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POVZETEK 
	 Skozi čas je portret večkrat spremenil svojo funkcijo in namen. Danes portret 
ne predstavlja oz. posnema le realnosti, pomembna postaja tudi esenca, avra člove-
ka. Portret danes ne priča o portretirancu z vidika socialnega ali finančnega statusa 
tako kot nekoč, v ospredje postavljamo osebo samo – kakšne ima vrednote, interese 
in seveda čustvovanje. 

	 Med razvojem umetnosti se spreminja tudi funkcija portreta. Na področju 
slikarstva pride do številnih novih rešitev, prav tako pride tudi do več vrst portretnih 
tipov (samostojni, dvojni in skupinski portret). Do takšnega razvoja pride tudi na po-
dročju grafike, vendar tukaj seveda igra pomembno vlogo tudi reproduktibilnost. 
Grafika načeloma zaobsega tehnično in likovno področje odtiskovanja, hkrati pa 
predstavlja tudi način, kako neko površino materiala primerno obdelamo. Tu se 
srečata natančnost in eksperiment, s čimer portret pridobi novo vlogo ter idejo, kaj 
naj bi predstavljal. 

	 Skozi vsa obdobja je portret v umetnosti vselej imel pomembno vlogo, vendar 
se je z izumom fotografije ta vloga precej zmanjšala. Fotografija prevzame 
reprezentacijo realistične podobe in začne služiti kot dokument, vendar ko fotografi-
ja opusti dokumentarni vidik, postane enakovredna tradicionalnim umetniškim 
zvrstem, torej slikarstvu, grafiki in drugim. V svoji diplomski nalogi bom skušala 
raziskati vse te vidike, ki so posredno ali neposredno povezani s portretom, in nato 
analizo tudi aplicirala na lastna likovna dela.


KLJUČNE BESEDE: 

- portret v grafiki


- reproduktibilnost


- grafična tehnika – jedkanica


- modernizem 

- sodobni portret
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SUMMARY 
	 Throughout time portrait has changed its function, purpose, many times. To-
day, portrait doesn’t just show or imitate reality, what has also become important is 
the essence and the aura of a person. Contemporary portrait doesn’t just speak of 
the persons social or financial status, like it used to, today we put upfront the per-
sons values, interests and emotions. 

	 Just like art, portraits function also changes and develops through time. In 
painting, we see multiple new solutions and portrait types (individual, double and 
group portraits). Such developments also come in printmaking, but here we see a 
major role in reproductibility. Printmaking in principle combines technical and artistic 
area of printing, but it also shows, how to properly process a surface of a certain 
material. Here, precision and experiment meet, and with that, portrait gains a new 
role and idea, of what it should represent. 

	 Through each period, portrait has always had a leading role, but that changed 
with the invention of photography - portraits role in art, minimalised. Photography 
takes over representing realistic images and begins serving as a document, but as 
soon as photography omits the documentary aspect it becomes equal to traditional 
art forms, such as painting, printmaking and such. In my thesis I will try to explore all 
of these aspects, which are directly and indirectly connected to portraits and I will 
then try to apply  this analysis to my own artistic works. 


KEY WORDS: 

- portrait in printmaking


- reproductibility


- printmaking technique - etching


- modernism


- contemporary portrait 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1 UVOD 
	 Grafika, kot ena izmed vej v likovni umetnosti, zahteva od umetnika čas, 
potrpežljivost in veščine. Umetnikova roka narekuje celoten postopek, v katerem 
raziskuje svetlo-temne kontraste, linijo, valeurske ključe itd. Je tehnika, ki omogoča 
eksperimentiranje kot igrivost. 

	 V teoretičnem delu svoje diplomske naloge sem se osredotočila na razisko-
vanje zgodovine portreta v grafiki, razčlenila reproduktibilnost in raziskala različne 
umetnike iz preteklosti ter njihova dela. Raziskovala sem tudi neverbalno komu-
nikacijo (predvsem obrazno mimiko) in kako je bila skozi čas razčlenjena s strani 
umetnikov. Zanimala sta me predvsem tehnika jedkanice in proces tiskanja.

	 V drugem delu naloge sem raziskala sodobno umetnost in portret, hkrati sem 
raziskala nekaj sodobnih umetnikov ter izpostavila dela, iz katerih sem tudi sama čr-
pala navdih.

	 V tretjem delu naloge sem predstavila lastna grafična dela. Ustvarjala sem v 
grafični tehniki jedkanice. Raziskovala sem ženski obraz in različne valeurske ključe 
ter njihov vpliv na sama likovna dela. 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2 ZGODOVINA PORTRETA V GRAFIKI 
	 Ko gledamo umetniško delo, se vedno sprva vprašamo, kaj nam sporoča, o 
čem govori. Že od prvega dne na tem svetu nas stalno spremlja človeški obraz, in to 
dejstvo drži tudi v umetnosti. Portreti vedno pritegnejo pozornost, vendar je od 
umetnika odvisno, kaj pravzaprav s portretom želi izraziti. Ob prikazovanju obraznih 
potez posameznika se umetnik sprašuje, kako najbolje predstaviti upodobljenca, 
kako doseči pravo podobnost, pristnost in hkrati tudi zajeti esenco človeka skozi 
pogled, držo, zorni kot itd. 

	 Poleg spreševanja, kaj vidimo, kaj nam določeno delo sporoča, se začnemo 
tudi spraševati, kako je delo pravzaprav narejeno. Likovna oblikovalna področja, kot 
so slikarstvo, kiparstvo in risanje, so dominirala že od samega začetka človeške civi-
lizacije, vendar ljudje večkrat pozabimo na likovno področje grafike. Preden sploh 
lahko začnemo govoriti o začetkih grafike, kot jo poznamo danes, torej praktična 
uporaba odtiskovanja, moramo omeniti prazgodovino. Najstarejši primeri odtisko-
vanja so danes znani kot odtisi rok na stenah podzemeljskih jam pred približno 70 
000 leti – tako pozitivi (odtis dlani, pomočene v barvo) kot negativi (roka služi kot 
šablona in omogoča barvanje okolice). Za jasen primer sem podala odtise ženskih 
rok iz jame iz Argentine.
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Slika 1: Cueva de las Manos, Argentina, pred ok. 13 000 leti.



Tiskanje na trdo podlago poznamo že od prazgodovine, tiskanje na mehko podlago 
(svilo, bombaž, lan) pa pripisujemo višjim civilizacijam, kot so Egipčani, Rimljani, Ki-
tajci v 7. in. 6. stol. pr. Kr. Tiskanje tapetnih prevlek za stene in različnih vrst blaga je 
bilo omogočeno s pomočjo različnih matric, narejenih iz lesa (kot neke vrste 
štampiljke ali označevalne kocke) in jih posledično štejemo tudi kot predhodnice 
lesoreza. Zahvaljujoč Kitajski in izumu grafičnega papirja v 2. stol. pr. Kr. pride do 
sprememb v grafiki in se počasi približujemo ideji grafike, kot jo tudi poznamo 
danes. Na prehodu iz srednjega v novi vek opazimo rastoče potrebe po verskih oz. 
nabožnih podobah, ki so zahtevale grafično-umetniške rešitve s pomočjo lesorezov. 
Lesorez je sicer omogočal le razliko med črnim in belim, zato z novim vekom pride 
tudi do novih tehnik, in sicer bakroreza. Bakrorez je predvsem omogočal rešitve 
likovnih problemov, kot so prehajanje med črnim in belim ter oblikotvorne in ekspre-
sivne možnosti. Tehnika bakroreza je nato vrsto let služila za knjižne ilustracije s 
poudarkom na figurah. Tukaj lahko izpostavimo pomembnost človeške figure v 
grafiki, vendar portret kot samostojen likovni motiv še ni dominiral. Človeško telo je 
bilo v tem času predstavljeno z vidika religije, še pred tem pa kot zavedanje in potr-
jevanje našega obstoja ter raziskovanje tega. (Muhovič, 2015)

	 V novem veku je v tehniki lesoreza, bakroreza in suhe igle s svojim delom, 
raziskovanjem ter sposobnostmi do konca izkoristil umetnik Albrecht Dürer (1471–
1528). Grafiko je pojmoval kot enakovredno umetnostno panogo slikarstvu in je zato 
vanjo ponesel številne likovne novosti in rešitve, ki so vplivale na bodoče umetnike. 
Grafika mu je dopuščala, da je uvidel izvenumetniški pomen distribucije grafičnih lis-
tov ter grafične vrednosti pri hitrem in enakomernem širjenju umetnostnih inovacij po 
vsem svetu. Tako kot je bilo značilno za tisti čas, je umetnik predvsem izrabljal reli-
giozno motiviko za svoja dela, vendar je hkrati tudi samostojno raziskoval portret in 
avtoportret, vendar predvsem na risarskem in slikarskem področju, le redko na 
grafičnem.

	 Medtem pride tudi do novih tehnično-tehnoloških inovacij na področju izdelo-
vanja matric. Bakrorez je zahteval, da so linije ročno vrezane v bakreno ploščo, kar je 
bil dolg in utrudljiv proces. Postopek je bil z odkritjem jedkanice izrazito olajšan, saj 
je kemično jedkanje poenostavilo celoten proces, čeprav jedkanica ni dosegala 
bakrorezne preciznosti. Obe tehniki sta močno vezani na linijo, kar je pomenilo, da v 
njima artikulacija enakomernih temnih ali svetlih ploskev ni bila mogoča, vendar se z 
odkritejm mezzotinte in kasneje akvatinte tudi to spremeni. S pomočjo novih tehnik 
pridejo bolj do izraza tudi različni motivi, kot je recimo portret. Sicer je bil motiv 
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predvsem izražen na področju slikarstva in risanja, v grafiki se ni pretirano obdržal, 
dokler ga ni začel na vseh področjih raziskovati Rembrandt Harmenszoon van Rijn 
(1606–1669). 

	 Rembrandt je bil holandski slikar, ki je na področju grafike prav tako razisko-
val predvsem v tehniki jedkanice. Štejemo ga kot mojstra avtoportreta, kar jasno 
dokazujejo njegova dela. Osredotočila bi se torej na jedkanice med letoma 1631 in 
1648 – študije obraznih mimik, drže, svetlobe in tudi oblačil. Tukaj lahko jasno vidi-
mo, da je umetnik izpostavljal vse glavne elemente avtoportretov. V obdobju rene-
sanse lahko opazimo značilno pozo, ki predstavlja ¾-profil portretiranca, jasno 
nakazana oblačila in dodatek, kot je npr. klobuk. Z linijo je umetnik prikazal mnogo 
likovnih rešitev in spretnosti, ne samo na obrazu portretiranca, temveč tudi pri prika-
zovanju prostora. Tukaj se lahko predvsem osredotočimo in razčlenimo pojem svet-
lo-temno. Kot ena izmed likovnih prvin definira bistvo naše percepcije, in sicer, da 
povsod v svetu – tako v fizičnem okolju kot v likovnih delih – stalno zaznavamo sve-
tle in temne dele, ki nam prinašajo informacije o prostoru, okolju ter omogočajo 
formiranje in branje likovnih vsebin. V sami jedkanici svetlo-temno torej igra ključno 
vlogo, kako delo zaznavamo, kako se gradi prostor. Ker nas svetle barve bolj aktivi-
rajo, se nam zdijo bližje, temne pa posledično bolj oddaljene – tako dobimo tudi 
občutek globine. Četudi na likovnem delu ne bi bila prikazana figura, bi naši možgani 
iskali oz. gradili prostorsko globino. (Muhovič, 2015)

	 Ker jedkanica zahteva večletne veščine, je zelo jasno, da je bil Rembrandt 
eden izmed večjih mojstrov jedkanice in tudi prikazovanja svetlobe ter sence. Za 
primer bi podala delo, imenovano Avtoportret ob oknu, saj ta odtis jasno prikazuje 
vse že prej omenjene elemente, hkrati pa lahko razberemo, da umetnik tu še najmanj 
pozira, delo je najbolj bolj spontano in pristno od vseh njegovih jedkanic. 
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	 Različne grafične tehnike, torej visoki, globoki in ploski tisk, so omogočale 
različne rešitve, prav tako tudi različne načine tiskanja, vendar je takrat bilo v umet-
niški grafiki že bistvo prikazovati podobe oz. slike, ki imajo pridih unikatnosti. Na 
umetniško področje kasneje vpliva predvsem litografija, saj je omogočala tiskanje v 
barvah (s pomočjo rumene, rdeče in modre so dobivali različne barvne učinke) in je 
tako bil iznajden tudi plakat. S tem se je na področju umetnosti razvila tudi industri-
jsko reproduktivna grafika – bistvo postane možnost matrične multiplikacije risbe oz. 
slike v manjši ali večji nakladi. Že prej je bila bistvena vloga grafike reproduktibilnost, 
predvsem v smislu širjenja nabožnih informacij/motivov, vendar se sčasoma umetni-
ki začnejo umetniško in likovno izražati zaradi želje po uresničevanju ter izkazovanju 
svojih umetniških sposobnosti. 

	 Grafika je torej do iznajdbe fotografije imela neverjetno velik razcvet – vplivala 
je na življenjski slog, kulturo, izobraževanje itd., vendar se ravno takrat pojavi fo-
tografija (okoli leta 1820). Fotografija je na umetnost močno vplivala in je posledično 
tako rekoč “trpela” tudi grafika; ideja množične reprodukcije je izgubila pomen, po-
leg tega pa razcvetijo drugačne tehnike tiskanja (reprodukcijska fotografija, fotoli-
tografija …). Grafika je postala le drugo ime za risbo, razmnoženo z odtiskovanjem, 
vrednota torej ni bila več ista kot nekoč. Če se ponovno osredotočimo na sitotisk, ki 
se uveljavi po letu 1960, moramo izpostaviti njegov vpliv na fotografijo v smislu 
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Slika 2: Rembrandt H. van Rijn: »Avtoportret ob oknu«, jedkanica, 15,5 × 12,9 cm, 1648.



uvedbe fotografskih postopkov. Tukaj lahko povežemo vzporednico med grafiko in 
fotografijo, saj ena vpliva na drugo, vendar ne več v negativnem smislu, temveč v 
pozitivnem. Izpostavila bi umetniško gibanje pop art, ki se je pojavilo v ZDA in Angliji 
ter je črpalo ravno iz fotografije. Potrošništvo je bilo v 50. letih že del vsakdanje kul-
ture in določeni umetniki so ravno to izrabljali kot glavni motiv za svoja dela ter vmes 
skušali vplesti fotografijo. 

	 Tudi v smislu tiskanja pride do korenitih sprememb, saj so izumljeni hitrejši in 
boljši postopki. Funkcija podobe ni več ista, potiskani materiali so sprejeti kot nekaj 
samoumevnega; reproduktibilnost se počasi izkazuje kot nebistveni del grafike, vse 
bolj pomemben postaja njen formativni potencial. (Jesih, 2000)

	 S pomočjo fotografije je tudi portret dobil povsem novo vlogo v človeškem 
življenju, sitotisk pa je k temu le dodal. Sprva je portretna fotografija imela splošno 
rast v popularnosti, za razliko od portretne slike/grafike, vendar se z umetnikom 
Andyjem Warholom (1928–1987) to spremeni. Omenila sem že, da so v obdobju pop 
arta umetniki črpali iz fotografije – pri Warholu je bila ravno fotografija ključna za nje-
gova dela, saj je na platno prenesel podobe znanih osebnosti, ki so bile originalno 
fotografije. Zvezde, kot so Elvis Presley, Elizabeth Taylor in Marilyn Monroe, je 
prikazal v tehniki sitotiska z multiplikacijo podob. S tem je kritično opozarjal na 
potrošništvo in negativne spremembe, ki so se začele pojavljati v družbi. Eno izmed 
njegovih najbolj znanih del je Diptih Marilyn iz leta 1962, ki nam govori o zvezdnici, o 
družbi in tudi umetniku samemu. Ravno v tistem času je Warhol pravzaprav komaj 
začel uporabljati sitotisk, vendar ga je kljub temu združeval s slikanjem – združevan-
je teh dveh likovnih področij (slikanje, grafika) mu je poleg hitre izdelave omogočalo 
večji razpon možnosti ter številne fine različice vsake slike. Barve so mu omogočale 
večjo dramatičnost, kar dokazuje barvni vzorec na levi strani panela, medtem ko na 
desni strani črno-bele podobe bledijo. Sprva bi lahko pomislili, da je takšno variiran-
je jasnosti oz. tona nenamerno, vendar je Warhol s tem želel prikazati nesrečno za-
sebno življenje zvezdnice, ki se je tragično končalo istega leta, ko je bil diptih nare-
jen. Z uporabljeno tehniko in svojimi veščinami je umetnik prikazal ter opozoril na 
minevanje, ki je del našega življenja, vendar na to večkrat pozabimo. 

	 Omeniti moramo tudi pomembnost diptiha – forma diptiha je bila tradicional-
no namenjena religioznim vsebinam. Ta diptih pa je nosil drugačno pomembnost, ker 
so pomnožene podobe Marilyn vzbujale misel na množične medije in njihovo stalno 
prisotnost ter negativen vpliv na družbo. Sicer je Warhol naredil to umetniško delo 
tudi iz družbenokritičnih razlogov, vendar moramo izpostaviti njegovo odkrivanje 
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barvnih odnosov, ki so bili pomembni za tekstilno industrijo, kulturo ter umetniški 
svet. Danes je znan kot vodilna osebnost iz obdobja pop arta – vpeljal je več novih 
tehnik, ki so vplivale na grafiko in slikarstvo, kot ju poznamo danes, hkrati moramo 
izpostaviti fotografijo kot eno izmed glavnih elementov v njegovem delovanju. 
Warhol je s svojim delovanjem utrl pot mnogim umetnikom in tudi družbi, saj so ljud-
je z njegovimi deli začeli gledati na portret in  tudi osebo drugače. (Warhol in 
Neubauer, 1997)  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Slika 3: Andy Warhol: »Diptih Marilyn«, mešana tehnika, 205,44 × 289, 56 cm, 1962.



2.1 GRAFIČNA TEHNIKA JEDKANICA 
	 Grafika kot ena izmed zvrsti likovne umetnosti označuje likovna dela, ki so 
narisana, napisana ali urezana z različnimi risali in orodji. Od posameznika zahteva 
izdelavo ali obdelavo matrice s pomočjo različnih postopkov in je hkrati generični 
pojem za vse, kar je narisano, napisano in strojno ali ročno natisnjeno. V nadaljevan-
ju bom na kratko opisala grafično tehniko jedkanica.

	 Jedkanica je tehnika globokega tiska, pri kateri jedkanje cinkove, jeklene ali 
bakrene plošče omogoča linijsko risbo. Poglobljena risba je omogočena s pomočjo 
kemijskih postopkov (jedkanje z dušikovo, žvepleno kislino). Preden matrico kemi-
jsko obdelamo, jo moramo zbrusiti s finim brusnim papirjem in jo nato spolirati s 
polirno pasto, dokler v njej ne vidimo lastnega odseva in postane popolnoma glad-
ka. Ključno je, da matrico dobro očistimo z bencinom in jo nato tudi razmastimo, saj 
sledi polirne paste lahko vplivajo na bodoče kemijske procese. Ploščo nato osušimo 
in zaščitimo zadnjo stran, da kislina jedka samo eno stran plošče. Ploščo premaže-
mo s tekočim asfaltom, vendar pazimo, da nanesemo tanek sloj. Ko se prevleka as-
falta posuši, lahko začnemo z risanjem s pomočjo igle. V samo ploščo ne zarezuje-
mo, temveč samo odstranjujemo asfaltni premaz. Ko končamo z risanjem, matrico 
položimo v posodo, kjer je razredčena dušikova kislina in tako se začne proces jed-
kanja. Med jedkanjem moramo paziti, da odstranjujemo mehurčke, ki se sproti nabi-
rajo na plošči. Jedkamo lahko tudi večstopenjsko, kar zahteva, da ploščo večkrat 
vzamemo iz posode s kislino in jo speremo z vodo, nato pa predele risbe ponovno 
premažemo s tekočim asfaltom. Upoštevati moramo tudi dejstvo, da dlje ko jed-
kamo, globlje bodo brazde, zato moramo večkrat preveriti globino – pomagamo si z 
iglo in z lupo. Ko končamo s kemičnim procesom, sledita ponovno čiščenje matrice 
in brušenje robov. Robovi morajo biti zbrušeni, da se med procesom tiskanja ne str-
ga list, na katerega se bo prenesel motiv, in posledično sam odtis. Po brušenju lahko 
s pomočjo organtina vtremo tiskarsko barvo v reže, ki jih je zjedkala kislina. Na 
površini plošče je odvečna barva, ki jo z rahlimi in enakomernimi krožnimi gibi 
obrišemo s časopisnim papirjem ali organtinom. Ploščo obrišemo tudi z dlanjo, da 
barva ostane samo v predelih, ki smo jih zjedkali, nato pa s krpo očistimo še robove 
matrice. Preden začnemo tiskanje, moramo grafični papir navlažiti, da se bo barva 
lahko primerno prenesla (visok pritisk namreč izsesa barvo iz vdolbin). Sledi tiskanje, 
kar pomeni, da pripravljeno ploščo postavimo na tiskarski stroj, nanjo položimo 
primerno navlažen papir, nato pokrijemo s filcem in odtisnemo. Seveda moramo 
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pred tiskanjem nastaviti tudi primeren pritisk. Ko se motiv odtisne, jo položimo na 
varno mesto, da se posuši. (Ayres, 1993)  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2.2 NASMEH SKOZI ČAS 
	 Komunikacija je del našega vsakdana, vendar se večkrat spozabimo, da ko-
municiramo tudi na neverbalni ravni. Brez neverbalnega izražanja bi bilo naše 
razumevanje oseb in sveta omejeno, hkrati bi bili nezmožni prikazati lastna čustva, 
občutja, zanimanje itd. Neverbalna komunikacija je torej ključni del naše komunikaci-
je. Kaj sploh sodi pod neverbano komunikacijo? Pod to sodi govorica telesa, tudi 
glas ali zvočna podoba govora, vendar bom tu izpostavila predvsem govorico telesa 
oz. gestiko, proksemiko ter obrazno mimiko. 

	 Gestika, ki priča o gibih rok, nog, dlani, ramen in tudi glave, lahko razkriva 
naša negativna ali pozitivna občutenja, medtem ko proksemika lahko označuje 
gibanje ljudi ali njihov položaj v prostoru. Odnosi med ljudmi se lahko opredelijo na 
podlagi prostora, recimo javnega in socialnega ali intimnega in osebnega. S tem laž-
je definiramo dinamiko med osebami, skupinami ali kulturami, vendar pa o osebi na-
jveč razkrije obrazni izraz ali mimika, saj s tem izražamo svoja čustva. Različna po-
dročja na obrazu, kot so obrvi, oči, čelo in usta, lahko nadzorujemo zavestno, 
sodeluje torej naša zavest, volja, ali podzavestno (dejanj se ne zavedamo) na mikro 
ali makro ravni. Ko govorimo o mikro ravni, govorimo o izrazih na obrazu (obrvi, usta, 
oči) – izrazi, ki so minimalni in jih ni mogoče nadzorovati. Obrazna mimika torej igra 
pomembno vlogo pri spoznavanju in definiranju oseb, enako pa velja tudi pri risanju 
ali slikanju portreta. 

	 V današnji digitalni dobi, ko prevladuje fotografija in s tem tudi sekundni nas-
meški, ujeti za vedno, so v preteklosti morali portretiranci pozirati tudi po več ur; 
posledično so naslikane obrazne mimike pretirano bolj statične in toge. Nasmehi so 
tako rekoč do leta 1303–6 neobstoječi, z Giottom pa začenjamo opažati manjše 
napredke v smislu prikazovanja obraznih izrazov. (Hockney, 2001)
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Leta 1470 Antonello da Messina prikaže moško figuro, ki ima precej zlovešč nas-
mešek – umetnik je začel raziskovati človeški obraz in ga skušal narediti bolj prist-
nega, vendar se opazi, da je med slikanjem portretiranec spremenil obrazno mimiko. 
Vsak nasmeh naš obraz spremeni v celoti: spremeni se lega ušes, obrvi postanejo 
bolj obokane, oči priprte, spremljajo jih gubice, ličnice se dvignejo in postanejo bolj 
izrazite, predvsem se dvignejo kotički ust. Pri Antonellovemu poskusu sicer opazimo 
nasmešek, vendar se preostali deli obraza ne skladajo, zato nasmeh ne deluje pris-
ten, iskren. (Hockney, 2001)  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Slika 5: Antonello da Messina: »Portret neznanega mornarja«, tempera in olje na lesu, okoli leta 1470.

Slika 4: Giotto, okoli leta 1305–6.



	 Problematiko naslikanega nasmeha razreši umetnik Gerrit van Honthorst 
(1590–1656) s svojim delom, ki nosi naslov Vesel glasbenik z violino pod levo roko iz 
leta 1624. Poleg tega, da je upošteval vse spremembe, ki ob nasmehu spremljajo 
obraz, je hkrati tudi skušal prikazati gestiko oz. gibanje rok, ramen in sam položaj 
telesa. (Hockney, 2001)

	 Upodobitev osebe se je skozi čas torej izrazito spremenila – obraz in izraz, ki 
je stalno prevladujoč element v risbi ali sliki, priča o različnih razpoloženjih in čustvo-
vanjih, ki jih umetnik skuša prikazati na svojstven način. Ko umetnik slika avto-
portret, prijateljski, konjeniški ali družinski portret, je vloga obraza vedno enaka, 
vendar moramo v sliki, risbi ali grafiki izpostaviti tudi pomembnost ostalih elementov 
ter odnosov med njimi. V umetniških delih skozi čas opazimo reševanje različnih 
problematik – od svetlobe in sence do gibanja. V modernizmu pride do prikazovanja 
psihološke plati portretiranca, vendar še preden so se umetniki začeli spraševati o 
bistvu človeka, so s pomočjo preprostih pripomočkov slikali osupljive realistične 
portrete. Še danes relativno skrivna tehnika, kot je npr. camera obscura, umetnikom 
služi kot pripomoček, ki zahteva le naravno svetlobo in temno sobo, ki ima manjšo 
luknjico, skozi katero se na steni projicira obrnjena in zrcaljena slika. Že od 15. sto-
letja dalje so umetniki pripomoček izrabljali sebi v prid in kasneje s pomočjo tega 
pripomočka razvili tudi fotografsko kamero. (Hockney, 2001)  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Slika 6: Gerrit van Honthorst: »Vesel glasbenik z violino pod levo roko«, olje na platnu,  
81 x 64,2 cm 1624.



3 SODOBNI PORTRET 
	 Beseda sodobno zajema več pomenov, vendar ko govorimo o sodobnosti, 
pomen večkrat enačimo z besedo sedanjost. Oba izraza govorita o značilnostih, kot 
so mnogovrstnost, nepravičnost in predvsem naključnost – vse značilnosti, pogo-
jene s časom, torej biti v času ali z njim, ob upoštevanju tudi preteklosti. Preden 
skušamo predstaviti sodobnost v umetnosti, moramo tudi omeniti posledice mod-
erne in minevanja postmodernega. Zaradi človeškega zanimanja izvora in iskanja 
razlogov za tukaj in zdaj naša obsedenost s preteklostjo glede zapletenosti sedan-
josti krepi naše zavedanje o prihodnosti. Skozi čas razvijamo pričakovanja in pred-
videvanja, ki jih neposredno povezujemo tudi z umetnostjo. Umetniki sodelujejo v 
umetnostno-zgodovinski razpravi in hkrati ustvarjajo sodobno umetnost. (Smith, 
2013)

	 Danes zaradi posledic moderne in postmoderne ne moramo govoriti več o 
nobeni presegajoči pojasnevalni totalnosti, ki bi lahko natančno in prepričljivo pričala 
o razlikah, ki so vsak dan bolj izrazite v sodobnem svetu (umetnosti). Omeniti 
moramo, da mnogo umetnikov zanima narava časa in prikaz tega, vendar v vseh 
vrstah časovnosti – govorimo o presečiščih med osebnimi, družbenimi, telesnimi, 
znanstvenimi, geološkimi ter svetovnozgodovinskimi značilnostmi in problematiki. 
Vsi sodobni umetniki delujejo pod nekim vplivom preteklosti in umetnostnoz-
godovinske refleksije ter skušajo predstaviti sodobne pereče probleme in kaj pomeni 
živeti v današnjem svetu – sedanjosti. Umetniki ustvarjajo celostno, namreč povezu-
jejo ideje, objekte, ljudi in ustanove. (Smith 2013)

	 Omenila sem že, da sodobno umetnost spremlja raznolikost, ki je ne moremo 
natančno opredeliti in pojasniti, lahko pa pojasnimo pomembnost novih medijev. 
Konvencialne zvrsti, med katere uvrščamo tudi grafiko, slikarstvo, kiparstvo itd., za-
senčijo t. i. novi mediji. Ti mediji obsegajo od računalniško nadzorovanih zvočnih in-
stalacij do spletne umetnosti; raznolikost, ki priča o osupljivosti današnjega časa. V 
preteklih obdobjih je bila večina umetnosti zelo prepoznavna in tako rekoč bolj 
dobesedna (morda tudi na prvi pogled bolj razumljiva), danes pa je “kompleksnost” 
problematike vzporedna s stališči umetnika in družbe, kar dokazuje ogromen razpon 
sodobne umetnosti. (Stallabrass, 2007)

	 Področja, ki jih umetnost raziskuje, so ne samo nedoumljivo kompleksna in 
hkrati konvencionalna, preprosta, temveč vse v duhu, ki ga odraža naš čas. (Stal-
labrass, 2007)
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	 V nadaljevanju bom raziskala in likovno analizirala likovna dela nekaterih 
(sodobnih) umetnikov, ki so bili tudi navdih pri lastnem likovnem ustvarjanju. Vse 
umetnike povezuje predvsem motiv portreta na področju grafike. V sodobnosti sicer 
prevladujejo že prej omenjeni novi mediji, vendar sem v tem diplomskem delu želela 
raziskati “konvencionalno zvrst” – grafiko, s sodobnega vidika.  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3.1 PABLO PICASSO 
	 Pablo Ruiz Picasso (1881–1973) je bil španski slikar, kipar in grafik in eden 
izmed najbolj znanih umetnikov 20. stoletja. Sicer umetnika ne štejemo neposredno 
kot sodobnega, moramo pa omeniti njegov izrazit, mojstrski opus, ki zaobsega 
mnogo tehnik in slogov. Znan je predvsem kot kubist, izdelal je ene izmed najboljših 
psiholoških portretov, ravno v tem slogu. Sicer so predvsem pomembna njegova 
slikarska in kiparska dela, navdušujejo ravno tako tudi grafični odtisi, predvsem eden 
iz leta 1937. Umetnik je s pomočjo tega dela želel prikazati in opozarjati na grozote 
bombardiranja v majhnem mestu Guernica. Že ime nam priča o zgodbi, in sicer 
Jokajoča ženska: ženska figura je prikazana v tihem kriku bolečine, kar je bil za Pi-
cassa pogost motiv, vendar najbolj znan v slikarski različici. Na žalost in trpljenje nas 
opozarjajo ne samo solze v obliki žebljev ali zgrožena mimika obraza, temveč tudi 
kako je likovno delo izdelano: temne, močne konture in ostri, popačeni deli obraza.

	 Omeniti moramo tudi njegov model za večino njegovih abstraktnih in kubis-
tičnih portretov, in sicer Doro Maar. Nanj je Maar vplivala na več načinov, vendar je 
znana predvsem kot samostojna umetnica. Zaradi nje je Picasso začel spreminjati 
lasten pristop k likovnim delom, predvsem portretom. Ob slikanju in risanju abstrak-
tnih podob je skušal ohranjati tudi esenco osebe, ki jo je upodabljal: pri portretu 
Jokajoča ženska je lastnosti portretiranke skušal ohraniti v smislu njene notranje in-
tenzitete, ki se (vsaj v portretu) odraža tudi navzven. Izpostaviti moramo tudi, da je 
bila umetnica pravzaprav tudi fotografinja. Ob razvoju fotografije je sčasoma postala 
značilnost, da so umetniki izhajali iz fotografij; mnogo umetnikov je fotografijo začelo 
izkoriščati kot pripomoček – eden izmed teh umetnikov je bil tudi Picasso. Fotografi-
je, ki jih je posnela Dora Maar, je večkrat vključil v lasten kreativni proces; uporabil jih 
je namreč kot referenco, v smislu modela. (Richardson in McCully, 1992)

	 Na umetnika je vplivalo več dejavnikov, eden izmed teh je bila tudi Guernica 
in njegovo ukvarjanje z njo – v njem je sprožilo čustvene in umetniške odmeve. S 
pomočjo Guernice je Picasso v poznejših portretih še bolj intenzivno prikazal bitja, ki 
jih razjeda žalost ob izgubi ali tragediji. (Harris, 1996)

	 Jokajoča ženska za umetnika ni bil le preprost portret, temveč je dokaz emo-
cij in odraz časa, ki ga je Picasso prikazal. Portret, ki prikazuje tragično bolečino in 
neskončen bes, je, poleg Guernice, eno izmed namogočnejših del v smislu njene 
silovitosti in neposrednosti. Jasno je, da je Picasso eden izmed redkih velikih duhov 
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naše dobe, kar dokazujejo tudi njegova likovna dela – mnogostranskost in razno-
likost, ki ju nikoli ne veže konvencija ali predsodki. (Jaffe, 1969)  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Slika 7: Pablo Picasso: »Jokajoča ženska«, jedkanica, 69 × 49,5 cm, 1937.



3.2 BOŽIDAR JAKAC in KAREL ZELENKO 
	 V slovenskem prostoru bi kot dva izmed večjih mojstrov grafike izpostavila 
Božidarja Jakca (1899–1989) in Karla Zelenka (1925–). Umetnika združuje predvsem 
izjemen opus v grafiki in medtem ko je Jakac znan kot ekspresionist in realist, je Ze-
lenko umetnik, ki ostaja zvest tradicionalni ideji črno-bele grafike, vendar v likovnih 
delih opazimo avanturo in avantgardistično noto. Pri obeh me je zanimal portret, in 
sicer v tehniki jedkanice.


	 Božidar Jakac je grafik, znan tudi kot slikar in izjemen portretist. Ekspresion-
izem je tako kot druge umetnike po svetu tudi na Jakca močno vplival, kar dokazuje-
jo tudi njegova umetniška dela. Modernistično gibanje, ki se je začelo v Nemčiji, je v 
Jakcu vzbudilo subjektiven način izražanja, zanj ni bilo več bistvo prikazovanje fiz-
ične realnosti. Tukaj lahko spet povlečemo vzporednice s psihologijo in njeno 
pomembnost na umetniški svet, predvsem v smislu prikazovanja portretov. Freudo-
vo raziskovanje psihoanalize, sanj, duševnega razvoja ter podzavesti je na umetnike 
(in celoten svet) tako močno vplivalo, da preprost portret pridobi popolnoma novo 
funkcijo. Portret, ki je postal psihološka reprezentacija osebka, je Jakac najpogoste-
je prikazoval v grafiki in risbi. Grafiko je pojmoval kot črno-belo umetnost; zavedal se 
je posebnih zmožnosti vsake grafične tehnike in jo uporabil sebi v prid, tako kot rec-
imo visoko jedkanico. Partizanske portrete je v tej tehniki izvedel mojstrsko, vendar 
ne samo v smislu tehnične veščine, temveč tudi v smislu resnih, poglobljenih izra-
zov, ki pričajo o vojni in skrivnostih življenja. Z umetniškimi izrazili je vidno in otipljivo 
izražal vsakega posameznika na unikaten, svojstven način; znal je ujeti dinamiko in 
psihično napetost. (Jakac in Stele, 1968)

	 Portret, ki me je najbolj zanimal, je pravzaprav njegov partizanski avtoportret 
iz leta 1944. Sprva bi se osredotočila na sam likovni prikaz avtoportreta in njegove 
tonske ubranosti: jasno je, da je Jakac mojstrsko izrabil in prikazal svetlobo ter sen-
co, vendar so prehodi med toni izjemno izraziti. Visoka jedkanica posledično deluje 
precej težko predvsem v prvem planu, kjer dominira portret. Jakac je v tem likovnem 
delu skušal prikazati obrise dreves, rastlinja, morda tudi manjših figur. Očitno je, da 
je tudi v drugem planu želel pričati o neki zgodbi, tokrat ni bil pomemben samo 
človeški obraz – likovno delo je v celoti obdelal z enako pozornostjo.

	 Omenila sem že, da je partizanske portrete prikazoval z resno obrazno 
mimiko, in tudi ta avtoportret ni bil nič drugačen. Gorozote vojne so čutili povsod po 
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svetu in za razliko od Picassa je Jakac ostal zvest realističnim potezam obraza, saj 
ga je zanimal psihološki, liričen vidik le skozi realizem. Prikazal se je kot ljudski 
borec, z intenziteto v očeh, in če povežemo to z drugim planom, lahko pridemo do 
rešitve, da ozadje predstavljajo slovenska tla, za katera se je borila vsa Slovenija, 
tudi Jakac.


	 Karel Zelenko je še živeči umetnik, ki še danes navdušuje s svojimi grafika-
mi. V njegovih delih največkrat opazimo figure v vsakdanjih ali malce bolj eksotičnih 
situacijah – opus zajema možni realni svet in tudi umetniško ali likovno realnost. 
Umetnik je skozi čas mojstrsko razreševal oblikovanje novega likovnega sveta in se 
hkrati tudi držal okvirov spoznavne figuralike. V figurah največkrat opazimo tudi real-
istične poteze, medtem ko je ozadje večkrat grajeno le delno, saj umetnik rad pušča 
prazne prostore, da si gledalec gradi prostor kar sam. Za dela je značilna ikonografi-
ja; vedno nosi pripovedno nasičeno kompozicijo.
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Slika 8: Božidar Jakac: »Partizanski avtoportret«, visoka jedkanica, 33 × 26,6 cm, 1944.



	 Najbolj me je zanimalo delo Flora iz leta 1981. Takoj opazimo žensko figuro, ki 
gleda neposredno v nas, ob njej pa moška figura, ki igra na glasbilo, in sicer flavto. 
Ženska je proti nam obrnjena s hrbtom in je v celoti prekrita s cvetjem, izjema je le 
njen obraz. Umetnik je le z linijo gradil celotno zgodbo, v kateri jasno razberemo ra-
zlične like in elemente, hkrati lahko jasno razberemo, kaj je spredaj in kaj zadaj – lini-
ja povsod deluje zelo organsko. Svetlostne razlike se predvsem pojavljajo, ko se os-
redotočimo na obraz in lase. Pojavljata se bel in črn ton, torej so razlike velike, do-
datni učinek je umetnik pridobil s tem, ko je majhne detajle dekorativno predstavil in 
porazdelil po ploskvi – predvsem pa po ženski figuri. Delo lahko tako umestimo v 
svetli/visoki durski ključ. Izpostaviti moramo, da čeprav Zelenkove grafike delujejo 
poenostavljene in prilagojene, so od umetnika zahtevale izjemno koncentracijo, saj 
vsako delo nosi več izpovednih ravni in plasti, in tudi to delo ni nič drugače. Z liki je 
izrabljal to idejo izpovednega in pripovednega, vsak lik torej nosi sporočilnost. Tukaj 
se lahko osredotočimo na naslov dela, in sicer Flora, ime rimske boginje cvetja in 
pomladi. Rimska mitologija narekuje, da je bila Flora žena boga vetra Zefira; moški 
lik na Zelenkovem odtisu je torej lahko tudi Florin mož – kot namig lahko vzamemo 
pihalo. Očitno je, da je Zelenka v tem delu poleg kontrastov in nasprotij zanimal tudi 
prikaz človeštva skozi čas in naš odnos do tega. Ključno za branje likovnih del je 
poznavanje zgodovine, na kar se Zelenko tudi opira v lastnem ustvarjanju. (Zelenko 
in Sedej, 1978) 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Slika 9: Karel Zelenko: »Flora«, jedkanica, 9 × 6 cm, 1981.



3.3 LUCIAN FREUD 
	 Lucian Freud (1922–2011) je bil britanski slikar, obravnavan kot eden izmed 
največjih in najpomembnejših figurativnih slikarjev 20. in 21. stoletja. S svojimi iz-
jemnimi slikami je umetnik vplival na številne generacije, saj je človeško telo in 
portret mojstrsko prikazal s psihološkega vidika. Sicer je umetnik znan po svojih 
slikah, bom pa tu izpostavila njegove jedkanice, saj je z deli presegal dejanski prikaz 
portretiranca – njegovo odkritost je spremenil v neprijetno resnico osebka. S po-
močjo linije je umetnik oblikoval izredno subjektivne podobe ljudi in hkrati raziskoval 
tudi odnos med portreirancem in umetnikom samim, zato je za njegovo raziskovanje 
človeške podobe umetnik zahteval, da so osebki pozirali tudi več ur brez premora. 
Cena je bila vedno poplačana, saj so dela odražala ravno to, kar je umetnik želel 
raziskati, in še več – surovost osebe, brez lastnih ali tujih predsodkov.

	 Tu bi izpostavila likovno delo iz leta 2001 Portrait Head ali Portretna glava. 
Umetnik je načeloma želel slikati in risati portrete oseb, ki jih je dobro poznal, saj je s 
tem želel prikazati likovno avtobiografsko različico sebe in svojega okolja. Tudi ob-
delava ozadja je zahtevala, da je model bil prisoten, saj je Freud menil, da vsaka os-
eba ustvarja in izžareva neko avro – zanimivo je, da ravno jedkanice skoraj nikoli 
niso imele obdelanega ozadja, kvečjemu le tonsko prehajanje. Tudi portret glave, ki 
ga izpostavljam tu, nima obdelanega ozadja; je izrazito izčiščeno, posledično portret 
osebe še bolj izstopa. Freud je portret ženske gradil s pomočjo različnih tonov, ki jih 
lahko definiramo v svetli/visoki dur. Svetlostne razlike so precejšnje – na samem 
portretu lahko opazimo od izjemno temnih akordov do najsvetlejših, skoraj belih, 
medtem ko ozadje ostaja svetlo, vendar ne svetlejše od različnih predelov na 
obrazu. Svetli dur naj bi deloval spodbudno, veselo, vendar izraz na obrazu portreti-
ranke deluje ravno nasprotno. Umetnik je torej prikazoval kontraste tudi med samim 
likovnim delom in esenco človeka, hkrati lahko izpostavimo tudi njegov dinamičen 
način slikanja in risanja, ki je hkrati tudi kontrast samim likovnim delom. Freud je bil 
kompleksen umetnik in jasno je, da je bil tudi eden izmed največjih realističnih umet-
nikov. Izpostaviti moramo, da je bil tudi eden izmed redkih umetnikov, ki je razumel, 
da portret osebe ne predstavlja samo osebe, ki jo rišemo, slikamo, temveč pred-
stavlja tudi umetnika samega ter kako likovno razreši različne probleme v smislu 
svetlobe, sence, obraznih potez, mimike itd. Odraz portretiranca je tudi odraz osebe, 
ki slika oz. riše. (Freud, 2012)  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Slika 10: Lucian Freud: »Portretna glava«, jedkanica, 59,7 × 47,3 cm, 2001.



4 AVTORSKI DEL 
	 Skozi lasten študij sem spoznavala človeško figuro, vendar sem večkrat poz-
abila na najpomembnejši del človeške figure, in sicer portret. Pot do raziskovanja 
portreta je bila dolga, saj sama portretom nisem bila naklonjena, dokler nisem začela 
spoznavati njihove pomembnosti. Ideja obraza je zame postala popolnoma drugač-
na, namreč obraza nisem več videla kot nekega skupka unikatnih fizičnih značilnosti 
posameznika, temveč sem v obrazih začela videti življenjske zgodbe. Sprva se je 
moje raziskovanje med študijem začelo na področju slikarstva, vendar sem skozi 
ustvarjalni proces želela izključiti barvo in se izražati skozi likovno prvino linijo. 
Rešitev je bila risba, kasneje pa tudi grafika, posledično sem se odločila, da bom 
portret za diplomsko nalogo raziskovala v tehniki jedkanice. Za izhodišče sem vzela 
različne fotografije, ki so prikazovale ženski obraz, v katerih sem videla ne samo 
likovnih problemov, temveč tudi zgodbo, s katero sem se poistovetila. Zanimala me 
je osebnost prikazane figure, poteze obraza, kako svetloba pada na osebo in še več. 
Fotografije so me prevzele do te meje, da sem želela to popeljati tudi v lasten likovni 
svet z vsem skupkom teh elementov. Likovni problem, ki sem ga predvsem razisko-
vala, so bili skozi linijo izraženi različni valeurski ključi in s tem poudariti zgodbo izza 
teh žensk.

	 Mnogo znanja in navdiha sem črpala iz že prej omenjenih umetnikov, vendar 
sem predvsem skušala izrabiti linijo in tonsko ubranost, tako kot jo je izrabil Božidar 
Jakac. Umetnik me je zanimal že iz časov, ko sem hodila v osnovno šolo, ki je nosila 
njegovo ime, in tako se je začelo moje raziskovanje njegovega opusa. Njegov izrazit 
realizem v portretih me je nadvse prevzel, vendar sem se skozi čas začela zavedati 
pomanjkanje ženskih figur v delih. Sama sem se zanimala predvsem za ženski 
portret in ga skušala likovno interpretirati. Želela sem prikazati subtilno ekspresijo 
portretov in kako doživljam osebo skozi lastne oči – del nisem delala spontano, vsa-
ka linija drži svoje mesto z razlogom. Skozi svetlobo, senco, držo in mimiko sem v 
vsaki ženski skušala izpostaviti dinamiko moči ter ranljivosti, ki se pojavlja v nas 
vseh. 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4.1 LASTNA DELA IN OPIS  

	 Na sliki sta moja prva jedkanica in prvi odtis. Na cinkovo ploščo, premazano z 
asfaltnim premazom, sem z iglo zrisala svojo prvo podobo ženske, ki nam kaže profil 
in ima zaprte oči. Sprva me je fotografija zanimala zaradi padca svetlobe in kako se 
senca poigrava na obrazu ter laseh. 

	 V lastni likovni interpretaciji sem želela linijsko graditi obraz in poudariti ta 
izrazit kontrast med svetlobo in senco – svetlostne razlike so torej precejšnje, vendar 
sem z ozadjem skušala ta izraziti kontrast omiliti. Tonska ubranost je torej v sred-
njem durskem valeurskem ključu. Z načinom, kako sem linije razporedila v ozadju in 
na samem portretu, sem želela poudariti ritem, ki je sčasoma postal neka stalnica v 
mojih odtisih.  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Slika 11: Ana Forjan: »Prvi žarki«, jedkanica, 20 × 15 cm, 2019
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Slika 12: Ana Forjan: »Sama«, jedkanica, 20 × 15 cm, 2019

Slika 13: Milena, 2019



	 V drugi jedkanici sem se ponovno skušala poigravati s svetlobo na podoben 
način kot prej, vendar sem tokrat želela poudariti senco, ki se pojavlja na zgornjem 
predelu obraza. Ponovno je vodilna linija in visok kontrast med svetlobo in senco; to 
izrazito tonsko razliko sem želela ohraniti pri očeh – likovno delo je v svetlem oz. vi-
sokem durskem ključu. Za razliko od prejšnjega portreta ima ta ženska figura odprte 
oči, vendar ne gleda v gledalca, temveč stran od njega, skoraj kot da bi se mu 
izmikala. Tokrat sem želela izkoristiti tudi gestiko rok – ženska si oklepa roke okoli 
glave oz. ušes. Že s to minimalno držo lahko razberemo neko notranjo bitko nar-
isane osebe. V drugem planu sem likovno delo obdelala minimalno, želela sem 
predvsem poudariti svetlobni kontrast z leve proti desni. 

	 Poleg sem priložila tudi fotografijo, iz katere sem izhajala, ki me je navdihnila 
predvsem v smislu poigravanje svetlobe na človeškem obrazu.  

�33



�34

Slika 14: Ana Forjan: »Black power«, jedkanica, 20 × 15 cm, 2019

Slika 15: Lupita Nyong’o, 2019



	 V tretji jedkanici sem skušala raziskati risanje različnih ras. Zanimalo me je, 
kako bi lahko prikazala temnopolto dekle in hkrati skušala ohraniti izrazit svetloben 
kontrast. Med risanjem sem poleg aktivne linije na obrazu skušala izrabiti tudi pa-
sivno, predvsem v območju, kjer se je pojavila največja senca, in sicer v predelu 
brade in vratu. Izkoristiti sem želela tudi moč temnih oči. Razpon med kontrasti je 
torej izrazit; delo lahko umestimo v srednji durovski ključ, predvsem zaradi drugega 
plana, saj se poleg svetlejših črtnih rastrov pojavijo tudi temnejši. Spodnji del forma-
ta je obdelan minimalno oz. skoraj nič – s tem sem želela ohraniti idejo, da si 
gledalec lahko gradi prostor in plane sam. Tako kot v prvem likovnem delu tudi ta 
ženska figura gleda neposredno v gledalca in z njim komunicira. Usta ima rahlo 
odprta, kot namig, da zamišljeno ocenjuje in raziskuje gledalca, tako kot gledalec 
njo.   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Slika 16: Ana Forjan: »Ana«, jedkanica, 20 × 15 cm, 2019

Slika 17: Ana Rogel, 2019



	 V četrti jedkanici sem prikazala dekle, ki je v slovenskem prostoru znana kot 
dekle s kožo metulja. Sama ozavešča o lastni bolezni, vendar to ni bil edini razlog, 
zakaj sem skušala prikazati njen portret. Prav tako me je zanimala priložena fo-
tografija, v kateri je bila izrazita senca, ki dobesedno zaobjame pol njenega obraza in 
hkrati poustvari neverjeten svetlo-temni kontrast. Senca se razlije tudi v ozadje in se 
s tem poudari njeno preostalo polovica obraza. Tonski razpon je precejšen, zaradi 
ozadja in predelov na obrazu lahko delo umestimo v temni/nizki dur. V desnem pre-
delu likovnega dela se globina sicer porazgubi, vendar sem zaradi kompleksnosti 
kompozicije in motiva pustila, da deluje desna stran enotna, medtem ko se v levi po-
javijo različni elementi. S tem portretom sem skušala prikazati idejo osebe, kako jaz 
nanjo gledam, in hkrati skušala ostati zvesta realističnim potezam osebka.  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5 ZAKLJUČEK 
	 V svojem diplomskem delu sem se osredotočila predvsem na portret na po-
dročju grafike. Sprva sem skušala razčleniti grafiko in kdaj se je pravzaprav začel 
pojavljati v njej tudi motiv portreta. Vzporednico z risanim in slikanim portretom sem 
skušala povezati tudi s fotografijo in tem, kako je vplivala na umetniški svet. Zatem 
sem natančneje opisala grafično tehniko jedkanico in kako poteka tiskanje, nato pa 
sem razčlenila razvoj prikaza obrazne mimike v slikarstvu. Omenila sem tudi tehnični 
pripomoček camero obscuro, ki je umetnikom lajšal likovni proces in se sčasoma 
razvil tudi v fotoaparat. Razčlenila sem tudi sodoben portret oz. kako nanj danes 
gledamo, poleg tega pa analizirala tudi nekaj sodobnih umetnikov in njihovih portre-
tov. Nato sem predstavila tudi lastno likovno pot in štiri lastna grafična dela v tehniki 
jedkanice – motiv je bil seveda portret. Pri svojih likovnih delih sem izhajala iz ra-
zličnih fotografij, ki so me zanimale predvsem zaradi izrazitega svetlo-temnega kon-
trasta in valeurskih ključev. Predvsem so me zanimali dinamični prehodi od svetlega 
k temnemu, saj so mi predstavljali neverjeten izziv, predvsem zaradi tehnike jedkan-
ice. Na grafikah sem torej skušala prikazati esenco človeka s tem, da sem zgošče-
vala in redčila črte po pripravljeni grafični plošči. Skozi proces jedkanja sem vedno 
skušala ohraniti idejo izrazito temnih in svetlih predelov ter s tem tudi raziskati ra-
zlične valeurske ključe, ki grafikam oz. portretirankam dajo moč in čar.  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