
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Smer: Likovna pedagogika 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMARA PINTARIČ 

 

Mentor: prof. mag. ČRTOMIR FRELIH, spec.  

 

LIKOVNO TRANSPONIRANJE IZ SLIKARSKE TEHNIKE V 

GRAFIKO 

 

Diplomsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala 

Velika zahvala gre mojemu mentorju, prof. mag. Črtomirju Frelihu, za vso pomoč, napotke, 

popravke, hitre odzive in vzpodbudo pri ustvarjanju tega diplomskega dela.  Hvala tudi asistentki 

Gloriji Ani Lupus, katera je bila vedno na voljo za vprašanja ter nasvete pri delu v grafičnem 

ateljeju.  

Hvala mojim staršem, Mojci in Viliju ter vsem ostalim družinskim članom, ki me že od malega 

podpirajo pri vseh mojih željah in idejah. Hvala tudi Amonu, Ajši, Thoru in Luni, kateri mi pomagajo 

iskati navdih in inspiracijo po Belokrajnskih travnikih in gozdovih.  

Od srca hvala tudi mojemu dragemu Roku, ki mi vedno stoji ob strani, me podpira in navdihuje. 

Hvala tudi njegovi družini, predvsem Nataliji, za vse napotke, tako življenske kot umetniške.  

Zahvaliti se moram tudi vsem mojim prijateljem in prijateljicam, še posebej Anji, Ivi in Eleni na 

katere se lahko vedno zanesem. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VSEBINA 

 

1    POVZETEK........................................................................................................................................... 1 

2    ABSTRACT .......................................................................................................................................... 2 

3    LIKOVNA TRANSPONACIJA ................................................................................................................. 3 

4    VINCENT VAN GOGH .......................................................................................................................... 4 

4.1    Življenje in delo ........................................................................................................................... 4 

4.2    Formalna analiza I ....................................................................................................................... 5 

4.3    Formalna analiza II ...................................................................................................................... 6 

5    PRIMERI TRANSPONIRANJA V UMETNOSTI ....................................................................................... 7 

5.1    Vpliv in navdih............................................................................................................................. 7 

5.2    Manet in Picasso ......................................................................................................................... 8 

5.3     Hokusai in Van Gogh .................................................................................................................. 9 

5.4     Jackson Pollock in Eva Hesse ................................................................................................... 10 

6    GRAFIKA ........................................................................................................................................... 11 

6.1    Narisati črto – odtisniti pečat ................................................................................................... 11 

6.2    Globoki tisk ............................................................................................................................... 11 

6.3    Jedkanica ................................................................................................................................... 11 

6.4    Vernis mou ................................................................................................................................ 12 

6.5    Postopek vernis mou ................................................................................................................ 12 

6.5.1    Priprava matrice ................................................................................................................ 12 

6.5.2    Risanje ................................................................................................................................ 14 

6.5.3    Jedkanje in čiščenje ........................................................................................................... 15 

6.5.4    Nanašanje barve ................................................................................................................ 17 

6.5.5    Tiskanje .............................................................................................................................. 18 

6.5.6    Sušenje in podpis ............................................................................................................... 19 

7    LASTNA PRODUKCIJA ....................................................................................................................... 20 

7.1    LIKOVNO TEORETSKI POJMI ...................................................................................................... 20 

7.1.1    Linija ................................................................................................................................... 20 

7.1.2    Barva .................................................................................................................................. 20 

7.1.3    Likovne spremenljivke ....................................................................................................... 20 

7.1.4    Barvni kontrast................................................................................................................... 21 

7.1.5    Dinamični učinek barve ali barvna vibracija ...................................................................... 21 

7.1.6    Likovni prostor ................................................................................................................... 21 

7.2    SKICE ......................................................................................................................................... 23 

 



 
 

7.3    Grafika 1 .................................................................................................................................... 27 

7.3.1    Formalna analiza ................................................................................................................ 27 

7.4    Grafika 2 .................................................................................................................................... 28 

7.4.1    Formalna analiza ................................................................................................................ 28 

7.5    Grafika 3 .................................................................................................................................... 29 

7.5.1    Formalna analiza ................................................................................................................ 30 

7.6    Grafika 4 .................................................................................................................................... 31 

7.6.1    Formalna analiza ................................................................................................................ 32 

8    RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ............................................................................................................ 33 

8.1    Ali obstaja možnost avtorskega likovnega prevajanja oziroma   transponiranja likovnih del? 33 

8.2    Kaj se pri procesu likovne transponacije izgubi in kaj se pridobi? ............................................ 33 

8.3    Kakšen delež ima pri likovnem transponiranju menjava likovne tehnike? .............................. 33 

8.4    Na kakšen način lahko s pomočjo linij in barve ustvarimo iluzionistični prostor ter občutek 

gibanja? ............................................................................................................................................. 34 

9    SKLEP ................................................................................................................................................ 35 

10    LITERATURA ................................................................................................................................... 36 

11    VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA ........................................................................................................... 37 

 

  



 
 

 

  



 
 

 



1 
 

1    POVZETEK 

Linija v umetnosti ponazarja gibanje, premikanje v prostoru. Vsaka linija, naj bo naslikana, 

narisana ali odtisnjena, ima poseben, svojstven karakter. V svojem diplomskem delu se bom 

posvetila izraznim možnostim aktivne linije v grafični tehniki mehka prevleka ali vernis mou. 

Poleg tega bom predstavila tudi eno izmed posebnih, specifičnih učnih metod v učnem procesu 

problemskega pouka likovne umetnosti, in sicer metodo transponiranja, ki omogoča učencem 

izrazito doživljanje likovnega problema, njegovega razumevanja in ustvarjalno, svobodno rešitev 

(Tacol, 2003). Sprva bom formalno analizirala dve deli slikarja Van Gogha, predvsem pa me 

zanimajo njegove slikarske geste, linije, barve, oblike, kompozicija ter barvni kontrasti. V 

nadaljevanju bom te analizirane likovne prvine, spremenljivke in odnose med njimi transponirala 

v lastne grafike. Predstavila bom globoki tisk, jedkanico in grafično tehniko mehka prevleka ali 

vernis mou. Podrobneje bom opisala celoten postopek, vse od skice, priprave matrice, procesa 

jedkanja pa do tiskanja ter sušenja grafik. Zanima me tudi, na kakšen način lahko linije, ki jih 

skiciram s pasteli, ostanejo karseda podobne tudi na grafičnih odtisih. Ravno zato sem si izbrala 

tehniko vernis mou, saj dopušča, da so linije izredno mehke, senzualne, skoraj kakor narisane s 

kredo. Nato bom s pomočjo primerjalne analize preverila, kaj se pri procesu transformacije iz 

slikarske tehnike v grafiko izgubi ter kaj pridobi. Želim torej raziskati, kako uporabiti tujo 

umetnino kot motiv za lastno likovno delo. Zanima me tudi, kako ustvariti nek abstrakten, 

iluzionistični prostor in občutek gibanja z likovnima prvinama linijo in barvo.  
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2    ABSTRACT                                                 

Artistic tranposing from painting into printmaking  

The line in art illustrates movement in space. For each line, to be painted, drawn or stamped, has 

it's own character. In my diploma thesis I will be focusing on the expressive possibilities of an 

active line in the graphic technique of soft coating, also called vernis mou. In addition, I will also 

present one of the specific learning methods in art education; the method of transposing, which 

lets us experience and understand the visual problem, and helps us find a creative and unique 

solution (Tacol, 2003). In the beginning I will formally analyze two paintings made by Van Gogh. 

I am  especially interested in his painting gestures, lines, colors, shapes, composition and color 

contrasts. Afterwards, I will transpose these analyzed art elements and relationships between 

them into my own graphics. I will also present graphic printmaking, deep printmaking, etching 

and the graphic technique of soft coating or vernis mou. I will describe the entire process from the 

sketch, the preparation of the matrix, the acid etching process, to printing and drying graphic 

prints. I am also interested how the lines I draw with pastels, while I am sketching, can remain as 

similar as possible, once they are transposed into graphic. That's why I chose the technique vernis 

mou, because it allows the lines to be extremely soft, sensual, almost as if drawn by chalk. Then, 

by using a comparative analysis, I will be able to tell what has been lost in the process of 

transformation from painting techniques into graphics, and what has been gained. I want to 

explore how to use another artist's work as a motive for my own art. I am also curious how to 

create an abstract, illusionistic space and a sense of movement only with lines and the help of 

colour. 
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3    LIKOVNA TRANSPONACIJA 

Transponírati -am dov. in nedov. 1. prestaviti, prenesti: transponirati staro zgodbo na sodobne 

razmere / transponirati ideje v verze / transponirati staro francoščino v slovenščino 18. stoletja 

prevesti (SSKJ) 

Pri pouku likovne umetnosti se lahko učitelj poleg splošnih poslužuje tudi posebnih, specifičnih 

likovnih metod. Mednje uvrščamo tudi metodo likovnega transponiranja, ki omogoča učencem 

izrazito doživljanje likovnega problema, njegovo razumevanje in ustvarjalno, svobodno rešitev. 

Ta metoda pomaga učencem pri zaznavanju likovne problematike ter vrednotenju umetniških del 

nekega umetnika. Hkrati omogoča učencem, da prenesejo pridobljeno znanje in ga uskladijo z 

motivom ter izvedbeno tehniko (Berce, 1993). 

Pokazatelj uspešnosti izvedbe te metode je, če učenci uživajo pri svobodnem raziskovanju 

likovnega motiva in v izvirnih rešitvah raznovrstnih idej, kakor tudi če se navdušujejo nad lastnim 

odkritjem novih postopkov pri rešitvi likovne tehnike in nad izvirnim iskanjem in izkazovanjem 

znanja likovnih pojmov (Tacol, 2003).  

Metoda transponiranja ima pozitivne učinke na učni proces in razvijanje individualnega likovnega 

izraza, saj:  

- učencem omogoča, da se spopadejo z neznanim in novim; 

- učence vzpodbuja k iskanju alternativ; 

- sproži izvirnost ter posameznikovo lastno iskanje rešitev, saj dobijo učenci posredna 

navodila tako pri reševanju likovnega problema kakor pri izvedbi likovne tehnike (Berce, 

1993). 
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4    VINCENT VAN GOGH 

4.1    Življenje in delo 

Vincent William van Gogh se je rodil 30. marca 1853 v majhnem mestu Groot-Zundert v Brabantu, 

Nizozemska. Bil je najstarejši izmed šestih otrok, najbližje pa sta si bila z bratom Theom, ki je ves 

čas podpiral njegovo željo postati slikar. Po svojem očetu, protestantskemu pastorju, je podedoval 

močno religiozno občutenje življenja in narave, ki je zaznamovalo vse njegovo delo. Vincent je bil 

najprej zaposlen v pariški, bruseljski in londonski podružnici trgovine z umetninami Gupil et Cie, 

katere ustanovitelj je bil njegov stric. Tu je prišel v stik s številnimi umetninami in spoznaval 

ogromno o tedanji umetnosti. Zaradi revščine in številnih porazov v življenju se je začel boriti z 

depresijo. Brat ga je vzpodbujal, da se preusmeri na drugo pot, da postane umetnik. Začel je z 

risbami pokrajin, portreti, tihožitji in žanri. Šele ko se je pridružil Theu v Parizu, kjer je srečal 

umetnike, ki so jih takrat označevali kot »impresioniste«, je opustil črnine in začel slikati v živih, 

svetlih in sijočih odtenkih. Naslikal je ogromno avtoportretov, tihožitij s cvetovi, uprizarjal je 

pariško življenje v barih, parkih, pokrajine ponoči (Erickson,1998; Gemin,1989; Vereest, 2015). 

 

Slika 1: Vincent van Gogh, Avtoportret s paleto, olje na platnu, 57 x 43.5 cm, 1889 

V iskanju lastnega likovnega izražanja je eksperimentiral z različnimi slikarskimi stili. Igral se je z 

barvo ter raziskoval različne poteze čopičev. Dve leti ga je navdihoval Pariz, nato pa je bil nared 

za naslednji korak; želel je videti in občutiti svetlobo in hkrati mir na podeželju. Začel je slikati 

drevesa, pokrajine, žitna polja in vaško življenje. Njegove poteze so postale še bolj žive, barve 

izčiščene, nanosi debeli in pastozni, čopič je premikal po platnu svobodno in dinamično.  
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4.2    Formalna analiza I 
 

 

Slika 2: Vincent van Gogh, Cesta s cipreso in zvezdo, olje na platnu, 1890, 92 x 73cm 

Slika je narejena v tehniki olje na platnu in prikazuje cipreso ob pšeničnem polju. Pod drevesom 

je vzpenjajoča se cesta, po kateri se spuščajo ljudje, njihova hoja deluje prisiljena, mučna, saj se 

smeri potez zadevajo druga ob drugo. Cipresa na sredini je pomaknjena više na formatu, deluje 

težka, tudi črni odtenki na njen nakazujejo podobno. Poleg tega je prirezana pri vrhu, saj se razteza 

iz formata. Ciprese, ki so se takrat vse pogosteje pojavljale na njegovih slikah, so ga vsega prevzele, 

čeprav je sprva menil, da jih je težko naslikati. Zdi se, da v pokrajini prevladujejo tako zaradi oblike 

kot zaradi barve. Svojemu bratu je v pismih dejal, da so ciprese vedno napolnjevale njegove misli. 

Dejal je: »Čudi me, da jih še nisem upodobil takšnih, kot jih vidim ..., madež črnega v sončni 

pokrajini, vendar je to eden najzanimivejših črnih odtenkov, ki ga je hkrati zelo težko natančno 

zadeti.« Delo je eno izmed van Goghovih zadnjih, kar je razvidno tudi iz motiva ciprese, ki naj bi 

predstavljala »obelisk smrti«, ločuje preteklost, ki jo predstavlja zvezda na desni strani, ter 

prihodnost – luna na levi. Vrtinčasta bleščavost zvezd odseva njegove misli, da je le orodje v 

ustvarjalnem procesu vesolja. Sam je tudi zapisal, da ga pogled na zvezde vedno spodbudi k 

razmišljanju. (Anderson,1995; Erickson,1998).   

Glavni likovni prvini v tem delu sta barva in linija. Modra in rumena skupaj tvorita močen kontrast, 

rumena se gledalcu približuje, modra pa se umika v ozadje, proti zvezdam. Vidimo prav vsako 

potezo, ki jo je naredil slikar, večina jih stoji pokončno ali diagonalno, tečejo v smeri z leve spodaj 
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proti desni zgoraj. Na vrhu linije zaokrožijo okoli zvezd in lune ter ustvarijo videz oblakov in 

ozračja. Linije se glede na svojo smer, a tudi glede na barvo, združujejo v ploskve, ki ustvarjajo 

prostor, črne konture pa ponekod še dodatno poudarijo oblike. 

4.3    Formalna analiza II 

 

Slika 3: Vincent van Gogh, Dež, Auvers, 1890, olje na platnu, 50 x 100 cm 

Zadnje tedne svojega življenja je van Gogh naslikal mnogo presenetljivih del z motivi žitnih polj in 

pokrajine v okolici Auversa. Preko njih je želel izraziti svojo žalost in samoto, vendar mu je slikanje 

narave in biti zunaj na prostem takrat v bistvu pomagalo. Njegove barve so postajale vse bolj 

pastelne, poteze vse hitrejše, detajlov je bilo vse manj (Anderson,1995).  

V prvem planu slike so barve najmočnejše, nenasičene, rumeno-oranžnim odtenkom se pridružita 

modra in zelena, zato ta del slike izstopa proti gledalcu ter vzbudi največ pozornosti. Čez sredino 

se razteza modrikast pas hiš in dreves s črnimi konturami. Na trenutke se barva prelije tudi v 

odtenke vijolične, ki tvori z rumeno močen komplementarni kontrast. V daljavi ponovno vidimo 

rumena žitna polja bolj pastelnih barv. Čisto v ozadju je svetlo-modro nebo, diagonalne poteze 

ponazarjajo nemir-divjo nevihto. Vertikalen format še dodatno poudari horizontale in dolge 

ležeče ploskve, ki pa jih s sunkovitimi potezami presekajo vertikale dežnih kapelj, ki tečejo od 

zgoraj levo proti spodnjemu desnemu delu slike. Iz daljave se gledalcu približuje jata črnih vran, 

ki pogosto veljajo za simbol smrti, a s tem hkrati nakazujejo ponovno rojstvo.   
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5    PRIMERI TRANSPONIRANJA V UMETNOSTI 

Da bom pozneje lažje analizirala svoje lastne grafike, do katerih sem prišla preko transponacije 

Van Gogha, vam bom najprej predstavila nekaj primerov praks transponiranja v umetnosti. 

Osredotočila se bom na umetnike, ki so našli navdih in transponirali, prevajali dela drugih, 

nekateri so pri tem zamenjali tehniko, spet drugi način ustvarjanja.  

5.1    Vpliv in navdih 

Zgodovina umetnosti ni nikakor razdeljena v predalčke, temveč je že od nekdaj tesno povezana s 

preteklostjo, sedanjostjo, njen učinek pa bo viden tudi v prihodnosti. Sleherni umetnik je že od 

nekdaj iskal navdih pri svojih predhodnikih ali sodobnikih, hkrati pa je s svojim ustvarjanjem 

vplival tudi na druge. Umetnost si lahko torej predstavljamo kot ogromno mrežo med seboj 

prepletenih povezav (Gariff, 2009). 

Če se vrnemo nazaj k van Gogu; sam ni nikoli mislil, da bo pomemben del pri soustvarjanju 

zgodovine umetnosti. Pa je kljub temu navdihnil številne druge umetnike, ki ga imajo še dandanes 

za enega izmed velikih inovatorjev v moderni umetnosti. Maurice Denis in Odilon Redon sta 

občudovala njegove preproste, vsakdanje motive in sporočilnost njegovih del. Henri Matisse, 

Maurice de Vlaminck in Kees van Dongen so poustvarjali v van Goghovih barvnih kombinacijah, 

navduševal jih je tudi njegov ekspresivni način nanašanja barv (Vereest, 2015). 
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5.2    Manet in Picasso 

 
 

 
 

Slika 4: Edouard Manet, Zajtrk v travi, olje na platnu, 208 x 264.5cm , 1863 

Slika 5: Pablo Picasso, Zajtrk v travi, olje na platnu, 81 x 101cm, 1963 

 

Manetovo delo prikazuje dve ženski in dve moški figuri, ki zajtrkujejo v gozdu. Ena izmed žensk je 

naga, druga se kopa v potoku in je postavljena v ozadje. Moška sta oblečena, držita se sproščeno, 

nasmejano, kakor da sta sredi pogovora. Figure skupaj tvorijo trikotno kompozicijo, opazimo pa 

tudi posvetljeno pozitivno diagonalo z leve proti desni navzgor, ki jo tvorijo obleke, hrana, svetli 

ženski figuri ter potok in nebo v ozadju. Sto let kasneje je Picassa pri delu navdihnil Manetov 

motiv. Ravno tako je upodobil štiri figure v trikotni kompoziciji, s podobno diagonalo, vendar je 

spremenil njihove položaje, delujejo namreč bolj zbližane, zlivajo se druga v drugo in v okolje, ki 

jih obdaja. Picassove figure so vse akti, barve pa je minimaliziral na  zelene, modre ter črno-bele 

odtenke. S tem ko je ohranil motiv, je ohranil tudi likovno pripovednost dela, spremenil pa je 

likovni jezik, uporabil druge prvine in se poslužil svojih lastnih likovnih načel; poenostavljanja, 

abstrahiranja, minimaliziranja. Jasno vidna pa je njegova večna težnja; ustvarjati, kakor ustvarja 

otrok.   
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5.3     Hokusai in Van Gogh 

       

Slika 6: Katsushika Hokusai, Okrasna češnja in kalin, barvni lesorez, 25.4 x 18.6 cm, 1832  

Slika 7: Vincent van Gogh, Veje cvetočega mandljevega drevesa, olje na platnu, 74 x 92 cm, 1890 

 

Preproste, jasne forme in oblike japonskih lesorezov so od nekdaj navdihovale van Gogha, ki je bil 

vnet zbiralec teh grafik. Hokusaijev lesorez delo zelo urejeno, kljub temu da ptič praktično visi 

obrnjen na glavo, se nam ne zdi, da je stabilen. Cvetovi, ki se raztezajo po levem in spodnjem delu 

slike, izginejo čez rob formata, kar deluje, kakor da so odrezani. Ob pogledu na van Goghovo delo 

vidimo, da ima tudi njegova slika v tehniki olje na platnu jasno in stabilno kompozicijo. Na 

pričujoči umetnini, Vejica cvetočega mandljevega drevesa, je jasno razvidno, da se je zgledoval 

tako pri motivu, torej cvetoče drevo, kakor tudi pri kompoziciji (Gariff, 2009). Poustvaril je tudi 

sanjsko svetlo modro ozadje, ki se odmika v daljavo. Vejo je predelal popolnoma na svoj način in 

ji z zaobljenimi potezami dodal volumen. Za razliko od lesoreza, pri katerem celotna veja deluje v 

enem planu, je van Gogh svojo cvetočo vejo naredil bolj razgibano; nekatere so čisto tanke in blede, 

z majhnimi cvetovi, izginjajo v ozadje, spet druge so večje, debelejše, z večjimi cvetovi in 

konturami, te so bliže gledalcu. Tudi pri van Goghu opazimo, da bežijo konice drevesa izven 

formata.   
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5.4     Jackson Pollock in Eva Hesse 

 

                     

 

 

Slika 8: Jackson Pollock, Številka I (sivkina meglica), 

olje na platnu, 221 x 300 cm,  1950 

Slika 9: Eva Hesse, Brez naslova (kompozicija z vrvmi), 

vrv, žica, lateks, plastika, dimenzije variirajo, 1970

Jackon Pollock je kot prvi ameriški umetnik prodrl v gestikulirano, intiutivno, samoizrazno in 

abstraktno govorico. S svojimi slavnimi »nakapljanimi« slikami je sesul tradicije slikanja s 

čopičem. Navdih za tovrstne slike, kot je Številka 1 (sivkina meglica), je našel v avtomatističnih 

risbah surrealistov, delno pa se navezujejo tudi na indijanski ples. Med procesom ustvarjanja je 

čepel, se plazil in plesal okoli platna, medtem ko je nanj zlival barvo. S tem je porušil tradicionalna 

prepričanja o kompoziciji, njegova dela nimajo glavnega fokusa, središča, vrha ali dna. Bogate 

koloristične učinke je Pollock dosegel z majhno količino pigmentov, na sliki opazimo pastelne 

(lososove barve), črne in bele odtenke. Njegov avtomatični, ekspresivni in gestikuliran način 

nanašanja barve je navdihnil mnoge umetnike. Med njimi je tudi Eva Hesse, postminimalistična 

kiparka in instalacijska umetnica, ki je spremenila Pollockove dvodimenzionalne slikarske poteze 

(brizge) v tridimenzionalno skulpturo. Vrvi je namočila v barvo pastelno rjavih odtenkov in gumo, 

nato pa jih naključno, instiktivno obesila v prostoru. Vsakič ko je instalacijo prestavila na drugo 

mesto, je skulptura izgledala drugače, prilagajala se je novemu okolju (Gariff, 2008). 

Transponirala je torej slikarsko delo v kiparsko instalacijo, navdihnila jo je predvsem ideja o 

naključjih, ohranila je Pollockove odtenke, tudi viseče vrvi so podobne njegovim potezam na 

platnu, ki se kakor mreže prepletajo druga z drugo. Ustvarila je svojevrsten, edinstven likovni jezik 

in izraz.  
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6    GRAFIKA 

6.1    Narisati črto – odtisniti pečat 

Grafika je odtis, je umetniško delo, odtisnjeno na papir, platno ali kožo. Hkrati lahko rečemo tudi, 

da je grafika vtis, vtisnjena v grafično matrico, saj umetnik svojo idejo, misel, likovno akcijo usmeri 

v material, s tem da spremeni njegovo površino bodisi v pozitiven ali negativen relief, končni 

izdelek pa lahko vidimo šele po odtiskovanju (Paro, 1991). 

Grafika ni risba, niti ni risba grafika. Grafik je vedno v interakciji z materialom, in ko ga dobro 

pozna, lahko odkriva vedno nove izrazne možnosti. Vsak material ima svojo dušo, svoje obnašanje, 

zato tudi vsak potrebuje drugačen pristop, da iz njega dobimo nek svojstven likovni izraz, 

značilnosti in kvaliteto. (Paro, 1991).  

Grafično ploščo obdelamo s pomočjo mehanskih (vrezovanja, dolbenja) ali kemičnih postopkov 

(jedkanje). Tako obdelana plošča se imenuje kliše, matrica ali odtisna plošča. Te so lahko lesene, 

bakrene, cinkove, kamnite, iz linoleja itn. Vsak list umetniške grafike mora biti oštevilčen z oznako 

vseh grafik natisnjenih v seriji in številom posameznega odtisa. Prvih nekaj odtisov, po navadi 10, 

se štejejo kot avtorjeve osebne in se jih označuje z E.A., kratico, ki v francoščini pomeni preizkusni 

odtis umetnika. Mnogo grafičnih tehnik se imenuje po materialu, iz katerega je matrica, npr. 

lesorez, bakrorez, linorez, kamnotisk. Na splošno delimo umetniško grafiko v štiri skupine 

tiskarskih tehnik: visoki tisk, globoki tisk, ploski tisk in sitotisk (Šuštarič, 2007). 

6.2    Globoki tisk 

Pri tehnikah globokega tiska matrico poglobimo s fizičnim postopkom urezovanja, dolbenja, pri 

čemer se poslužujemo različnih rezil, dlet, igel, ali pa z jedkanjem, torej s pomočjo kisline, npr. 

solne, solitrne, žveplene. Odtis pri tehnikah globokega tiska nastane tako, da barvo vtremo v 

globino vrezov, ali jedkanih mest, površino plošče pa s pomočjo krpe in dlani gladko obrišemo.  

Ene izmed tehnik globokega tiska so suha igla, bakrorez, akvatinta in jedkanica (Šuštarič, 2007). 

6.3    Jedkanica 

Jedkanica je kemična metoda globokega tiska, kamor uvrščamo več grafičnih tehnik, pri kateri 

ustvarjamo matrico s pomočjo kisline, in sicer jedkanica, akvatinta, tehnika laviranja s kislino, 

reservage in vernis mou ali tehnika mehkega tiska (Hozo, 1988). 

Poteze in linije, ki so vrezane v matrico, imajo ostre robove z brazdami, ki so večinoma podobnih 

globin in širin, zjedkane linije pa so veliko bolj mehke, z zaobljenimi robovi in tudi bolj raznolike. 

Za jedkanico je značilno, da gladko spolirano matrico najprej premažemo s premazom, ki jo zaščiti 

pred delovanjem kisline. Ko se tanek sloj premaza posuši, lahko rišemo po matrici, narahlo in brez 

uporabe fizične sile. Končne širine in debeline narisanih potez so odvisne od tega, koliko časa 
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poteka proces jedkanja. Dlje ko bo matrica v kislini, globlje v matrico se bo zjedkalo, temnejši bo 

odtis (Hozo, 1988; Paro,1991). 

6.4    Vernis mou 

Hladna in žilava linija bakroreza, čista in živa črta bakropisa sta potrebovala v grafiki še svojo 

dopolnitev – mehko in senzualno potezo krede ali svinčnika. Kako ustvariti takšno prevleko, ki bo 

občutljiva na najmanjši dotik, je bil dolgo nerešljiv problem. Približki grafik v tehniki mehki vosek 

so nastali v drugi polovici 18. stoletja z umetniškimi grafikami Thomasa Rowlandsona in J.R. 

Gozensa. Prve prave grafike, serijo 44-ih plošč, v tehniki mehke prevleke pa je ustvaril John Crome 

med leti 1809 in 1813 (Paro 1991). 

Glavno vlogo pri postopku izdelave matrice v tehniki mehke prevleke imata debelina in tekstura 

papirja, na katerega rišemo, oblika risala in moč pritiska. Možnosti variacij tekstur, ki se odtisnejo 

v mehko prevleko, je neskončno, saj je površina izredno občutljiva na vsak dotik. Ravno zaradi 

tega je ta tehnika, bolj kot katera koli druga grafična tehnika, podvržena kvarjenju. Zato zahteva 

od umetnika veliko discipline in natančnosti (Hozo, 1988; Paro,1991). 

6.5    Postopek vernis mou 

6.5.1    Priprava matrice 

Cinkovo ali bakreno ploščo najprej razrežemo na željeno velikost in jo dobro zbrusimo z 

vodobrusnim papirjem. Dlje časa ko brusimo, bolj gladka je površina matrice, bolj čist odtis bomo 

dobili.   

                              

                 Slika 10: Rezanje cinkove plošče                                         Slika 11: Brušenje matrice z vodobrusnim papirjem 
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Nato matrico spoliramo s polirno pasto, na zadnjo stran nalepimo folijo, ki jo zaščiti pred kislino. 

Preden nanjo nanesemo mehko prevleko, jo moramo še dobro razmastiti, najbolje da z bencinom. 

Na zadnjo stran matrice nalepimo samolepilno folijo, ki služi kot zaščita pred kislino. 

.             

Slika 12: Poliranje matrice s polirno pasto                              Slika 13: Razmaščevanje matrice z bencinom 

Pametno je, da si že prej izberemo, kateri list bomo uporabljali za risanje na matrico, ga 

zapognemo po treh stranicah plošče in tako ustvarimo žepek, v katerega bomo potem vstavili 

matrico. Nato matrico segrejemo na grelni plošči in nanjo dodamo vosek, ki ga z valjarjem 

enakomerno nanesemo po celotni površini. Za enakomernejši nanos je priporočljivo, da na koncu 

matrico položimo še na hladen kamen in jo povaljamo z valjčkom.  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Vnaprej upognjen žep papirja za poznejše risanje                       Slika 15: Nanos mehke prevleke 
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Sloj mora biti tanek, rumeno zlate barve. Ko končamo, počakamo, da se matrica ohladi, in že je 

pripravljena za naslednji korak. 

 

Slika 16: Sloj zlate barve 

6.5.2    Risanje 

Matrico previdno vstavimo v žep iz papirja, ki smo ga pripravili že prej. Vsak nepravilen dotik se 

bo pozneje poznal na končni matrici, zato moramo biti zelo pazljivi. Nato rišemo po papirju, s tem 

pa odstranimo zaščitni sloj voska z matrice, saj se ta nalepi na hrbtno stran papirja, po katerem 

rišemo. Vsako risalo ima drugačne karakteristike kakor tudi papir, ki ga izberemo. Sama sem 

preizkušala tanek in hkrati hrapav papir, risala pa sem s svinčniki različnih trdot, z grafitnimi 

palčkami, voščenkami, s kemičnimi svinčniki. S svinčnikom lahko ustvarimo tanke, a močne linije, 

saj nam konica omogoča večji pritisk. Ravno tako močne, vendar širše, debele linije ustvari poteza 

z grafitno palčko. Uporabljam različne trdote in debeline, včasih si z olfa nožem obrežem grafit, da 

dobim željeno debelino linij. Za mehkejše, svetlejše in bolj razdrobljene poteze uporabljam 

voščenke ali pastele, ki so nekako najmehkejši. Vsako risalo ima svoje karakteristike, ravno tako 

tudi papir, ki ga izberemo, odraz te kombinacije pa je ponovno vsakič drugačen. Ravno zaradi tega 

nam daje tehnika vernis mou neskončne možnosti za uporabo linij.   
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Če želimo narediti večbarvne odtise, lahko druge matrice vstavimo v isti papir, za vsako pa lahko 

uporabimo različne barve risal, da lažje sestavljamo končno kompozicijo. Pri prerisovanju skice 

na matrico si ne pomagam tako, da bi si že v naprej začrtala linije na papirnati žep. In tudi jih ne 

prerisujem identično, vedno so grafike drugačne od prvotnih skic. Risati na grafično matrico je 

nekaj povsem drugega, kakor risati na papir. Pritisk mora biti veliko močnejši, zato da se mehka 

prevleka prenese z matrice na papir. Pomembna je tudi previdnost, da ne puščamo odtisov rok in 

prstov.  

                                                

Slika 17:  Risanje na matrico in risarski pripomočki                        Slika 18: Risanje na dve matrici, vsaka z drugo barvo 

6.5.3    Jedkanje in čiščenje 

Jedkanje je kemijski proces, s pomočjo katerega poglobimo risbo, ki smo jo narisali skozi zaščitno 

prevleko. Pred začetkom dela je pomembno, da si zaščitimo obraz in roke. Najprimerneje je proces 

jedkanja izvajati v zračni komori, imenovani digestorij. V plastično posodo, ki je malo večja od 

velikosti naše matrice, nalijemo razredčeno dušikovo kislino HNO3, toliko da prekrije matrico, ko 

jo položimo v posodo. Med procesom jedkanja posodo nagibamo, da ustvarjamo majhne valove, 

ki odnesejo zračne mehurčke, s tem tudi omogočimo nadaljnje jedkanje (Hozo, 1988; Paro,1991). 

Delala sem s cinkovimi ploščami, ki se raztapljajo v reakciji z dušikovo kislino. Kislina zjedka vse 

dele matrice, ki niso zaščiteni z mehko prevleko, kakor je ponazorjeno z naslednjo enačbo:  

 

Zn + HNO3  ZnO + HNO2 
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Slika: Matrica, položena v kislino                                                     Slika 19: Proces jedkanja od blizu 

Jedkamo med 10 do 15 minut, lahko tudi manj ali več, odvisno je, kako močno raztopino kisline 

imamo. Dlje ko je matrica izpostavljena kislini, globlje brazde so, posledično je tudi odtis temnejši, 

saj je matrica zadržala več barve. Med samim procesom opazujemo globino zjedkanih delov. To 

lahko preverimo tudi s pomočjo železne konice. Če bomo jedkali predolgo ali z močnejšo kislino, 

se lahko zgodi, da nam razjedka ploščo (Hozo, 1988; Paro,1991).  

Ko smo zadovoljni z globino zjedkanih delov, matrico speremo pod tekočo vodo, nato preostanek 

mehke prevleke odstranimo s pomočjo jedilnega olja. Pomembno je tudi, da zbrusimo še robove, 

in sicer pod kotom 45 stopinj, najprej s pilo, nato pa še z vodobrusnim papirjem. Na koncu ploščo 

dobro razmastimo z bencinom.  

 

Slika 20: Brušenje robov 
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6.5.4    Nanašanje barve 

Za nanos barve bomo potrebovali organtin, mrežasto tkanino, ki jo dobro zmečkamo, zato da vpije 

več barve, jo zvijemo v obliko tampona, namočimo v barvo in nanesemo na zjedkano matrico. 

Barvo vtiramo s krožnimi gibi po celotni matrici. Na delih, kjer je risba, lahko pritisnemo močneje, 

da se barva res dobro vtre v vsako najmanjšo razjedo. Pri tiskanju uporabljamo tako oljne barve, 

kakor tudi barve na vodni osnovi. Če je barva bolj gosta, je zaradi lažjega vtiranja dobro, da matrico 

pred tem segrejemo na grelni plošči. Pomembno je, da barvo nanesemo na celotno površino 

matrice. 

 

Slika 21: Vtiranje barve s tamponom iz organtina 

Nato začnemo z enim slojem organtina nežno odstranjevati odvečno barvo, vendar ne smemo 

odstraniti preveč, da ne bodo barve na odtisu blede. Če je barva bolj gosta, jo je včasih težje sčistiti 

z matrice. Delo si lahko olajšamo tako, da segrejemo matrico na grelni plošči. Lahko čistimo ali z 

roko ali si pomagamo s časopisnim papirjem. Za zaključek čistimo še z roko, in sicer s hitrimi, a 

lahkotnimi gibi, dokler ni plošča res čista na nejedkanih predelih in barva dobro vtrta v vdolbine. 

S krpico obrišemo robove, da se ne poznajo na odtisu, in matrica je nared za tiskanje. Za svoje 

odtise se pogosto poslužujem posebne tehnike nanašanja barve, in sicer na eno matrico nanesem 

dve barvi. Lokalno nanašanje barve zahteva natančnejše čiščenje barve z matrice, zato da se barvi 

med seboj ne pomešata. 
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     Slika 22:  Lokalni nanos dveh barv na isto matrico                     Slika 23: Čiščenje odvečne barve z organtinom 

6.5.5    Tiskanje 

V tehniki globokega tiska je pomembno, da tiskamo na razmočenem papirju, saj se le-ta bolje 

prilagaja, doseže več vdolbin in sprejme več barve. Najprej ga narežemo na željeni format, nato ga 

namočimo v vodo za približno 15 minut, nato ga osušimo med rjuhami. Pred tiskom pogledamo, 

če je list dovolj posušen, preverimo, da se ne svetlika pod lučjo.  

Pripravimo si tudi šablono na tiskarski preši, ki jo narišemo na folijo, torej obris velikosti lista in 

obris matrice, ki je pomaknjena rahlo višje v formatu. Najprej na našo šablono položimo matrico, 

nato še list. Pomagamo si lahko z »ušeski« iz čistega papirja, da ne umažemo grafičnega lista. Vse 

skupaj prekrijemo z debelejšo plastjo filca, nato preverimo, ali je pritisk na obeh straneh preše 

enak in primeren, zavrtimo kolo.  

Sama delam večbarvne odtise, zato na isti list tiskam večkrat, torej več različnih matric.  

Priporočljivo je, da je grafični papir v tem primeru malo večji, daljši, da ostane stisnjen med kolesi 

grafične preše, medtem ko zamenjamo matrico. Dobro je tudi, da imamo pri takšnem načinu 

tiskanja pomoč, torej ena oseba dvigne papir in ga pridrži, medtem ko druga odstrani odtisnjeno 

matrico, po potrebi počisti podlago in na šablono natančno postavi drugo matrico.  
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Slika 24: Grafični papir pridržimo, da zamenjamo matrico 

6.5.6    Sušenje in podpis 

Ko so vse matrice odtisnjene na grafični list, ga položimo na stojalo za sušenje ali med čiste in 

debelejše liste kartona. To storimo previdno, odtisa se ne dotikamo, saj potrebujejo barve kar 

precej časa, da se posušijo, približno dan do dva. Na koncu je potrebno grafike še podpisati. 

Najprej napišemo zaporedno število odtisa in število vseh odtisov v seriji, nato tehniko, na 

sredini je naslov dela, na desni strani ime, priimek ter letnica nastanka.  
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7    LASTNA PRODUKCIJA 

7.1    LIKOVNO TEORETSKI POJMI 

7.1.1    Linija 

Linija ali črta sodi med najstarejše likovne pojme, je orisna likovna prvina, ki prikazuje poglavitne 

lastnosti oblik, je pa tudi značilen element v grafični umetnosti. Črta nastane, ko se točka 

premakne z ene pozicije na drugo, zato ponazarja gibanje. Poznamo dve vrsti linij. Prva je  aktivna 

linija, ki se giblje v vse smeri, nastane pa, ko se konica risala prosto, svobodno in neomejeno giblje 

po podlagi. Pasivna linija pa nastane kot posledica strukturnih linij, ki določajo lastnosti neke 

ploskve, je torej obrisna. Oblike in napetosti linij določajo raznovrstno čustveno dojemanje oblik; 

valovite ustvarjajo mehko razpoloženje, tekoče gibanje, lomljene povzročajo občutek grobosti, 

energije, svobodna krivulja vzbuja vtis nemira, rasti, veselja. Tudi glede na smer imajo linije 

različno simboliko; vodoravne delujejo bolj pasivne, umirjene, navpičnice so bolj aktivne, trdne, 

predstavljajo obvladljivost in rast. Navpično črto zaznamo tudi bližje kakor vodoravno. Poševna 

črta deluje dinamično, kinetično, je prehodna in pomeni gibanje(Butina, 2000; Šuštaršič, 2004). 

 

7.1.2    Barva 

Poznamo tri osnovne, primarne barve; rumeno, modro in rdečo, ki niso zmešane z nobeno drugo 

barvo. Poleg primarnih poznamo tudi sekundarne in terciarne barve. Sekundarne nastanejo, ko 

zmešamo dve primarni barvi, torej rdeča in rumena ustvarita oranžno, modra in rumena ustvarita 

zeleno, iz rdeče in modre dobimo vijolično. Če ob nastalo barvo postavimo še tretjo, preostalo 

primarno barvo, dobimo komplementarni par. Terciarne barve so mešanica dveh sekundarnih 

barv. Vsaka barva ima tri dimenzije; barvnost, svetlost in nasičenost. Barvnost je značilnost, po 

kateri se barve med seboj razlikujejo: rumena od oranžne, zelena od rumene itn. Barvnost se 

spreminja po obodu barvnega kroga. Svetlost, ki je druga dimenzija, določa svetlostno stopnjo 

barve, ki jo ima vsak odtenek pri svoji najvišji nasičenosti. Tako na primer ločimo temno modro 

od svetlo modre. Učinek svetlosti je odvisen tudi od osvetlitve barvne ploskve in od barv sosednjih 

ploskev, ozadja. Tretja dimenzija barve je njena nasičenost, ki jo zmanjšujemo, ko barvi dodajamo 

belo ali črno, tako namreč pridemo do nenasičenih barvnih odtenkov (Butina, 2000; Šuštaršič, 

2004). 

 

7.1.3    Likovne spremenljivke 

- Velikost: Določamo jo s primerjanjem posameznih likovnih enot med seboj; majhne z 

velikimi, tanke z debelimi, visoke z nizkimi itn. Večje delujejo bližje, majhne bolj oddaljeno. 
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- Število: Število likovnih enot v kompoziciji se nanaša na število likovnih enot v formatu, 

na število udeleženih vrednosti svetlosti, odtenkov barv, število smeri, velikosti itn. Če se 

število likovnih enot na ploskvi razmnoži, nastane površina, ki s svojim enakomernim 

ritmom, s sistemom ponavljanja, lahko pričara monotoni vzorec, ki ustvarja enakomerno 

površino.   

- Gostota: Učinek gostote je odvisen od različnih likovnih elementov, likovnih spremenljivk 

in načinov organizacije elementov v kompoziciji, predvsem od števila likovnih enot, 

njihovih velikosti, debelin (npr. pri črtah), njihovih medsebojnih razdalj in svetlostnih 

vrednosti posameznih enot.  

- Smer: Smer je lahko navpična in izraža budnost, strogost, trdnost. Vodoravna ponazarja 

mir in je pasivna, poševne smeri pa ponazarjajo gibanje in delujejo dinamično (Šuštaršič, 

2007). 

7.1.4    Barvni kontrast 

- Toplo-hladni kontrast: Nekatere barve izzovejo občutek toplote, druge občutek hladu. 

Dokazano je, da rdečeoranžna pospešuje cirkulacijo krvi, modrozelena jo upočasni. 

Takšen kontrast je lahko šibek ali močen, najmočnejši nastane med modrozeleno in 

rdečeoranžno barvo. Ploskve toplih barv delujejo bližje kakor hladne.  

- Komplementarni kontrast: Komplementarne barve si v barvnem krogu ležijo nasproti, če 

ju zmešamo med seboj, dobimo nevtralno barvo. Ta kontrast tvorijo na primer vijolična 

in rumena, modra in oranžna ter rdeča in zelena. Ti dve barvi se med seboj krepita 

(Šuštaršič, 2007). 

7.1.5    Dinamični učinek barve ali barvna vibracija 

Barvna vibracija nastane zaradi različnih prostorskih lastnosti toplih in hladnih barv. Do tega 

pojava pride s sočasnim opazovanjem dveh barv, ki imata nasprotne prostorske si lastnosti. 

Kadar recimo zremo v rdeče in modre lise, občutimo nekakšno migotanje, vibriranje, saj se naša 

očesna leča izmenično prilagaja različnim žariščem dveh barv. Impresionisti in pointilisti so na 

primer dinamiko vibracije izkoristili za prikazovanje zamisli o migotanju ozračja (Butina, 2000; 

Šuštaršič,2004). 

7.1.6    Likovni prostor 

Prostor zaznavamo s pomočjo čutov, med katerimi je najpomembnejši vid. Človekova zaznava 

prostora je posledica selektivnega opazovanja, saj je vidno zaznavanje zapleten proces, pri 

katerem nenehno izločamo in zbiramo iz prejetih vzorcev sporočila, ki jih nato urejamo v skladu 

z našimi čutnimi, s čustvenimi in z razumskimi potrebami in zakonitostmi. To je proces, pri 

katerem iz naravnega prostora nastane psihološki prostor. Likovni prostor pa izhaja iz naravnega 

in psihološkega prostora, čeprav se od njiju razlikuje; likovni prostor uresničujemo z likovnimi 
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izraznimi sredstvi. Medtem ko arhitekt in kipar uporabljata vse tri razsežnosti prostora, ima 

slikarski prostor samo dve razsežnosti ploskve, tretjo pa s primernimi likovnimi izrazili ustvarja 

kot iluzijo (Šuštaršič,2004). 
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7.2    SKICE 

Skice večinoma ustvarim s suhimi pasteli, včasih dodam tudi akrile, tempere in oljne pastele. So 

različnih velikosti, od majhnih v skicirkah, do 100 cm. Večje formate ustvarjam na tleh; tukaj se 

lahko poistovetim s Pollockovimi besedami: »Moje slike ne prihajajo s stojala. Na tleh lahko 

ustvarjam z lahkoto. Počutim se bližje, bolj v sliki, saj lahko na ta način hodim okoli nje, delam z 

vseh štirih strani in sem dejansko v njej.«   

 

Slika 25: Tamara Pintarič, Skica I, oglje na papirju, A3, 2019 

Sprva sem ustvarjala skice v črno-belih odtenkih, saj so mi tako svetovali profesorji na faksu. 

Začela sem posegati po pastelih, kredah, grafitih in oglju, ker sem jih lažje kontrolirala (jih naredila 

močnejše, izbrisala, zradirala) kot akrile in tempere. Tako sem bila tudi bolj »pri stvari« in ves čas 

ob tem razmišljala, kaj mi bo prinesel novi sloj. Ker sem opustila barvo, sem izgubila tudi možnost 

gradnje prostora z le-to. Pred seboj sem razgrnila velik bel list in začela nanj nizati črte, linije. Od 

čisto majhnih črtic do dolgih in širokih potez. Zanimivo mi je postalo, kako lahko samo s pomočjo 

linij ustvarim prostor. Nato sem začela dodajati še zatemnjene in posvetljene ploskve. Linije so 

začele prosto potovati po formatu, se združevale v ploskve, izginjale v ozadje, se prebijale v 

ospredje  in se prepletale med seboj.  
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Kmalu sem začela črno-bele risbe prenašati tudi v slikarstvo in v bravo, ker sem jo začela že močno 

pogrešati. Vendar sem se, vsaj v začetku skušala zadržati in uporabljala po dve, tri, največ štiri 

barve. Pozorna sem bila tudi na to, da so barve med seboj kontrastne, da povečujejo občutek 

prostora. Eksperimentirala sem s samim načinom nanosa; s čopiči, z odtiskovanjem pravokotnih 

in ravnih predmetov. Barvo sem nanašala tudi s karticami ali pa z njimi odstranjevala barvo z 

zgornjega sloja in na ta način odkrivala, kaj se skriva pod nanosom. 

 

Slika 26: Tamara Pintarič, Skica z akrili I, akrili na papirju, A3, 2019 

Slika 27: Tamara Pintarič, Skica z akrili II,  akrili na papirju, A3, 2019 

 

Navezala bi se na gospoda Butina: »Likovno delo je »proces, ki poteka med človekom in naravo«, 

v katerem ustvarjalec preko za likovno delo pomembnih organov (oči, rok, živčnega sistema itn.) 

posreduje, uravnava in nadzoruje menjavo snovi med seboj in naravo.«, ki torej trdi, da sta 

umetnost in narava povezani v nas samih, v naši podzavesti. Meni se je zgodilo, da sprva nisem 

imela tega namena – upodabljati naravo. Med ustvarjanjem sem se posvečala predvsem likovnim 

problemom, o motivih nisem razmišljala. Vendar sem hitro opazila, kako se v mojih delih zrcalijo 

podobe narave (še posebej, ko sem začela uporabljati barve); travniki, gozdovi, pokrajine, drevesa 

se v nekaterih delih vidijo že na prvi pogled. Sem pač otrok narave in preko tega ne morem, čeprav 

nisem razmišljala o sami motiviki, je ta prišla iz moje podzavesti. Tudi v črno-belih risbah lahko 

vidimo oblike, ki spominjajo na drevesno lubje, najbolj pa me asociirajo na bele breze; drevesa 

moje rodne Bele krajine. 
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Poglobljeno raziskovanje o pomenu barv, kakor jih je preučeval Kandinski, me je pripepljalo do 

ideje, da bi lahko vpliv barv preučila tudi malo drugače. Po Kandinskem se tople barve linearno 

približujejo gledalcu, hkrati pa se ekscentrično širijo. Hladne barve se od gledalca linearno 

oddaljujejo in koncentrično krčijo. Vsaki izmed barv pripiše tudi doživljajske in simbolne 

karakteristike. Rumena se brezglavo razširja preko svojih meja, se plošči, prihaja na površino. Zato 

sugerira fizično, telesno energijo, ki deluje nepremišljeno, nagonsko, brezciljno in v gledalcu 

vzbuja nemirnost, razburjenje, sama po sebi pa nima globine. Za razliko od rumene rdeča ne žari 

brezglavo in brezobzirno, pač pa žari trdno in v sebi, zrelo in močno. Se ne razširja brezglavo kot 

rumena, ampak zadržuje energijo v sebi in se krepi. Rdeča kroži v sebi, zato je nasprotje zelene. 

Sama po sebi je rdeča zelo materialna in podobno kot rumena nima globine. Globino ji dodamo z 

mešanjem z modro. Modra se krči vase in oddaljuje, zato pridobi globino, ki sugerira metafizičnost, 

pomensko globino. Ustvarja občutje umirjenosti, ko se približuje črni, pa tudi žalost. Oranžna je 

poploščena rdeča. Rumena v njej rdečo pripelje skoraj do razpustitve, do izgube kontrole, do 

rumene. Toda moč rdeče pri oranžni ostaja dovolj izrazita, da jo zadržuje. Oranžna je kot človek, 

ki je prepričan o svojih močeh. Vijolična je ohlajena rdeča, poglobljena rdeča in zato nasprotje 

oranžne. Zeleno dobimo, če zmešamo modro in rumeno, zmešamo tudi gibanja, ki so v njima 

prisotna. Pri zeleni se zato vsakršno gibanje ustavi, zato je statična, nevtralna in pomirjujoča barva 

(Butina, 2000; Šuštaršič,2004). 

 

Slika 28: Tamara Pintarič, Skica V, pasteli in akrili na papirju, 30x 50cm , 2019  
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Preizkušam, kako različne barve učinkujejo med seboj, včasih ustvarijo umirjen kontrast, spet 

drugič barve zavibrirajo. Celotno kompozicijo ustvarim s pomočjo najrazličnejših linij, ki se glede 

na smer, velikost ali barvo združujejo v ploskve. Poskušam ustvariti iluzionistični prostor, 

nekatere ploskve izginejo v ozadje, spet druge pridejo v ospredje. Linije ponazarjajo tudi gibanje, 

ploskve se tako iztekajo proti robovom, lahko pa si predstavljamo, da stečejo tudi preko njih.  

 

Slika 29: Tamara Pintarič, Skica VI, pasteli in akrili na papirju, 100 x 70cm, 2019 

 

Pri risanju na grafično matrico uporabljam tanek, a hrapav papir, saj sem preko poizkusov 

ugotovila, da na ta način najlažje poustvarim nežne poteze pastelnih kred, ki se najbolje odrazijo 

ravno v tehniki mehke prevleke, saj se na matrico prenese prav vsak, še tako rahel stik risala s 

papirjem, poudari pa se tudi zrnatost vsake poteze.  
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7.3    Grafika 1 

 

Slika 30: Tamara Pintarič, Van Goghova pot, jedkanica, barvni vernis mou, mere matric: 15 x 20cm, 2019 

7.3.1    Formalna analiza 

Za grafiko Van Goghova pot sem naredila dve matrici, pri nanašanju barve sem se odločila za dve 

njegovi najpogostejši; rumeno in modro. Celotna grafika je sestavljena iz linij; od tankih, kratkih, 

bledih, večjih, debelejših, vse do močnejših, nenasičenih barv. Vidimo dva toka, dve poti, modra, 

ki potuje od gledalca proti levemu robu in se zaključi na vrhu, učinek gibanja in prostora sem 

ustvarila tako, da se pot začne z večjimi linijami, ki se, ko se oddaljujejo, postopoma zmanjšujejo. 

Pod modro potjo se skriva tudi rumena, ki deluje bolj pozitivno, saj odvije proti desnemu robu. 

Večje linije v spodnjem levem robu so položene tako, da se med modrimi in rumenimi ustvari 

močen kontrast. Desno, nad potjo, vidimo bolj blede poteze, ki zaradi tega delujejo bolj oddaljene. 

Največ potez je navpičnih, te delujejo stabilne, trdne, predstavljajo rast. Poševnice še dodatno 

poudarjajo gibanje in ustvarjajo prostor. Medtem ko vodoravne poteze presekajo prostor, so 

pasivne, ravno tako kot na van Goghovem delu Dež v Auversu. Linije se vizualno združujejo glede 

na velikost in barvo ter tvorijo ploskve in plane.  
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7.4    Grafika 2  

 

Slika 31: Tamara Pintarič, Prekrivanje, jedkanica, barvni vernis mou, mere matric: 15 x 20cm, 2019 

7.4.1    Formalna analiza 

Grafika je odtis dveh matric, s tem da sem na eno lokalno nanesla dve barvi; temno in svetlo 

modro. Ob ustvarjanju nisem imela v mislih nobenega motiva, vendar sedaj, ob pogledu na grafiko, 

začutim pridih narave, kakor tudi v vseh ostalih. Tukaj so v ospredju velike, debele svetlo-modre 

poteze, ki rumeni oker, kljub likovnim zakonitostim, potisnejo v ozadje. Tudi temno modra, ki je 

manj nasičena, in bi naj bila praviloma bližje od posvetljene modre, tukaj sili v ozadje, saj so te 

linije izredno majhne in postavljene na vrh formata. Rumeni oker je hkrati ves pomaknjen za 

četrtino višje od spodnjega roba, kar naredi nek presek. V zgornji tretjini grafike opazimo drobne 

teksture, rumene in modre madeže, ki niso nastali s pomočjo risal, temveč z dotiki rok. Kontrast, 

ki ga ustvarita svetlo-modra in oker-rumena je nežen in umirjen, saj so odtenki precej pastelni. 
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7.5    Grafika 3 

 

Slika 32: Tamara Pintarič, brez naslova, jedkanica, vernis mou, mere matrice: 20 x 30cm, 2019  
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7.5.1    Formalna analiza 

Slednji grafiki nisem dodelila naslova, saj ne želim, da gledalca asociira na nek določen motiv. Rada 

bi, da ima vsak odprte možnosti predstave in svojo lastno izkušnjo s tem delom. Tudi ob 

ustvarjanju skice nisem imela v mislih nobenega motiva, želela sem, da je delo abstraktno. 

Pomembnejša mi je bila sama kompozicija, prostorsko učinkovanje barv, poigrala sem se s 

prekrivanji in likovnim prostorom. Na prvi pogled nas lahko mogoče res spominja na mesto z 

visokimi stolpnicami in okoljem, naravo, ki ga obdaja. Modra in oker-rumena vijugasta ploskev, ki 

se prelivata med navpičnicami, bi lahko predstavljali dve poti in križišče med njima (slika 33). 

Lahko so to tokovi energije, ki se prepletajo med sabo. Množice ljudi, morje občutkov, misli, čustev. 

Vsaka poteza je drugačna od druge in niti dve si nista enaki. Nekatere so postavljene bolj zgoščene, 

bližje, te v spodnjem levem kotu tvorijo modro ploskev z drobnimi teksturami (slika 34). Čez njih 

se raztezajo rdeče navpične linije, ki tvorijo skupaj z modro podlago močen kontrast, ki privabi 

gledalčevo oko. Zaradi tekstur in zrnatosti potez se tukaj ustvari učinek barvne vibracije, linije 

zamigetajo, rdeče pa pridejo v ospredje. Levo od tega detajla se od spodnjega roba dviga najdaljša 

linija od vseh, ki močno izstopa zaradi svoje živo-rdeče barve. Tukaj bi se navezala na prej 

omenjeno van Goghovo cipreso, ki zaradi svojih močnih črnih odtenkov preseka pokrajino na dva 

dela. Ravno tako izstopajoča in pomembna je ta rdeča linija. Da bi jo vseeno povezala z ostalimi 

črtami, sem čez njo prelila pas drobnih, modrih diagonal, ki jo malo umirijo in omejijo (slika 35). 

Ta moder pas teče od gledalca proti daljavi in se izteka proti vrhu formata. Na svoji poti preseka 

pas drobnih, oker-rumenih linij, ki prihajajo z leve strani. Na vrhu se oba tokova srečata in zlijeta 

ter ustvarita čudovit toplo-hladni kontrast. Od desnem robu vidimo, kako se z vrha spuščajo vse 

manjše in manjše linije, kakor zavesa, in se iz rumene prevesijo v temno modre odtenke.  

           

                  Slika 33:  Detajl 1                                                 Slika 34:  Detajl 2                                          Slika 35:  Detajl 3 

  



31 
 

7.6    Grafika 4 

 
Slika 36: Tamara Pintarič, brez naslova, jedkanica, vernis mou, mere matrice: 30 x 40cm,  

mere papirja 50 x 70cm,  2019 
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7.6.1    Formalna analiza 

Pri izdelovanju matrice sem se odločila, da bom uporabila največjo, ki mi je bila na razpolago. Zanimalo 

me je, ali lahko občutek prostora in gibanja s tem še dodatno stopnjujem, sam imam na večjem formatu 

toliko več možnosti ustvariti čim več raznolikih linij. Večja kot je matrica, večje so tudi možnosti, da se 

kaj zalomi, vendar me lise, ki so nastale zaradi neprevidnosti ne motijo. Ravno nasprotno; pisane lise v 

ozadju dodatno popestrijo linijsko kompozicijo. Lahko bi rekla, da so nastale nezavedno, v moji 

podzavesti, vendar so pri procesu ustvarjanja matrice nekako uspele priti na plan. Na prvi grafiki (Slika 

36), ki je odtis dveh matric, sem uporabila tri primarne barve. Rumena in rdeča delujeta bolj umirjeni, 

medtem ko močna modra preseka celotno kompozicijo, kljubuje likovnim zakonitostim in se prerine v 

ospredje. Med modro in rdečo se ustvari barvna vibracija. Na levi strani se od vrha proti spodnjemu 

robu, v zlatem rezu, spušča zavesa drobnih linij. Matrici sem nato odtiskovala še v drugih barvah, kot 

lahko vidite na spodnjih fotografijah; Sliki 37 in 38. Uporabila sem komplementarni barvni kontrast 

med rumeno in vijolično, dodala pa sem še malo olivno zelenih delov. Ko sem odtisnila obe matrici, je 

na drugi matrici ostalo nekaj barve, zato sem na njo položila namočen grafični papir in ga ponovno 

zavrtela čez prešo. Nastal je zanimiv odtis, ki ga vidite na Sliki 38. Vijolična barva se tukaj spremeni v 

nežno roza, medtem ko zelena postane močnejša, rumeni oker pa obarva skoraj celoten format. Na 

levi grafiki je vijugasta rumena pot v ozadju, v ospredje se prerine močna vijolična. Na desni grafiki pa 

je ta ista rumena pot bolj izrazita, nič je ne ustavi med prodiranjem v ospredje. 

Slika 37: Tamara Pintarič, brez naslova, jedkanica, 

vernis mou, mere matrice: 30 x 40cm,  2019 

Slika 38: Tamara Pintarič, brez naslova, jedkanica, 

vernis mou, mere matrice: 30 x 40cm, 2019 
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8    RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

8.1    Ali obstaja možnost avtorskega likovnega prevajanja oziroma   

transponiranja likovnih del?   

Preko študij primerov likovnih transponacij v zgodovini likovne umetnosti in preko analize Van 

Gogha ter transponacije v lastne grafike sem dokazala, da obstaja možnost avtorskega prevajanja 

oziroma transponiranja likovnih del. 

 

8.2    Kaj se pri procesu likovne transponacije izgubi in kaj se pridobi?  

Vedno se pri procesu likovne transponacije v prevodu nekaj pridobi in nekaj izgubi. V mojem 

primeru, ko sem za vzgled vzela van Goghove poteze, linije, barve in barvne kontraste, ne pa 

motiva, se je pri prevodu izgubila pripovedna plat. Ustvarila pa sem nov likovni izraz oziroma 

jezik.  

V primerih likovnih transponacij, ki sem jih študirala, se je večina umetnikov zgledovala po motivu 

in kompoziciji, spremenili pa so tehniko in način ustvarjanja. V teh primerih je pripovedna plat 

dela ostala precej podobna. Preko likovne transponacije van Goghovega načina slikanja v svoje 

lastne grafike pa sem dokazala, da se lahko pripovedništvo povsem spremeni, izgubi. Pridobila pa 

sem svoj lasten likovni jezik in preko preizkušanja in iskanja odgovorov na likovne probleme, kar 

je reševal tudi van Gogh, našla nov način likovnega izražanja. 

 

8.3    Kakšen delež ima pri likovnem transponiranju menjava likovne 

tehnike?  

Preko študije primerov transponacij, kjer sem izbrala umetnike, ki so pri likovnem transponiranju 

uporabili drugo tehniko kakor umetniki, po katerih so se zgledovali, in preko lastnih interpretacij 

van Gogha iz slikarske tehnike v grafiko, sem dokazala, da je menjava likovne tehnike precej 

pomembna. Lahko bi rekli, da nam to na nek način onemogoča, da bi neko delo kopirali, saj pride 

pri menjavi tehnike do povsem novih načinov likovnega izražanja. Hkrati nas nova tehnika 

vzpodbudi k iskanju novih rešitev za določen likovni problem. Posledično lahko preko tega 

ustvarimo svojevrsten likovni jezik. 

Tudi preko lastne izkušnje lahko potrdim, da je menjava tehnike zanimiva in dobra izkušnja. Vsaka 

likovna tehnika ima svoje karakteristike in že s tem, ko jo zamenjamo, se nam odpre povsem nov 

likovni svet.  
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8.4    Na kakšen način lahko s pomočjo linij in barve ustvarimo iluzionistični 

prostor ter občutek gibanja? 

S študijem literature in z lastno likovno produkcijo sem ugotovila, da gibanje ustvarjajo predvsem 

diagonalne linije ter krivulje. Poševna črta deluje dinamično, kinetično, je prehodnica med 

navpičnim in vodoravnim in pomeni gibanje (Butina, 2000). Hkrati ustvarjamo gibanje z nizanjem 

različnih velikosti črt, ki se s tem, ko postajajo manjše, oddaljujejo v formatu. Velikost, debelina in 

gostota linij so hkrati tudi pomembne za ustvarjanje likovnega prostora, saj delujejo večje črte 

bližje, manjše pa bolj oddaljene. Barve še dodatno pripomorejo h gradnji prostora, saj nam 

delujejo ploskve toplih barv bližje kakor hladne. 
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9    SKLEP 

V svojem diplomskem delu sem se posvetila raziskovanju pojma likovna transponacija, tako 

nasploh, kakor tudi preko svoje lastne produkcije, saj sem poskušala narediti transponacijo van 

Goghovih slik v grafično tehniko mehke prevleke. Sprva sem analizirala dve njegovi deli, ki sta mi 

služili kot inspiracija in vzgled za moje nadaljnjo delo. Nato sem predstavila nekaj primerov 

umetniških praks, ko so se umetniki zgledovali po svojih predhodnikih. V nadaljevanju sem 

predstavila grafiko, globoki tisk, jedkanico in grafično tehniko mehke prevleke ali vernis mou in 

razložila ter s fotografijami ponazorila celoten postopek od izdelave matrice do tiska. Na koncu 

sem povzela še likovno teoretske pojme, ki sem jih nato uporabila pri predstavitvi svojih grafik, in 

jih analizirala. Dokazala sem, da obstaja možnost avtorskega prevajanja oziroma transponiranja 

likovnih del. Preučila sem, na kakšen način lahko tvorimo iluzionistični prostor in občutek gibanja 

z dvema osnovnima likovnima prvinama; to sta linija in barva. Hkrati pa sem tudi preko celotnega 

procesa našla svoj lasten likovni izraz, nov likovni jezik, ki ga želim razvijati in proučevati še 

naprej, dokler ne izkoristim vseh njegovih potencialov.  
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