva svečnika. 

 6.2.1 Dva svečnika 

Grafični list Dva svečnika (slika 4) Daniela Hopferja je delo majhnih dimenzij (218 x 153 mm) 

in je narejeno v tehniki jedkanica med leti 1480 in 1536. Upodobljena svečnika, ki sta polna 

različnih okrasnih elementov, sta narejena izjemno tehnično, kot študije predmetov. Hopfer se 

je osredotočil zgolj na predmeta in se niti ni ukvarjal s prostorom okoli njiju. Prostor nakaže 
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zgolj s trodimenzionalnostjo samega predmeta, ki ga je obdelal zelo linijsko. Na sliki 5 lahko 

vidimo, kako je obdelal posamezno površino predmeta. Vse površine so narejene z enako 

natančnostjo. Senčil je z gosto nanizanimi vzporednimi linijami, neosenčeni deli predmeta pa 

so ostali neobdelani. Prehodi med sencami so mehki in zato upodobljeni material predmeta 

deluje gladko. Zaradi odsotnosti intenzivnejših svetlih ploskev ter zaradi mehkih prehodov med 

osenčenenimi in neosenčenimi deli površin, material deluje nesvetleče. To pomeni, da 

upodobljeni material vpija svetlobo, upodobljen  je verjetno les. Ker je poudarek na svečnikih, 

ozadje pa je neobdelano, najdemo v delu visoki dur. 

 

6.3 Giorgio Morandi 

Giorgio Morandi (1890 - 1964) je bil italijanski umetnik, znan predvsem po svojem opusu slik 

in jedkanic ter spada med bolj priznane umetnike zahodne umetnosti prejšnjega in tega stoletja. 

Njegove slike so se uveljavile predvsem v drugem povojnem obdobju, medtem ko so njegove 

risbe in akvareli ostali manj poznani. Morandi se je v svojih delih ukvarjal z raziskovanjem iste 

kompozicije, ki pa je ustvarjena z različnih vidikov, z različnimi tehnikami in tudi materiali. 

Tako je ustvaril avtonomna dela, ki so si bila podobna hkrati pa tudi različna, navezovala so se 

druga na drugo, vendar je bilo posamezno delo samozadostno. Na začetku sta na njegovo 

ustvarjanje vplivala predvsem Cézanne in protokubizem, kar je bilo opazno v njegovih 

tehničnih poskusih jedkanic in poskusih akvarela. Okoli let 1920 -1921 se v Morandijevem 

ustvarjanju začne veliko obdobje jedkanic, pri katerih je opazno postopno izpopolnjevanje 

tehničnega znanja in  kompozicije, kar je privedlo do stvaritve velikih mojstrovin okoli leta 

1930. V risbah je razvijal problematiko pomena prostornine, globine svetlobe in sence ter 

razmerje med posameznimi predmeti v prostoru. Problematiko dovršeno razvija v tehniki 

jedkanice, medtem ko je akvarel počasi začel opuščati. Po vojni je zaradi slabšega vida začel 

opuščati tudi tehniko jedkanice, delal jih je večinoma le še po naročilu. V Morandijevih 

jedkanicah ima glavno vlogo svetloba, z nadzorovanim črtkanjem pa rešuje problem 

chiaroscura in poltonov. Včasih like tudi povzdigne in jih tako umesti v atmosfero, ki je brez 

naturalističnih pretvez in posledično telesnost meji na abstrakcijo. Z igro svetlobe iz nasprotne 

smeri postavi ozadje v prvi plan, spet drugič pa stopnjuje like s prehodi sive barve, kar 

predmetom daje fantomski in neoprijemljiv učinek. S tem izzivom se je spopadal tudi v risbi, 

vendar z bolj neposredno gesto, z razpoloženjsko linijo. V slikarstvu pa je podobo želel 

“ohladiti” z odvzemanjem telesnosti in snovnosti. Oblika tako nima opisne niti čustvene 

konotacije in postane prostor bistvenosti, barva pa je vedno bolj pusta in nevtralna. Tisto, kar 
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je bilo v njegovih delih vedno isto, je bil motiv, tihožitje. Motiv se torej ni spreminjal, 

spreminjal se je umetnik sam. Tihožitje je vsakokrat zaznal drugače in ga je vsakokrat tudi 

naslikal ali narisal drugače, čeprav je bila postavitev statična. To je potrditev Morandijevega 

neizčrpnega in nepretrganega razvoja. (Morandi, 1996)  

 

 

Slika 6: Giorgio Morandi, Tihožitje s košarico za kruh, 1921, jedkanica, 119 x 154 mm,  

Villafranca (Modena), zbirka Enos Ferri 

 

 

Slika 7: Detajl: Giorgio Morandi, Tihožitje s košarico za kruh 

 

 6.3.1 Tihožitje s košarico 

Delo Giorgia Morandija Tihožitje s košarico (slika 6) je delo manjših dimenzij, 119 x 154 mm, 

iz leta 1921, narejeno v tehniki jedkanice. Upodobljen je motiv tihožitja, ki ga je Morandi 

večkrat upodobil v svojih delih. Na izbranem grafičnem listu je tihožitje sestavljeno iz 

steklenice, dveh posod različnih oblik in košare za kruh. V delu je razvijal problematiko pomena 

površine, svetlobe in sence ter razmerja med posameznimi predmeti. Dela se je umetnik lotil s 

precizno natančnostjo in celotno površino obdelal s kratkimi in premišljenimi linijami. Razlike 
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v tonskih vrednostih sive je dosegel z goščenjem linij oziroma z rastriranjem, med sivinami pa 

so mehki prehodi. Znotraj dela je razpon med tonskimi vrednostmi majhen, celotno delo pa 

deluje temačno, kar pomeni, da je delo ustvarjeno v nizkem molu. Iluzija trodimenzionalnega 

prostora nastane zaradi predmetov, ki so perspektivično pravilni, samo iluzijo pa dodatno 

poudarijo sence. Trodimenzionalnosti predmetov ne dosega zgolj s perspektivično pravilnostjo, 

ampak tudi z modelacijo, ki jo dosega z rastriranjem in mehkimi prehodi, kar lahko opazimo 

na sliki 7. Gladkost predmetov dosega s postopnim senčenjem in smerjo linij, ki potekajo 

znotraj ene ploskve vse v isto smer. Tudi površina košare, ki jo pričakujemo bolj razgibano, 

deluje gladko. Na vprašanje svetleče in nesvetleče površine pa je malo težje odgovoriti. 

Predmet, za katerega lahko s prepričanjem rečem, da je narejen iz svetlečega materiala, je 

steklenica, saj je edini predmet, v katerem zaradi razlik med sivinami lahko zaznamo odsev 

svetlobe. 

 

6.4 Branko Suhy 

Branko Suhy (13. december 1950 -) je slovenski slikar, grafik, profesor za grafiko na Akademiji 

za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in predsednik Bienala slovenske grafike Otočec, 

Novo mesto. Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, in sicer pri profesorju 

Janezu Berniku, nato pa je pri profesorju Andreju Jemcu končal slikarsko specialko, nato pa 

tudi grafično specialko pod vodstvom profesorja Marjana Pogačnika. Svoje grafično znanje je 

nadgrajeval tudi v ateljeju Johnnyja Friedlaenderja v Parizu in zatem še na mojstrski šoli 

profesorja M. Melcherja na dunajski Akademiji za likovno umetnost. (Suhy, 2007) 

 

Suhy spada v obdobje slovenske povojne grafične umetnosti, temo pa največkrat izbira iz 

preprostega življenja, ki jo nato reinterpretira in ji doda neverjetno senzibilnost. Izkušnje, ki jih 

dosežemo s čuti, poda v jasni in razločni podobi. Njegovi grafični listi so rezultat premišljenega 

procesa za uresničevanje likovne zamisli, grafike pa se vedno ujemajo z njegovimi skicami. V 

svojih delih se igra s polnimi in praznimi površinami, kadrira, minimalno posega v svoja dela 

in izkazuje lepoto črnine, ki je posledica dela v tehniki akvatinte. Njegova spoznanja, čustveni 

odzivi in likovna dejanja z linijo, barvo in madežem so harmonično usklajeni. Naredil je več 

reprodukcij del znanih grafičnih mojstrov, kot so na primer Picasso, Rembrandt, Goya, Dürer 

idr. V Suhyjevih delih najdemo motive, kot so domovina, domoljubje, slovenstvo, slovenska 

država ter zasidranost v čas in prostor, ki jih je oblikoval predvsem v letih osamosvajanja 

Slovencev in oblikovanja nove države. Posledično pa je njegova umetnost izjemno sporočilna 
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in angažirana. Oblikoval je tudi svoje izvirne simbole, kot so  na primer žarnica, vžigalica, 

temen in svetel krog itd. (Suhy, 2007) 

 

 

 

Slika 8: Branko Suhy, Žarnici, 1992/1993, jedkanica, 48 x 78 / 350 x 250 mm 
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Slika 9: Branko Suhy, Žarnici, 1992/1993, jedkanica, 48 x 78 / 350 x 250 mm 

 6.4.1 Žarnici 

V delu (slika 8 in 9) sta prikazani, kot nam pove že naslov dela, dve žarnici. Žarnica je eden od 

izvirnih simbolov, ki jih je Branko Suhy skozi leta oblikoval v svojem ustvarjanju in se zato 

tudi večkrat pojavi v njegovih delih. Simbolika žarnice se spreminja glede na to, ali je žareča 

ali zatemnjena. (Suhy, 2007) Žarnici delujeta izjemno ploskovito, omejuje pa ju aktivna linija, 

saj linija sama nosi informacijo o predmetu. Obliki žarnic sta poenostavljeni in vsebujeta 

minimalno število sestavnih delov, le toliko, da predmet še prepoznamo. Občutek, da sta žarnici 

postavljeni v prostor, dobimo zaradi razgibanega ozadja oziroma zaradi gosto nanizanih linij 

okoli žarnic. Linije, ki potekajo skozi obliki žarnice, zaradi prekrivanja še dodatno poudarijo 

iluzijo prostora. Gladkost materiala (stekla in kovine) je pridobil tako, da je ploskev pustil 

neobdelano. Pri desni žarnici so sicer znotraj oblike nanizane linije, ki pa delujejo kot senca 

znotraj žarnice, zato žarnica deluje, kot da je zatemnjena. Leva žarnica pa zaradi večje količine 

neobdelane ploskve in tudi zaradi redkeje nanizanih linij okoli oblike deluje, kot da žari.  

 

V obeh žarnicah je okoli žarilne nitke oblika, ki spominja na obliko Slovenije. To poudarja 

njegovo domoljubnost, ki jo vključuje v večino svojih del. Skozi delo je opazno tudi število 92, 

devet skozi levo žarnico in dve skozi desno žarnico, ki verjetno predstavlja leto nastanka.  
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7 AVTORSKA DELA 

Pri lastnem delu sem v tehniki globokega tiska, in sicer v tehniki jedkanica, želela uporabiti 

pridobljeno znanje o površinah in študiji del velikih mojstrov v tehniki jedkanica. Z uporabo 

osnovne likovne prvine linija in svetlo-temnega kontrasta sem poskušala posnemati videz 

različnih površin in razliko med materiali. Kot motiv sem si izbrala kavni aparat. Večina 

sestavnih delov na kavnem aparatu je iz kovine, zato sem se ukvarjala z raziskovanjem 

odsevnosti materiala in predvsem poskušala posnemati videz kovine. Kovina je gladek in 

svetleč umeten material, od katerega se svetloba odbija, kar pa povzroča nastajanje odsevov na 

površini. Pri risanju skic sem ravno temu posvetila največ truda in časa, kako doseči učinek 

odseva na površini v tehniki jedkanica. 

 

V nadaljevanju bom predstavila tri lastna dela, ki se pričnejo z naslovom ter opisom 

vsebinskega dela, temu sledi tudi formalna likovna analiza končnega rezultata, grafičnega lista.  
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Slika 10:  Hana Mele, Kava za s sabo, 2018, jedkanica, 20 x 15 cm 
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7.1 Kava za s sabo 

Kot omenjeno zgoraj, je motiv kavni aparat in sicer sta na odtisu (slika 10) prikazana del 

kavnega aparata in papirnat lonček za kavo za s sabo. Prikazan je trenutek, ko je kava začela 

teči iz kavnega aparata. Poudarek sem dala predvsem na ročko kavnega aparata in prikazu 

gladke in svetleče površine na enem delu ter gladke in nesvetleče površine na drugem delu.  V 

tem delu se nisem še poglabljala v odsevnost, ki jo povzroča sam material. Odtis je narejen v 

tehniki jedkanica in sicer z večstopenjskim jedkanjem. 

 

Upodobljeni del kavnega aparata je narisan v naravnih proporcih z upoštevanje perspektive in 

ni večjih odstopanj od realnosti. Motiv je nakazan s črtami, poleg tega pa je tudi modeliran in 

senčen z rastriranjem. Za posnemanje videza kovine sem uporabila vzporedne ravne črte, ki so 

ponekod prekinjene, kar upodobljenemu materialu da učinek odsevnosti. Temnejše odseve sem 

upodobila  z rastriranjem. Držalo ročke sem oblikovala prav tako z vzporednimi ravnimi 

linijami, ki so krajše in nanizane bolj na gosto. Črno barvo realnega materiala sem upodobila z 

večkratnim rastriranjem, tako da je površina dobila temnejšo svetlostno vrednost. 

 

Motiv ni upodobljen v celoti, ampak zgolj del motiva, ki nakazuje, da se nadaljuje izven formata 

v vse smeri. Tretja dimenzija prostora oziroma globina je prikazana iluzionistično, svetloba v 

likovni prostor  pa prihaja z leve strani. V delu lahko najdemo več diagonal, tako pozitivnih kot 

negativnih, sama kompozicija pa je trikotniška, in sicer labilno obrnjena.  
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Slika 11: Hana Mele, Kavni aparat, 2019, jedkanica, 15 x 20 cm 
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7.2 Kavni aparat 

Na grafičnem odtisu (slika 11) je prav tako kot v prejšnjem delu upodobljen kavni aparat. Ima 

dve ročki, enojno in dvojno, obe pa sta prikazani tudi na odtisu. Prikazana je tudi rešetka 

oziroma podstavek za skodelice, držali kavne ročke in delno tudi penilec za mleko. V tem delu 

se nisem ukvarjala zgolj z uprizarjanjem razlik med svetlečimi in nesvetlečimi ter gladkimi in 

hrapavimi površinami, ampak sem se poglobila tudi v odsevnost predmetov v gladki in svetleči 

površini. Grafični odtis je narejen v tehniki enostopenjske jedkanice. 

 

Razmerja med posameznimi deli kavnega aparata minimalno odstopajo od realnosti, saj sem 

tudi v tem delu upoštevala realne proporce. Tretja dimenzija v prostoru je prikazana 

iluzionistično, in sicer je prostor zgrajen s pomočjo perspektive, površin, ki so različnih 

svetlostnih vrednosti, in z modeliranjem. Pomembno vlogo pri ustvarjanju iluzije pa imajo tudi 

prikazani odsevi na gladkih in svetlečih površinah kavnega aparata.  

 

Tako kot pri prejšnjem odtisu (slika 10) so tudi tu gladke površine ponazorjene s pomočjo 

vzporedno nanizanih ravnih črt, ki sledijo smeri posamezne ploskve. Iluzijo intenzivnih 

svetlobnih odsevov sem pridobila z belimi oziroma na matrici neobdelanimi površinami, 

medtem ko so odsevi predmetov v materialu doseženi z zgoščevanjem linij. Zaradi odsevov 

prikazani material deluje svetleče, kar realno tudi je, saj je upodobljen material kovina. Držali 

ročk in podstavka za skodelice so prav tako iz materiala, ki ima gladko površino, vendar pa se 

v njem ne pojavljajo odsevi drugih predmetov. Torej je material nesvetleč.  

 

Delo je v celoti dokaj temno, saj je z linijami obdelana celotna površina. Ker pa je prisotnih 

nekaj manjših svetlejših površin, spada odtis glede na tonsko vrednost v nizki dur. Kavni aparat 

ni upodobljen v celoti, zato imamo občutek, da se motiv nadaljuje tudi zunaj likovnega polja.  
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Slika 12: Hana Mele, Ročka, 2019, jedkanica, 15 x 20 cm 
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7.3 Ročka 

Tudi to delo, prikazano na sliki 12, je narejeno v tehniki jedkanice, in sicer z enostopenjskim 

jedkanjem. Motivno je poudarek na ročki kavnega aparata. Ročka je postavljena na podstavek 

za skodelice, ker pa ni prikazana v celoti, ponovno dobimo občutek, da se delo nadaljuje izven 

likovnega prostora. Iluzija globine je ustvarjena s perspektivo, smerjo črt, modeliranjem in 

senco ter poskusom ponazoritve odsevov v prikazanem materialu.  

 

Predmete omejuje medialna linija, medtem ko se pri iluziji odsevov v materialu ustvarja pasivna 

linija  zaradi različne svetlostne vrednosti med ploskvami. Odsevi so prikazani zgolj z 

rastriranjem in brez omejevanja z aktivno linijo. Kot sem že omenila zgoraj, je kovina gladek 

in svetleč material, kar sem tudi pri tem delu ponazorila z vzporednimi in ravnimi linijami, ki 

tečejo v smeri posamezne ploskve. V njej pa se odbijajo svetloba in odsevi drugih predmetov, 

kar daje občutek svetlečega materiala. Stikala, podstavek za skodelice in držalo ročke so v 

realnosti iz nesvetlečega materiala, kar sem poskusila upodobiti prav tako z nizanjem ravnih 

vzporednih linij, saj je material gladek. Na predelih, kjer je upodobljen nesvetleč material, so 

prisotne sence, ki jih ustvarjajo drugi predmeti in sunki svetlobe, ki se odbijajo od svetlečega 

materiala.  

 

Razpon med tonskimi vrednostmi v delu je velik, večje ploskve pa so v srednjih vrednostih sive 

tonske lestvice. Zato lahko delu pripišem srednji dur. Kompozicija je diagonalna. 
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8 ZAKLJUČEK 

V svojem diplomskem delu sem se ukvarjala  s posnemanjem videza površin z izraznimi 

možnostimi linije v tehniki jedkanice. Najprej sem predstavila likovno področje grafike in se 

nato posvetila bolj podrobni predstavitvi globokega tiska. Znotraj globokega tiska sem se 

omejila na tehniko jedkanice in na likovno teoretske pojme, ki se navezujejo na omenjeno 

tehniko. Likovni prostor pri jedkanici dobimo tako, da s pomočjo rastra ustvarjamo ploskve 

različnih tonskih vrednosti. Zato sem se poleg likovnega prostora omejila na likovno teoretska 

pojma valerski ključi in linija. Linija ima različne naravne zmožnosti in smeri, ki v nas zbujajo 

različne občutke. Jedkanica omogoča čisto in enakomerno linijo ter manipulacijo le-te za 

ustvarjanje svetlo-temnih učinkov s pomočjo goščenja rastrov, s čimer sem ustvarjala likovni 

prostor tudi v lastnih delih. Zaradi izbranega motiva sem v teoretičnem delu preučila tudi pojem 

površina in v povezavi z njim likovno teoretska pojma tekstura in struktura. Preučila sem tudi 

učinek svetlečih in nesvetlečih ter gladkih in hrapavih površin. Ugotovila sem, da je s teksturo 

povezana tudi barva, saj si delita nekatere lastnosti, na primer lahko so mehke ali pa ostre in 

tako naprej. Barvo lahko glede na teksturo površine zaznavamo povsem drugače. Pojma grafika 

in reproduktibilnost sta dva skoraj neločljiva pojma, zato sem se v enem od poglavij ukvarjala 

tudi z vprašanjem reproduktibilnosti grafičnih del. V nadaljevanju sem predstavila štiri mojstre, 

ki so ustvarjali med drugim tudi v tehniki jedkanice, to so umetniki: Francisco Goya, Daniel 

Hopfer, Giorgio Morandi in Branko Suhy. Na kratko sem predstavila avtorje in njihovo delo, 

predvsem na področju grafike, ter se nato v analizi njihovih del osredotočila na manjše 

predmete različnih materialov in način, kako so le-te upodobili. V zadnjem delu diplomske 

naloge sem predstavila lastna dela, ki so bila rezultat zanimanja za različne površine in 

posnemanje le-teh v tehniki jedkanica. Za motiv je bil izbran kavni aparat, ki sem ga prvič 

upodobila v tretjem letniku (slika 10), prav tako v tehniki jedkanica. Motiv sem nadgradila s 

preučevanjem različnih površin in zavestnim upoštevanjem in vključevanjem odsevnosti pri 

svetlečem materialu, kovini.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Hana Mele, Kratka – dolga – dvojna, 2019, jedkanica, 15 x 20 cm 

Priloga 2: Hana Mele, Podaljšano, prosim, 2019, jedkanica, 19,5 x 30 cm 
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