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IZVLEČEK 

Magistrsko delo predstavi raziskovalno delo na področju grafike z namenom 
raziskovanja barve kot osrednjega likovnega problema. Navadno je barva primarni 
problem slikarstva, kvalitetno in samostojno pa se jo lahko obravnava tudi v grafični 
sferi globokega tiska. V nalogi so natančno opredeljene in analizirane t. i. barvne 
dimenzije, ključni parametri, ki definirajo izraznost barve. Nadalje so bile v nalogi 
preučene kvalitete barve in predstavljena pojma kromatski agens in kromatski efekt. V 
empiričnem delu je predstavljena grafična serija Cikličnost, ki obsega 28 monokromnih 
barvnih grafičnih listov. Serija je razdeljena na pet barvnih sklopov: modrega, 
zelenega, rdečega, rumenega in sivega. Ob nastajanju serije je bilo raziskano, kako 
izbira tehnike globokega tiska vpliva na pojavnost barve, kako na dimenzije barve 
vpliva čas jedkanja in kako pomembna je izbira pigmenta. 

Ključne besede: Barvne dimenzije, barvnost, nasičenost, svetlostna vrednost, 
grafika, globoki tisk. 
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ABSTRACT 

My Master thesis presents research work in the field of printmaking, with the intention 
of exploring colour as the main artistic theme. Colour is usually the primary theme in 
painting, but we can thoroughly and individually examine it within the sphere of intaglio 
printmaking as well. In the thesis I characterize and analyze the so-called colour 
dimensions – the key parameters that define expression of colour. I study colour’s 
characteristics and present the terms chromatic agent and chromatic effect. In the 
empiric part I present a printmaking series called Moon time, which contains 28 
monochrome coloured prints. The series is divided into five colour segments: blue, 
green, red, yellow, and gray. I was interested in the way intaglio affects colour 
appearance, how the duration of etching affects the dimensions of colour, and how 
important is the choice of pigment.  

Key words: colour dimensions, hue, chroma, lightness, printmaking, intaglio.  
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1 UVOD 

Magistrsko delo predstavlja raziskavo na področju grafike in globokega tiska. Odločila 
sem se za kombiniranje tehnik akvatinte in rezervaša, v ospredje pa sem postavila 
razumevanje in pojavnost barve. S tem sem se podala na področje barvne grafike, ki 
s seboj prinaša številne izzive in potenciale ter odpira nova vprašanja.  

V teoretičnem delu bom najprej predstavila temeljna izhodišča umetniške grafike, 
vključujoč vrste in načine tiska s poudarkom na globokem tisku in predstavitvi tehnik 
rezervaša in akvatinte. Likovnoteoretično izhodišče magistrskega dela je barva. 
Analizirala bom barvne dimenzije, lastnosti, ki določajo njeno izraznost in brez katerih 
barva ne more obstajati. Bistvene barvne dimenzije so barvnost, nasičenost in 
svetlostna vrednost. Raziskala bom še dodatno razsežnost barve, ki je posledica 
posebnega načina nanašanja in odtiskovanja barvnih plasti v tehnikah akvatinte in 
rezervaša. Dotaknila se bom tudi termina kromatski agens in kromatski efekt, ki ju je 
uvedel Johannes Itten, s katerima označi snovno lastnost barve in psihološki učinek 
barve.  

Analizirala bom pet barv, ki jih bom uporabila v empiričnem delu. Te so rumena, rdeča, 
modra, zelena in siva. Pri tem se bom oprla na Kandinskega in njegovo razumevanje 
barve. Predstavila bom tudi nekaj referenčnih avtorjev, ki so se ukvarjali s podobno 
problematiko v grafiki ali slikarstvu, in analizirala njihova dela ter povezala vzporednice 
z lastno grafično serijo. 

V empiričnem delu bom predstavila metodologijo raziskovanja in idejno zasnovo 
grafične serije, ki nosi naslov Cikličnost. Sestavljena je iz petih barvnih sklopov, ki 
skupaj tvorijo zaključeno celoto, lahko pa se predstavijo samostojno. Grafike so 
poimenovane s številkami od 1 do 28, ki narekujejo prvotno zaporedje, analizirala pa 
jih bom po barvnih sklopih, kjer bom vsako izbrano barvo posebej preučila skozi dana 
raziskovalna vprašanja. Nato bom v ločenem poglavju podala sintezo raziskanega. 
Nadaljevala bom s primerom postavitve grafične serije v prostor. Predstavila bom 
postavitev z mednarodne razstave Avanti Grafika Tretjič!, ki je bila leta 2021 v Galeriji 
DLUL. 

V zaključen delu bom podala sklepne misli in naslovila iztočnice za nadaljnjo 
raziskovanje. Dotaknila se bom tudi barvne grafike v osnovnošolskem prostoru ter 
podala primer učne ure. 
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2 GRAFIKA 

Grafika je zvrst umetniškega izražanja. Umetniške zvrsti so še slikarstvo, kiparstvo in 
arhitektura. V osnovi delimo področje grafike na umetniško in industrijsko grafiko. Pri 
industrijski oziroma reproduktivni grafiki sta poglavitni visoka naklada in hitra izdelava. 
Pogosto uporabljene tehnike so sitotisk, ofset in digitalni tisk. Tiska se na papir, 
plastiko, blago in druge materiale. Umetniška grafika se od reproduktivne razlikuje po 
tem, da avtor matrico in odtis izdela sam in zato velja kot original. Originalni grafični 
list mora biti primerno podpisan z označenim izvodom naklade, pripisano tehniko, 
podpisom avtorja in letnico (Jesih, 2000). V nadaljevanju bom podrobno predstavila 
umetniško grafiko.  

2.1 Opredelitev umetniške grafike 

Navedla bom nekaj avtorjev in njihove opredelitve umetniške grafike: »Pojem grafike 
(iz grščine: graphein – pisati, vrezovati) obsega tehnično in likovno področje 
odtiskovanja. Predstavlja način, kako neko površino materiala primerno obdelamo in z 
nanosom barve ter s postopkom tiskanja dosežemo več enakih odtisov« (Jesih, 2000, 
str. 19). 

Muhovič (2015) je poudaril, da gre pri umetniški grafiki v prvi vrsti za »oblikotvorno 
inventivnost, ki je lahko artikulirana v tehničnem mediju grafike« (str. 264) in da je 
bistvo sodobne grafike v produciranju njenih kvalitet, ki jih je vredno reproducirati, saj 
je umetniška grafika v klasičnem reproduktibilnem smislu novodobni strojni tehnologiji 
nekonkurenčna.  

Pri umetniški grafiki je ključna prisotnost umetnika-grafika skozi celoten umetniški 
proces v vseh fazah nastajanja, kjer oblikuje lastno likovno idejo, upoštevajoč zakone 
likovnoizraznih sredstev, specifičnih za posamezno grafično tehniko. V tradicionalnem 
pogledu predstavlja originalna matrica oziroma tiskovna plošča neponovljivo 
umetniško dejanje (Hozo, 1988). 

Mesaroš (prav tam) je označil umetniško grafiko za spretnost in opredelil termin kot 
skupno ime za ročne tehnike izdelovanja in tiskanja originalne tiskovne forme z 
namenom razmnoževanja slike ali teksta. 

Omeniti velja tudi razliko v odnosu do grafičnega lista nekoč in danes. Grafične liste 
so namreč hranili v grafičnih mapah in so bili manjšega formata. Namenjene so bile 
opazovanju z razdalje dolžine roke in niso bile izobešene na steni, kot je značilno za 
današnji čas (Jesih, 2000). 

Vrste in načini tiska 

Področje umetniške grafike vsebuje širok nabor vrst in načinov tiska. Vrsto tiska 
poimenujemo po načinu, kako se barva odtisne z matrice. Vrste tiska ločimo na visoki 
tisk, ploski tisk, tisk skozi propustne materiale in globoki tisk (Jesih, 2000). 
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Visoki tisk je način tiska, pri katerem barvo z valjčkom nanesemo na dvignjene oziroma 
»visoke« dele matrice, v ugreznjene ali »nizke« dele pa barva ne pride. Pri tisku se 
tako barva z dvignjenih delov matrice odtisne na grafični papir. Najbolj znani tehniki 
visokega tiska sta lesorez in linorez, poznamo pa tudi tisk s pečatniki, tisk s pomično 
šablono, tisk s fiksno šablono, kolažni tisk in kolagrafijo. 

Pri ploskem tisku je površina matrice ploska oziroma ravna, pri njenem izdelovanju pa 
izkoriščamo nezdružljivost vode ter maščobe. Barva se nanaša na rahlo vlažno 
površino. Na mestih, ki so mastni (risba), se oprime barva, preostali, vlažni deli matrice 
pa barvo zavrnejo in odbijejo. Tehnika ploskega tiska je litografija, ki se lahko izvaja 
na več načinov, na primer z litografsko kredo, litografskim tušem, laviranim tušem in 
drugo. 

Pri sitotisku tiskamo s pomočjo sita, kjer z emulzijo ali šablono zapiramo propustnost 
sita, ki barvi onemogoča prehod na podlago, ostali deli pa so odprti – propustni – in z 
vtiranjem barve skozi mrežico napravimo odtis. Podobno kot pri ploskem tisku imamo 
tudi pri sitotisku različne tehnične pristope: tehniko zapiranja z emulzijo, zapiranje 
mreže s šablono, tehniko fotopostopka (prav tam). 

Zadnja vrsta tiska je globoki tisk. Pri globokem tisku se barva odtisne iz »globin« 
oziroma zarez/vreznin, ki jih na mehanični ali kemični način ustvarimo na kovinski 
matrici (bakrena, cinkova). Med tehnike globokega tiska sodijo suha igla, jedkanica, 
bakrorez, vernis mou (tehnika mehke prevleke), mezzotinta (struženka), rezervaš 
(izkrušenka, ang. sugar-lift aquatint) in akvatinta (Muhovič, 2015). 

Vsem postopkom je skupno oblikovanje na ploskvi – matrici – ter uporaba tiskarske 
tehnologije z namenom večkratnega razmnoževanja grafičnega odtisa 
(reproduktibilnost) v določeni nakladi (prav tam). 

Področje grafike s svojo bogato tehnološko raznolikostjo nudi široke možnosti 
likovnega raziskovanja. Vsaka vrsta in tehnika imata svojevrstne kvalitete ter likovni 
karakter, ki ga izberemo glede na dani likovni problem, ter lasten likovni jezik. Zato se 
umetniški proces začne že z odločitvijo, katero vrsto in način tiska bomo izbrali. 
Odločila sem se za področje globokega tiska, za uporabo tehnik rezervaša in akvatinte.  

2.2 Globoki tisk  

Kovinsko matrico lahko obdelamo na mehanski ali kemični način. Pri mehanskem 
postopku z iglo ali drugimi pripomočki graviramo, brusimo in stružimo matrico, s čimer 
ustvarimo globoke zareze – risbo. Z močjo pritiska risala na podlago določamo moč in 
intenziteto risbe. Pri kemičnih postopkih globino določa kislina, s katero jedkamo – 
kislina je lahko žveplova ali dušikova (Muhovič, 2015). 

Mehanične tehnike globokega tiska so bakrorez, suha igla, mezzotinta, punktirna 
tehnika in gravura v plastično maso. Med kemične tehnike štejemo jedkanico, 
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avkatinto, tehniko mehke prevleke (vernis mou) in izkrušenko (reservage) (Jesih, 
2000). 

2.2.1 Rezervaš  

Rezervaš ali izkrušenka je tehnika globokega tiska. Francosko reservage oziroma 
reserve au sucre pomeni zaščititi ali »rezervirati« s sladkorjem (Muhovič, 2015). Na 
kovinsko ploščo rišemo s koncentrirano zmesjo raztopljenega sladkorja, vode in 
kapljico tuša, zato je tehnika znana tudi pod imenom akvatinta s sladkorjem, ang. sugar 
aquatint, staging-out process ali sugar biting (Hozo, 1988). Najdemo jo tudi pod 
izrazom lift ground etching, jedkanica z odstopajočim temeljnikom (Muhovič, 2015). 

Pri tehniki je ključnega pomena dobro pripravljena osnovna plošča. Ta mora biti dobro 
spolirana in razmaščena. Za poliranje se uporabi vodobrusni papir visoke granulacije, 
npr. med P800 in P2000, ter polirna pasta, ki jo nanesemo na osušeno kovinsko ploščo 
in nato s krpo obrišemo do čistega. Plošča je pravilno pripravljena, ko v njej jasno 
vidimo svoj odsev (učinek ogledala). Za razmastitev lahko uporabimo več pripravkov, 
kot so bencin, detergent za posodo ali smukec. Ko je matrica primerno pripravljena, 
smo pozorni, da se pripravljene površine ne dotikamo s prsti in je ne mastimo po 
nepotrebnem. Zadnjo stran plošče prelepimo s samolepilno PVC-folijo ali z rjavim 
lepilnim trakom, lahko pa jo premažemo z asfaltnim lakom. Na ta način jo zaščitimo 
pred stikom s kislino. 

Plošča je pripravljena in lahko pričnemo z risanjem. Rišemo s koncentrirano sladkorno 
raztopino, lahko pa uporabimo tudi gumiarabiko, ki je vodotopna, ali tempero, ki 
vsebuje gumiarabiko kot vezivo. Pripravka se razlikujeta po viskoznosti in času 
sušenja. Gumiarabika in tempera se sušita veliko hitreje kot sladkorna zmes. V 
naslednjih korakih, ko matrico premažemo s tekočim asfaltnim lakom in osušeno 
položimo v mlačno kopel, pa med omenjenimi rezervirnimi sredstvi ni bistvene razlike. 
V mlačni kopeli steče kemijska reakcija, vodotopno rezervirno sredstvo odstopi in 
odpre se risba, pripravljena za jedkanje. Pri tem velja opozoriti, naj bo asfaltni nanos 
enakomeren in tanek, sicer se čas odpiranja risbe v mlačni kopeli bistveno podaljša. 
Tako je rezervaš pripravljen. V kolikor ga želimo uporabiti kot samostojno tehniko, 
nadaljujemo z jedkanjem v kislini, lahko pa ga nadgradimo s tehniko akvatinte, za kar 
se odločimo, če želimo risbo tonsko obdelati. 

2.2.2 Akvatinta 

Akvatinta je tehnika globokega tiska, ki s pomočjo organskega rastra omogoča 
natančno tonsko obdelavo ploskve na grafični plošči. 

Za izumitelja tehnike se smatra Jean-Baptiste Le Prince (1734–1781), ki je grafično 
produkcijo 29 listov v akvatinti in jedkanici prvič predstavil leta 1769 na francoskem 
Salonu. Tehnično akvatinto je izmojstril Francois Janinet (1752–1814), ki je za en 
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grafični odtis uporabil od 7 do 9 različnih barvnih matric. François-Philippe Charpentier 
(1743–1817) pa velja za inovatorja t. i. lavirane jedkanice (Hozo, 1988). 

Vrh likovne izraznosti v akvatinti je dosegel Francisco Goya (1746–1828). Njegovi seriji 
Los Caprichos in Los Desastres de la guerra predstavljata pomemben grafični 
presežek na prelomu iz 18. v 19. stoletje. Serija Los Caprichos je bila naznanjena leta 
1797 v obsegu 72 grafičnih listov. Dve leti kasneje je izdal celotno, dopolnjeno serijo, 
obsegajoč 80 grafičnih listov. Vsebinsko je Los Caprichos hudomušna serija, kar 
nakazuje že samo ime, ki v prevodu pomeni kaprica ali muha, muhavost. Serija 
satirično predstavi povsem ljudske motive, ki niso vedno jasno razumljivi na prvi 
pogled, in predstavlja pomemben mejnik v Goyinem grafičnem opusu, ni pa še njegov 
vrh. Korak naprej predstavlja grafični cikel Los Destastres de la Gurra, ki je tehnično, 
kompozicijsko in risarsko nadgrajen. Obsega 82 odtisov, ki jih je izdala Akademija San 
Fernando. Prikazuje vojne grozote iz časa, ko je Napoleon okupiral Španijo. Podobe 
ne izražajo enostranske podpore francoski revoluciji ali Špancem, temveč upodabljajo 
poboje na obeh straneh. Goyo je zanimalo predvsem, kako lahko kaos in vojna 
spreobrneta sicer mirne prebivalce v brutalne pošasti (Goya, 1962). 

Klasična tehnika akvatinte 

V klasičnem postopku kovinsko ploščo napršimo s prahom smole (navadno se 
uporabljata asfalt ali kolofonija) in smolo »zapečemo« na ploščo s pomočjo grelne peči 
ali grelnika. Nanos točkovno zapre ploščo pred kislino, kar rezultira v tipični zrnati 
teksturi. V fazi jedkanja postopno prekrivamo izjedkane dele risbe z asfaltnim lakom. 
Najprej jedkamo najsvetlejše tone, nato temnejše in na koncu najtemnejše (Hozo, 
1988). 

Matrico naprašimo s pomočjo akvatintne škatle ali »omare« (imenovane tudi kolofonij), 
ki vsebuje prah kolofonije in ga aktiviramo z vrtenjem lopute. Ko se prah dvigne, 
previdno vstavimo kovinsko ploščo v »omaro« ter počakamo 1–2 minuti, odvisno od 
željene gostote nanosa. Sekvenco lahko dva- do trikrat ponovimo (prav tam). 

Akvatintne omare so različnih velikosti in izdelave, npr. lesene ali kovinske. Njene 
dimenzije določajo maksimalno velikost matrice. Najpogostejši in največji tip take 
omare je t. i. ventilatorski tip. V višino meri približno 180 cm. Na zunanji strani je ročaj, 
ki zavrti notranje vetrilo in ustvari vetrič, ki požene kolofonijo v zrak. Drugi princip omare 
je rahlo manjših dimenzij (120–150cm) in deluje na meh ali nožni pogon, lahko tudi na 
manjši motor. Kolofonijski prah se enako nahaja na dnu omare. Namesto vetrila je 
nameščena drsna mreža, ki jo dosežemo skozi loputna vratca, na katero postavimo 
matrico. Ventilacijo ustvarimo tako, da v namensko odprtino, ki se nahaja pod mrežo 
in nad nivojem kolofonije, pričvrstimo meh, ki požene zrnaste delce smole v zrak. 
Obstaja tudi prostoročni način nanosa akvatinte. Kolofonijski prah pripravimo v manjši 
vrečki iz najlona, svile ali bombažnega muslina. Glede na velikost prašnih delcev in 
izbrani material lahko relativno natančno nadzorujemo oprašitev kovinske plošče. 
Prednost ročnega nanosa je možnost namernega spreminjanja gostote oprašitve na 
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izbranih delih matrice (Chamberlain, 1992). Kolofonija se nato na ploščo pričvrsti s 
segrevanjem. Potrebna je previdnost, da plošče ne segrevamo preveč ali premalo, 
sicer se nanos utekočini ali odstopi (prav tam). 

Tonska kvaliteta akvatinte je odvisna od več dejavnikov, ki jih lahko nadzorujemo. 
Vplivajo že izbira smolnega prahu, naprašitev in taljenje, izbira kovinske plošče in 
pripadajoče kisline (Hozo, 1988). Primeren nanos naprašitve je približno 40–50 % 
površine. Preveč zgoščen nanos se bo na grafičnem odtisu odražal kot belo področje, 
kjer zaradi debelega sloja smole kislina ni imela dostopa do kovinske plošče. V 
primeru, da je naprašitev preredka, pa lahko pride do situacije »open bite«, ko zaradi 
prevelike površine zjedkane plošče dobimo nenadzorovane sivine (Chamberlain, 
1992).  

Hozo (1988) ponudi primer za izdelavo odtisa v durskem valerskem ključu, pri čemer 
uporabimo cinkovo ploščo ter dušikovo kislino z močjo do 12 °Bé (do približno 15 %) 
in uporabimo sledeče jedkalne čase: ¼, ½ minute, 1, 2, 4, 8 in 16 minut. 

Alternativne tehnike akvatinte 

Poleg klasičnega postopka obstajajo še t. i. alternativne tehnike, ki simulirajo karakter 
akvatinte in so tehnološko bolj poenostavljene.  

● brusni papir 
Na kovinsko ploščo, oslojeno z asfaltnim lakom, položimo brusni papir z željeno 
granulacijo, jo postavimo na grafično prešo ter nekajkrat peljemo skozi. Postopek 
ponavljamo, dokler ne dobimo željenega rastra. Ostanke prahu odstranimo z mehkim 
čopičem in matrica je pripravljena (Hozo, 1988). V principu je postopek obraten 
klasičnemu: namesto da »zapiramo« ploščo pred kislino, jo z nanosom odpiramo. 
Prednost tehnike je v tem, da je hitra in učinkovita (Chamberlain, 1992). 

● sol 
Z asfaltnim lakom oslojeno ploščo segrejemo in skozi gosto sito posujemo s fino mleto 
soljo. Ploščo še dodatno segrevamo, dokler sol ne prodre skozi asfaltni premaz. Nato 
jo ohladimo in potopimo v vodo, kjer se sol raztopi in nastane raster struktura (Hozo, 
1988). 

● tekoča podlaga 
Kolofonijo ali asfalt razredčimo v alkoholu v razmerju 147 g prahu in 0,4 l alkohola. 
Nato eno tretjino pripravljene mešanice razredčimo še z dvema tretjinama organskega 
topila, sicer je prvotna mešanica premočna. Ko je zmes pripravljena, kovinsko ploščo 
poškropimo in počakamo, da alkohol izhlapi (Chamberlain, 1992). 

● akrilni ali nitrolak v spreju 
Kovinsko ploščo enakomerno oslojimo s pomočjo akrilnega laka ali avtolaka v spreju. 
Matrico oprašimo z distance in pred tiskanjem nanos obvezno odstranimo. Prednost 
tovrstnega načina je predvsem v hitri pripravi plošče (Hozo, 1988). V praksi se je 
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pokazalo, da je nanos bolj enakomeren, če matrico postavimo na dno visoke škatle. 
Naprašimo približno 40–60 % površine, počakamo nekaj trenutkov in matrica je 
pripravljena na jedkanje. Ko z jedkanjem zaključimo, nanos obvezno očistimo s 
pomočjo nitrorazredčila.  

Jedkanje 
Pred jedkanjem zaščitimo hrbtno stran matrice in nato pripravljeno matrico jedkamo v 
kislini. V praktičnem delu sem uporabila dušikovo kislino HNO₃. Ko pride kislina v stik 
s cinkovo ploščo, pride do kemijske reakcije in nastajati začne plin dušikov oksid NO₂, 
ki ga opazimo v obliki mehurčkov. S kurjim peresom mehurčke odstranjujemo in tako 
omogočamo kislini dostop do kovine. Jedkanje lahko poteka v eni ali več stopnjah. Pri 
večstopenjskem jedkanju sprva jedkamo najsvetlejše tone, nato srednje vrednosti in 
na koncu še najtemnejše. Med vsako posamezno stopnjo vzamemo matrico iz kisline, 
jo izperemo pod tekočo vodo in osušimo ter pazimo, da ne poškodujemo asfaltnega 
nanosa. S tekočim asfaltom prekrijemo dele, kjer želimo ohraniti željeni izjedkani 
svetlostni ton. Ko se sveži nanos asfaltnega laka posuši, nadaljujemo z jedkanjem v 
isti kislini. 

Postopek tiskanja 
Preden se lotimo tiskanja, zbrusimo robove matrice, s čimer preprečimo nepotrebno 
zbiranje barve v zarezah roba in morebitno trganje papirja v procesu tiskanja. Rob 
sprva zbrusimo s pilo, nato pa še z vodobrusnim papirjem. 

Uporabimo barvo za globoki tisk. Iz tkanine organtin (gaza, prepojena s kožnim lejem) 
naredimo tampon in vtremo barvo v matrico. Z drugim, razprtim kosom organtina 
obrišemo barvo s površine matrice, kjer ni risbe. Nato dokončno obrišemo odvečno 
barvo z matrice, kjer ni risbe, na dva načina: 
● Brisanje z roko: v eni dlani držimo matrico, z drugo dlanjo pa z zaporednimi gibi 

in nežnim pritiskom na matrico odstranjujemo barvo s površine. Vsak gib 
brisanja zaključimo tako, da podrsamo dlan po podlagi (karton), ki vpije obrisano 
barvo z dlani. Tovrsten način brisanja je primeren za vse tehnike globokega 
tiska. 

● Brisanje s časopisnim papirjem: namesto dlani uporabimo časopisni papir. 
Enako smo pozorni, da ne brišemo premočno. Brisanje s časopisnim papirjem 
pride v poštev pri kemično obdelanih ploščah.  

Lahko se odločimo za en način brisanja ali ju kombiniramo; odvisno od željenih 
rezultatov, izbrane tehnike in grafične barve, ki jo uporabljamo. V kolikor brišemo s 
premočnim pritiskom ali predolgo, odstranimo tudi barvo iz »globin«, tj. iz risbe, kar 
rezultira v anemičnem odtisu. Če barve ne obrišemo dovolj dobro, se na odtisu, kjer ni 
risbe, pojavi le malo tona izbrane barve.  

Tiskamo na vlažen papir, ki se je predhodno v vodi namakal 10–30 min ter osušil med 
rjuhami do vlažnosti. Na otip mora biti papir vlažen, ne sme pa biti na površini papirja 
vidna nabrana voda v obliki manjših lužic. 
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Odtisnemo s pomočjo grafične preše, ki ji nastavimo primeren pritisk. Matrico in papir 
položimo na masko (načrt postavitve matrice in papirja), prekrijemo s filcem in zavrtimo 
kolo stiskalnice. 

Grafični list s čistimi rokami previdno dvignemo z matrice in ga vodoravno položimo 
med kartone ter pustimo mirovati 2–3 dni. V tem času se grafična barva na odtisu 
dokončno posuši, kartoni pa vpijejo odvečno vlago papirja in s tem poskrbijo, da je suh 
grafični list raven in ne pomečkan. 
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3 TOČKA IN LINIJA  

3.1 Generativna shema likovnih elementov 

Likovni teoretik Milan Butina (2000) je oblikoval sistematični model generiranja 
temeljnih likovnih elementov. Shema prikazuje oblikotvorne odnose med temeljnimi 
likovnimi prvinami: svetlo-temno, barva, linija in točka. Predpogoj človeške zaznave in 
pogoj gledanja je vidna svetloba, ki jo zaznamo kot barvo ali spremembo v svetlosti. 
Preko uporabe in odnosov likovnih elementov se oblikuje likovni prostor, ki je lahko 
ploskovite ali tridimenzionalne narave. 

 
Slika 1: Generativna shema temeljnih likovnih prvin (Butina, 2000) 

Vidna svetloba je delček področja elektromagnetnega sevanja. Človeško oko je 
zmožno sprejeti in predelati zgolj določen del spektra sevanja in sicer v predelu 
valovnih dolžin med 380 in 720 nm (nanometer) kjer se nahaja mavrični spekter barv, 
ob pojavu svetlobe pa oko zazna tudi svetlostne razlike v prostoru. Svetlo-temno z 
načinom modelacije orisuje globino prostora. Barva zahteva ploskovito rabo, ker se ob 
enakomernem nanosu na površino slikovne ploskve svetloba odbija po celotni površini 
enako in tako pride najbolj do izraza. Linija vodi gibanje očesa, torej povzroča in izraža 
gibanje skozi prostor. V svojih modalitetah (aktivna, medialna, pasivna) orisuje 
ploskovite ali prostorske oblike, ki so lahko predmetne ali nepredmetne, in preko njih 
prostor. Točka zaustavlja pogled in ga zadrži na sebi. Gibanje je usmerjeno v njeno 
notranjost.  

Butina je zapisal: »Oblike so likovne besede, medtem ko so orisni elementi oblikotvorni 
in s tem pomenonosni« (Butina, 1995, str. 266). Orisni elementi svetlo-temno, barva, 
točka in linija vsebujejo možnost ustvarjanja in oblikovanja oblike, s tem pa obliki 
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določijo pomen. Temeljne likovne prvine so črke likovne abecede, s katerimi gradimo 
likovne besede – oblike, ki jih zlagamo v likovno besedilo oziroma kompozicijo z lastno 
semantično vrednostjo.  

3.2 Točka 

Kandinski (1985) je opredelil točko kot »nasledek prvega dotika sredstva s snovno 
površino« (str. 119). Označi jo kot najbolj jedrnato obliko, ki je obrnjena sama vase in 
ne izraža nobenega gibanja. Zaradi statičnosti je čas zaznavanja minimalen, njena 
napetost pa je koncentrična.  

V primerjavi z geometrijskim svetom, kjer točko enačimo z nič in je nesnovna, ima v 
likovnem smislu točka avtonomni položaj, njena velikost in oblika pa sta lahko relativni. 
Točka lahko postane ploskev, upoštevajoč razmerje točke do temeljne ploskve glede 
na velikost in razmerje njene velikosti do ostalih oblik na ploskvi. Formulacija pa 
presega predstavo točke zgolj kot samo kroga in se lahko pojavi v različni obliki, na 
primer koničasti, kvadratni ali trikotni (prav tam).  

Zaznava točke pa se lahko pojavi tudi posredno, na sečiščih črte, in s tem ustvari 
zaustavljanje gibanja in energije. Klee (2002) je zapisal, da »ni nujno, da je gibalna 
funkcija nekega dela kot taka sploh poudarjena« (str. 115). Oko potuje po ploskvi na 
različne načine, odvisno od njene ureditve. Pozornost lahko potuje jasno, od ene 
vrednosti do druge; v primeru močnih protislovij pozornost očesa skače po ploskvi, 
lahko pa se sproščeno in prepuščeno pusti voditi po slikovnem polju (prav tam). 

 
Slika 2: Točke v liniji (Klee, 2002, str. 111) 

3.3 Linija 

Linija je sled premikajoče se točke. S prehodom iz statičnosti v dinamičnost je postala 
glavna antiteza točki. Kriterija, ki razmejujeta linijo od točke, sta napetost in smer, ki jo 
posamezna prvina udejanja. Linijo jasno definira ravno smer, imperativna pa je tudi 
napetost (Kandinski, 1985). Klee (2002) je določil mero kot glavno lastnost linije. 

Kandinski (1985) je opredelil tri osnovne tipe linij: horizontalno, vertikalno in 
diagonalno. Najenostavnejša oblika je vodoravna oz. horizontalna linija. Njeni glavni 
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lastnosti sta hladnost ter ploskost. Z navezavo na neomejeno raztezanje v različne 
smeri jo je označil kot »najbolj jedrno obliko neskončne hladne možnosti gibanja« (str. 
141). Povezal jo s črno barvo in zapisal, da je v človeški predstavi to linija oz. ploskev, 
na kateri človek stoji. 

V konceptu prostorskega križa jo lahko enačimo s talno ravnino, na kateri se človek 
giblje, ki se brezmejno razprostira v vse smeri (Muhovič, 2015). V domeni vodoravne 
delitve se v prostorskem križu pojavi še očesna ravnina. Ta leži v višini oči, je 
vzporedna s talno ravnino in deli telo in prostor na spodaj in zgoraj (prav tam). 

Horizontalni liniji je diametralno nasprotna vertikalna linija. Ploskost nadomesti višina 
in občutek hladnosti zamenja toplina. Kandinski jo je asociiral z belo bravo, opisal pa 
jo je kot »najbolj jedrnato obliko neskončne tople možnosti gibanja« (Kandinski, 1985, 
str. 141).  

V zaznavanju prostora vertikalna oz. navpična delitev poda dve ravnini prostorskega 
križa: čelno oz. frontalno ravnino, ki navpično potuje skozi sredino človeškega telesa 
od temena do stopal, ter deli zavedanje telesa na sprednjo in zadnjo stran. Druga 
navpična ravnina je sredinska oz. medialna in poteka preko popka ter deli prostor na 
levo in desno hemisfero (Muhovič, 2015). 

Diagonalna linija omogoča neskončne možnosti toplo-hladnega gibanja.  

Poleg osnovnih vrst poznamo tudi različne modalitete, v katerih se pojavlja linija, o 
katerih je pisal Klee (Butina, 1982).  

Aktivna linija se v likovnem prostoru giblje svobodno v vse možne smeri (navzgor, 
navzdol, levo, desno, valovito …). 

Medialna linija se pojavi, ko linija omeji določeno zaključeno površino ali oriše neko 
ploskev. Takrat se energiji linije in ploskve uravnovesita in delujeta enakovredno, a 
vendar se tudi ploskev, ki je v sebi miren element, v gibanju približa karakterju linije. 

Pasivna linija je obrisna linija, brez lastne energije, ki nastane kot posledica površinskih 
energij ploskve in njenega okolja. 
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4 BARVA 

4.1 Dimenzije barve  

Barvna vrednost je »kolorimetrično merljiv fiziološki korelat kolorimetrično 
nemerljivega barvnega občutka. Temelji na reagiranju čepkov (fotoreceptorjev) na 
valovne dolžine spektra vidne svetlobe« (Muhovič, 2015, str. 94). Definirana je s tremi 
kolorimetričnimi vrednostmi, t. i. barvnimi dimenzijami, ki barvnemu odtenku določajo 
njeno enkratnost oziroma identiteto. Prvi Grassmannov zakon opredeli sledeče 
parametre oziroma barvne dimenzije: barvnost (pestrost, ton), barvno čistost 
(intenzivnost) in barvno svetlost (prav tam). 

4.1.1 Barvnost 

Barvnost je specifična barvna kvaliteta, ki barve razlikuje med seboj, npr. rdeča, 
rumena, modra. Določena je z valovno dolžino vidne svetlobe, ki deluje na 
fotoreceptorje, nato pa naša psihofizološka predelava dražljaja rezultira v občutku 
barve (prav tam). Johaness Itten (1973) je opredelil občutenje barve, njeno 
psihofiziološko realnost, kot kromatski efekt.  

4.1.2 Nasičenost 

Barvna nasičenost oziroma čistost označuje »stopnjo barvnosti oz. kromatičnosti 
nekega barvnega tona in barvnega odtenka« (Muhovič, 2015, str. 84). Nanaša se na 
količino čiste barve v barvnem odtenku. Najbolj nasičene so spektralne barve, ki 
nimajo akromatičnih primesi, najdemo pa jih na obodu barvnega kroga. Nenasičene, 
»nečiste« pa so praviloma akromatične barve (prav tam).  

Z barvno čistostjo je neposredno povezana tudi moč barve. Čiste pestre barve imajo 
še dodatne lastnosti intenzivnosti ali stopnje učinkovanja čiste kromatične barve. Čista 
rdeča barva je na primer intenzivnejša od čiste modre. Razlika izvira iz 
psihofiziološkega dražljaja barvne svetlobe oziroma barvne snovi (pigmenta). Razliko 
intenzitete jasno opazimo tudi pri odtenkih kromatičnih barv, ki imajo enako svetlostno 
vrednost, kar potrdi, da je intenzivnost čiste barve neodvisna od njene svetlostne 
vrednosti (prav tam). 

4.1.3 Barvna svetlost 

Tretja dimenzija je barvna svetlost, ki je opredeljena kot »barvna kvaliteta, ki je pri 
barvnih svetlobah določena s količino svetlobe oz. z močjo svetlobnega toka na enoto 
površine, ki vzdraži oko« (prav tam, str. 96). Barvna svetlost se pojavi v dveh 
modalitetah, absolutni in relativni svetlostni vrednosti. Vsak barvni odtenek ima svojo 
določeno absolutno svetlostno vrednost, vendar jo lahko spremenimo, s čimer dobimo 
relativno svetlostno vrednost odtenka. 
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I) Absolutna svetlostna vrednost 

Absolutna svetlostna vrednost je modaliteta barvne svetlosti, »s katero je pri 
maksimalno intenzivnih monokromatskih barvnih svetlobah in barvnih snoveh izražena 
njim lastna svetlostna različnost« (prav tam, str. 23). Absolutna barvna svetlost je 
nespremenljiva bistvena lastnost barvnih tonov, zato jo tudi imenujemo absolutna. 
Optično jo lahko prepoznamo tako, da na svetlostni lestvici barvnih svetlob oziroma 
snovnih barvnih tonov poiščemo primerno svetlostno stopnjo. Tudi barvni krog ne 
temelji zgolj na zaporedju različnih barvnosti, ampak tudi na pripadajočih vrednostih 
barvne svetlosti (prav tam). To sem ponazorila s tem, da sem Ittnov barvni krog 
digitalno predelala v akromatično verzijo, ki nazorno pokaže absolutne vrednosti barv 
v krogu. Absolutno svetlostno vrednost bom osvetlila še skozi prizmo fizikalne razlage, 
fiziologije človeške zaznave in likovnega aspekta. 

  
Slika 3: Ittnov barvni krog (Barvni krog, 2020)  Slika 4: Ittnov barvni krog, svetlostne vrednosti 

(Barvni krog, 2020) 

1. Fizikalni pojav barvne svetlobe 

Fizikalni aspekt barve je raziskal fizik Isaac Newton. Leta 1676 je z eksperimentom 
dokazal, da je bela vidna svetloba vsota barvnih valovnih dolžin. Eksperiment je 
zastavil tako, da je čez odprtino spustil žarek bele svetlobe, ki je potovala skozi 
tristrano prizmo in se razpršila v spekter barvnih svetlob (Itten, 1973). 

Isaac Newton je eksperiment opisal sledeče:  
»vzel sem dve deski in eno postavil tesno za prizmo pri oknu, tako da je svetloba lahko 
šla skozi majhno odprtino, ki sem jo naredil v ta namen, in padla na drugo desko, ki 
sem jo postavil približno 12 čevljev stran, prej pa sem tudi vanjo naredil odprtino, da je 
skoznjo lahko šlo nekaj vpadne svetlobe. Nato sem postavil še eno prizmo za to drugo 
desko, tako da bi svetloba, ki je šla skozi obe deski, lahko šla tudi skozi to in se spet 
lomila, preden bi prišla do stene. Ko sem to naredil, sem vzel v roke prvo prizmo in jo 
počasi obračal sem in tja okrog njene osi, tako da sem povzročil, da je več delov 
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podobe, ki so padli na drugo desko, zaporedoma šlo skozi odprtino v njej, da sem 
lahko opazoval, na katere dele na steni jih bo druga prizma lomila. In po različnosti teh 
mest sem videl, da je svetloba, ki je šla proti tistemu koncu podobe, proti kateremu je 
bil narejen lom prve prizme, v drugi prizmi utrpela precej večji lom kot svetloba, ki je 
šla na drugi konec in tako je bilo odkrito, da pravi vzrok dolžine podobe ni drugi kot ta, 
da svetloba sestoji iz različno lomljivih žarkov, ki so bili, brez ozira na razliko v njihovi 
vpadnosti, glede na njihove stopnje lomljivosti, usmerjeni na različne dele stene« 
(Newton, 2020, str. 52). 

 
Slika 5: Skica Newtonovega preizkusa z eno prizmo (Newton, 2020, str. 197) 

Newton je poleg tega podal še 13 naukov. Začne s tem, da je barva kvaliteta oziroma 
izvorna lastnost, ki je različnim žarkom drugačno specifična. Nekateri so nagnjeni k 
izražanju rdeče barve, drugi rumene. Izbrani barvi vedno pripada ista stopnja 
lomljivosti žarkov in obratno stopnja lomljivosti pripada isti barvi. Najmanj lomljivi žarki 
izražajo rdečo barvo, najbolj lomljivi pa vijolično. Razložil je tudi osnovne zakonitosti 
mešanja barv. Ob mešanju različnih vrst žarkov se vzajemno ustvari srednja barva. 
Tako združenje rumene in modre proizvede zeleno. Podal je še niz t. i. izvornih barv, 
ki skupaj v pravilnem razmerju sestavljajo belo svetlobo: rdeča, rumena, zelena, modra 
in vijolično-škrlatna. Če zmešamo dve barvi, ki v zgornjem zaporedju nista predaleč 
ena od druge, skupaj sestavita barvo, ki se v omenjenem nizu nahaja na sredini med 
njima, še doda (prav tam). 
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Slika 6: Valovne dolžine barv (Barva, 2020) 

S fizikalnega vidika je absolutna barvna svetlost odvisna od korpuskularnega in 
valovnega aspekta svetlobe. Od količine izsevane energije in amplitude 
elektromagnetnega valovanja izbrane valovne dolžine vidne svetlobe. Večja kot je 
energija, svetlejša je barvna svetloba, in sovpada z žarki na kratkovalovnem delu 
spektra, in obratno; na dolgovalovnem robu spektra imajo svetlobe manjšo energijsko 
vrednost. Barvne svetlobe z naraščajočo absolutno barvno svetlostno vrednostjo si 
sledijo v naslednjem zaporedju: rdeča, oranžna, rumena, rumeno-zelena, modra in 
vijolična (Muhovič, 2015).  

 
Slika 7: Aditivne barve (Artyfactory, b. d.) 

2. Fiziologija vidne zaznave 

Človekov vizualni aparat, ki ga sestavljajo oko, očesni živec, kolenčasto telo vidnega 
pomola in vidno področje korteksa (Butina, 1995), zaznava absolutno svetlostno 
vrednost barvnih svetlob in snovi popolnoma nasprotno od fizikalne realnosti barvne 
svetlobe. V fizikalnem pomenu so najsvetlejše in najtoplejše barve tiste z visoko 
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frekvenčno vrednostjo (vijolična, modra) ter najtemnejše tiste z nizko vrednostjo 
(rumena, rdeča) (Muhovič, 2015). Fiziologija očesa pa zaznava tovrstne parametre 
ravno nasprotno. Kratkovalovne barvne vrednosti (zelena, modra, vijolična) 
zaznavamo kot temne in hladne, dolgovalovne pa kot svetle in tople (rdeča, oranžna, 
rumena) (prav tam). 

Vid ima v osnovi dve ključni kvaliteti, zaznavanje svetlobe in zaznavanje barve. 
Svetloba vstopi v oko skozi prozorno roženico, nato nadaljuje pot skozi zenico, lečo in 
steklovino na mrežnico, kjer se nahajajo čutne celice, čepki in paličice. Pod vplivom 
absorbirane svetlobe se receptorske celice za svetlobo vzburijo. Sporočilo v obliki 
električnih sprememb potuje od vidnih čutnih celic preko čutnih živčnih celic v osrednji 
živčni sistem (Dolinar idr., 2016). Pri zaznavi svetlobe in barve so glavne zenica, leča 
in mrežnica. 

Zenica regulira optimalno količino vpadle svetlobe. Ob svetlobi se zoži, ob mraku se 
razširi (Butina, 1995). Zaklanjanje (diafragmacija) svetlobe je pod nadzorom 
avtonomnega živčnega sistema. Simpatični živčni sistem vzpodbuja žarkaste mišice, 
ki se nahajajo v zenici in povzroči njeno razširitev. Parasimpatični sistem pa stimulira 
krožne mišice v zenici in jo zoži (Anselme idr., 1999). 

Očesna leča je prozorna struktura bikonveksne oblike, ki se nahaja za zenico. 
Elastičnost ji omogoča, da lahko spreminja svojo debelino in s tem lomno moč svetlobe 
(Dolinar idr., 2016). Je zbiralna in ima sposobnost akomodacije, zato omogoča 
spremenljiv lomilni količnik, kar povzroči uklanjanje leče in lom svetlobe tako, da je leča 
zmožna točkovnega fokusiranja (Muhovič, 2015). Proces akomodacije omogoča 
krožna mišica, ki poteza napenjalne niti, na katere je pritrjena leča (Dolinar idr., 2016). 
Leča projicira pomanjšano in obrnjeno sliko na mrežnico (Butina, 1995).  

Mrežnica je notranja plast zrkla. Sestavljena je iz živčnih celic in čutnih celic, čepkov 
in paličic. Čepki se najbolj aktivirajo pri gledanju z močno svetlobo. Omogočajo nam 
barvno gledanje in vsebujejo na svetlobo občutljiv pigment fotopsin. Poznamo tri vrste 
čepnic. Prve so specializirane za absorpcijo modre barve (440 nm), druge za 
absorpcijo zelene barve (540 nm) in tretje za rdečo barvo (570 nm) (Dolinar idr., 2016). 
L-čepki so akomodirani na rdečo in rumeno barvo ter delujejo stimulativno na živčni 
sistem. S-čepki pa so fotoreceptorji za modro barvo in prevajajo zgolj 5 % absorbirane 
energije ter na živčni sistem deluje sproščujoče (Muhovič, 2015).  

M-čepki so specializirani za zaznavanje zelene barve (Fotopsin, 2020). Če so vse tri 
vrste čepnic enakovredno aktivirane, imamo občutek bele svetlobe. Čepnic je približno 
6 milijonov, največ pa se jih nahaja v središču mrežnice, v rumeni pegi, kjer je območje 
najostrejšega vida (Dolinar idr., 2016), in omogočajo natančno zaznavo oblik in barv 
(Butina, 1995). Paličice so najštevilčnejše na obrobju mrežnice in so občutljive na šibko 
svetlobo. Vsebujejo samo eno vrsto vidnega pigmenta, rodospin. Paličice imajo 
sposobnost adaptacije na gledanje v skoraj popolni temi in omogočajo črno-belo 
gledanje. So bolj številne od čepkov, imamo jih okoli 120 milijonov. Paličice in čepki ne 
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delujejo hkrati; povezani so z živčnimi celicami, te pa vodjo v vidni živec, ki pošlje 
informacije v primarno vidno skorjo v zatilnem delu možganov (Dolinar idr., 2016). 

O zaznavi očesa je pisal tudi Paul Klee (2002), ki je ugotovil, da oko ne opaža oblik na 
ploskvi z istočasno intenzivnostjo in se premika po poteh, ki so mu pripravljene v 
likovnem delu. Tovrstno segmentno potovanje pogleda je posledica nezmožnosti 
mrežnice, da zazna celotno sliko z enako ostrino. Če hoče zaznati novo točko oz. 
obliko, mora krožna očesna mišica oko obrniti tako, da se slika poveže z žariščem leče 
in središčem maksimalne ostrine vida na mrežnici.  

V kontekstu absolutne svetlostne vrednosti se vidni aparat odzove tako, da se zenica 
pri zaznavi rdeče in rumene svetlobe zoži, pri modri in zeleni pa razširi, kljub temu da 
barvne svetlobe merijo z enako svetlostno močjo. Tako prevedemo barvne vrednosti 
svetlobe v svetlostne vrednosti in s tem prispevamo tudi k ostrini slike (Butina, 1995). 

3. Likovni aspekt 

Barvni krog sestavljajo barve z enako čistostjo in različno svetlostno vrednostjo. 
Faktor, ki določa intenziteto posamične barve, je ravno njena absolutna barvna 
svetlost. Najsvetlejša je rumena barva, ki se nahaja na vrhu oboda barvnega kroga, 
na dnu je vijolična barva, ki je najtemnejša, vmes pa svetlostne vrednosti preostalih 
barv zmerno pojenjajo. O tem je pisal filozof Arthur Schopenhauer (1788–1860), pravi 
avtor znanega numeričnega prikaza absolutne barvne svetlosti snovnih barv prvega in 
drugega reda: Rumena = 9, oranžna = 8, rdeča = 6, zelena = 6, modra = 4, vijolična = 
3. Pri tovrstnem prikazu dobimo pri komplementarnih parih konstantno vsoto, na 
primer: rdeča + zelena = 6 + 6 = 12, ali oranžna + modra = 8 + 4 = 12 (Muhovič, 2015). 

II) Relativna svetlostna vrednost 

Relativno svetlostno vrednost tretiramo kot likovno-praktični koncept (Selan, 2014). Pri 
snovnih barvah (pigmentih) z dodajanjem bele ali črne barve osnovni kromatični barvi 
manipuliramo njeno svetlost, jo svetlimo ali temnimo. S tem nastane nova barva, ki 
ima pripadajočo absolutno svetlostno vrednost, a je preko dimenzije barvnosti še 
vedno povezana z izhodiščno barvo, zato govorimo o relativni spremembi svetlostne 
vrednosti (prav tam). Pri barvnih svetlobah pa relativno vrednost dobimo tako, da 
povečamo ali zmanjšamo količino barvnega svetlobnega toka na enoto površine 
(Muhovič, 2015). 

4.1.4 Nebistvene barvne dimenzije 

Ena od opredelitev barvnih dimenzij je delitev na bistvene in nebistvene barvne 
dimenzije (Selan, 2014). Bistvene so tiste, brez katerih sama barva ne more obstajati 
in so predstavljene zgoraj. Nebistvene pa so konkretni barvni pojavi, ki jih lahko 
razdelimo na tri kategorije: snovne, razsvetljavne in subjektivne pogojene barvne 
pojave. Snovno pogojeni barvni pojavi so pretežno odvisni od barvne snovi ali barvila 
(prosojnost, pastoznost, matiranost). Razsvetljavno pogojeni barvni pojavi so odvisni 
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od razsvetljave in njenih okoliščin (bleščanje, zrcaljenje, motnost, žarenje). Pri 
subjektivno pogojenih barvnih pojavih pa je ključna psihična integracija ali dopolnitev 
z občutki drugih čutov (mehke in trde barve, svetle in uvele barve …) (Selan, 2014; 
Trstenjak, 1996). 

4.2 Barvna sistematika 

Barvna sistematika nam omogoča nazorno predstavitev barvnih dimenzij v obliki 
kromatskega modela, v katerem vsak parameter tvori svojo koordinatno os in 
posameznemu barvnemu odtenku natančno določa njegovo mesto znotraj sistema. 
Sistemi so ponazorjeni z barvnimi modeli, kot je barvni krog ali barvno telo. 

Barvni modeli se osredotočajo na ponazoritev odnosov med bistvenimi barvnimi 
dimenzijami in logiko barvnih mešanj (Selan, 2014). Dimenzijo barvnosti najboljše 
predstavimo z barvnim krogom. Svetlostna vrednost doda tretjo dimenzijo krogu, ko 
vključimo akromatični parameter s črnim in belim polom – tako dobimo barvno telo. 
Nasičenost pa predstavi relacija daljice, ki pravokotno poveže svetlostno os in barvni 
krog. Stičišče na svetlostni osi je t. i. točka nič nasičenosti določene kromatične barve. 
Teoretični primer optimalnega barvnega modela ustreza oblika dvojnega stožca z 
zvrnjeno osnovno ploskvijo (prav tam). 

 
Slika 8: Barvno telo (Selan, 2014) 

Slikar Albert Henry Munsell (1858–1918) je leta 1905 predstavil barvno drevo. Njegov 
sistem je sicer osnovan na sodobnih barvnih modelih, na katerih temelji barvna 
industrija (RGB, CMYK). Kljub likovni izobrazbi je želel urediti barvni model po 
fizikalno-teoretskih načelih. Oblikovanje barvnega drevesa je začel z barvnim kolesom, 
ki je bil sestavljen iz primarnih aditivnih barv (Red, Green, Blue oz. rdeča, zelena, 
modra) in primarnih subtraktivnih barv (Cian, Magenta, Yellow oz. cian, magenta in 
rumena) ter še pet drugih. Pri postaviti kolesa je upošteval načelo komplementarnosti 
tako, da nasproti ležeče barve skupaj ustvarijo sivo barvo. Tretjo dimenzijo modela je 
dobil z upoštevanjem logike svetlosti, ki jo je razdelil na 10 stopenj, in nasičenosti, ki 
je bila deljena na 12 oz. 14 stopenj. Upoštevajoč različne absolutne barvne vrednosti 
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je dobil organsko formo barvnega modela, ki jo je poimenoval »barvno telo« (Selan, 
2014). 

 
Slika 9: Barvno telo Alberta Henryja Munsella (Selan, 2014) 

4.3 Kvaliteta barve 

Barva ima dva učinka, fizičnega oziroma snovnega in psihičnega. Kandinski (1985) je 
zapisal, da preko snovne moči pride do psihične moči, ki sproži duševno vibracijo. 
Barva ima na nas določen vpliv, kar je posledica naše fiziologije vidne zaznave in 
psihološke strukture doživljanja (Lüscher v Butina, 1982). Paul Klee (2002) je pisal o 
barvi kot o kvaliteti, ker jo vrednotimo imaginarno, tako kot sol in sladkor označimo za 
slano in sladko. 

4.3.1 Kromatski agens in kromatski efekt 

Pri snovnih barvah je govora o pigmentu kot materialnem substratu barvnega učinka. 
Je material, ki vzdraži vidni organ in kot reakcijo nanj proizvede ustrezen barvni 
občutek (Muhovič, 2015). Termin kromatski agens je uvedel Johannes Itten (1888–
1967) in ga opredelil kot »pigment, ki se ga lahko fizikalno-kemijsko analizira in definira 
tj. material, ki določa barvo« (Itten, 1973, str. 20). Pri barvnih svetlobah je agens 
opredeljen z elektromagnetnim valovanjem vidne svetlobe, določene z valovno dolžino 
in frekvenco (Muhovič, 2015). 

Čutno zaznavanje barve je psihofiziološki pojav, zato ga Itten imenuje »kromatski 
efekt«. Kaže se v dveh modalitetah, barvni valenci in barvnem občutku. Kromatski 
agens in kromatski efekt sta v medsebojnem in obratnem si odnosu. Poudarita se 
samo pri harmoničnih tonih. Ko se ne, dobimo občutek disharmonije in izraz 
dinamičnosti. V ostalih primerih kromatski agens povzroči nov kromatski efekt barve 
(Itten, 1973). Za to obstajajo trije razlogi in sicer kvalitativna prilagoditev (preubranost), 
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kvantitativna prilagoditev (adaptacija) in kontekstualna prilagoditev (indukcija) vidnega 
aparata na zaznavo (Muhovič, 2015). 

Izbira pigmenta pomembno vpliva na pestrost barvnega odtenka. Barvna snov namreč 
omogoči optimalno odbitost svetlobe izbranega valovnega področja barvnega spektra 
(Muhovič, 2015). Na ta način je definirana absolutna svetlostna vrednost barve. 

Z barvno čistostjo je neposredno povezana tudi moč barve. Barvna moč je lastnost, ki 
pigmentu omogoča, da pri mešanju z drugimi pigmenti ohranja svojo barvnost. 
Kromatične, pestre barve z oboda barvnega kroga imajo visoko barvno moč, 
akromatične barve pa so brez barvne moči. Na barvno moč pigmenta vplivata njena 
kemična struktura in granulacija (prav tam). 

V procesu likovnega ustvarjanja je poglavitna odločitev izbira primerne barvne snovi. 

Kandinski je tovrstno izbiro označil kot subjektivno karakteristiko, saj je treba najprej 
določiti barvni ton in šele nato izbrati vrsto tona. V primeru, da se odločimo za ton rdeče 
barve, nato sledi izbira vrste tona rdeče barve, ki je lahko na primer karmin, cinober, 
ali magenta. Vsaka nosi snovne značilnosti, od katerih je odvisno, kakšen kromatski 
efekt sprožijo v naši zaznavi. Karmin rdeča je na primer veliko bolj živa in krvava kot 
magenta, ki vsebuje pridih roza barve. Enako pomembna je odločitev, zakaj se 
odločimo za določen barvni odtenek s stališča likovnega razmišljanja in izbranega 
barvnega problema. Vseskozi se porajajo vprašanja barvnih odnosov – kako želimo, 
da barva zaživi v slikovnem polju, kje ji želimo nameniti mesto, katero njeno dimenzijo 
ali kvaliteto želimo raziskati; ali jo želimo postaviti v ospredje ali na periferijo in 
opazovati, do kolikšne mere še deluje njena minimalna pojavnost; razmerje med 
velikostjo barvne ploskve in močjo barve ter katere barvne tone sopostaviti med seboj, 
da dobimo barvni kontrast, ki ga želimo. 

4.3.2 Karakter barve  

Vsaka barva v naši zaznavi sproža določena občutja. Povezane so s fiziologijo vidne 
zaznave, snovno vrednostjo barve in različno pogojenimi barvnimi pojavi, ki sem jih že 
omenila v tem poglavju. Nekatere barve zaznamo kot ostre, hrapave, druge kot 
žametne, gladke, mehke. Občutek se lahko spremeni že samo na podlagi hladnosti ali 
toplote določenega tona.  

Kandinski (1985) je predlagal, da posamezno barvo izoliramo tako, da ta stoji sama 
zase in opazujemo, kako deluje na nas. Pri analizi lahko sledimo preprosti shemi, kjer 
barvi določimo dva parametra: toplo ali hladno vrednost barvnega tona in njegovo 
svetlost in temnost. S tem dobimo štiri glavne karakterje: toplo-svetlo, toplo-temno, 
hladno-svetlo, hladno-temno. Predstavila bom nekaj barv po Kandinskemu, ki sem jih 
raziskovala v empiričnem delu. To so rumena, modra, zelena, rdeča in siva. Omenila 
bom še belo, ker se je posredno izkazala za relevantno.  
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Rumena se giblje ekscentrično, njena moč se širi v okolico; če krepimo njeno 
intenziteto, jo lahko stopnjujemo do točke vsiljivosti. Če jo opazujemo neposredno, 
vznemirja in na počutje deluje predrzno in vsiljivo. Je tipična zemeljska barva, ki lahko 
doseže ostrino, ne more pa segati v globino. Pri dodajanju modre barve dobi hladen, 
zelenkast ton, ki da občutek bolestnosti. 

Modra se giba koncentrično, k lastnemu središču in se oddaljuje od človeka. Ravno v 
najglobljih tonih doseže svojo maksimalno intenzivnost. Notranja značilnost vabi 
pogled v neskončnost. Je tipična nebesna barva, vzbuja občutek hrepenenja, 
nadčutnega in prinaša občutek miru ter zelo umirja. 

V zeleni se ob združenju rumene in modre njuni gibanji izničita in dobimo stanje miru. 
Absolutno zelena je najbolj mirna barva brez vzgiba pretirane emocije žalosti ali 
veselja. Kandinski je navajal, da ravno trajna odsotnost gibanja zelene blagodejno 
vpliva na utrujene ljudi, po drugi strani pa spočitim iz istega razloga zna delovati 
dolgočasna. Zelena, ki je bliže rumeni, pa zaživi, pridobi moč in mladosten ter vesel 
karakter. Ob presežku modre postane resna in preudarna. 

Rdeča je značilna topla barva in učinkuje notranje. Dojemamo jo skoraj brezmejno, kot 
zelo živo in nemirno, ki »vzlic sili in intenzivnosti kaže močno noto malone smotrne, 
cilja zavedajoče se neizmerne moči« (str. 84). Rdeča barva na telo deluje poživljajoče 
in spodbuja delovanje srca. 

Siva je negibna zaradi kombinacije sil črne in bele. Temnejša kot je, večji brezup 
izraža, svetlejši odtenki pa nosijo karakter zračnosti, možnosti dihanja in skritega 
upanja.  

Bela učinkuje na našo dušo kakor velik molk, ki je za nas absoluten. Molk, poln 
možnosti, »to je nič, ki je mladosten, ali še bolj natančno, nič, ki je pred začetkom, pred 
rojstvom. Tako je bržčas zvenela zemlja v belih časih ledene dobe« (str. 83). 

 
Slika 10: Gibanje barv (Kandinski, 1985, str. 85) 
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5 PRIMERI IZ LIKOVNE UMETNOSTI 

Barva se najpogosteje pojavi kot problem v slikarstvu. V likovni umetnosti, predvsem 
v modernizmu, je veliko umetnikov, ki so se načrtno ukvarjali z barvo. Na področju 
grafike je dobro uveljavljena barvna grafika. Najpogosteje jo sicer srečamo v tehnikah 
visokega tiska, kot je linorez, nekoliko manj v tehnikah globokega tiska. Predstavila 
bom nekaj referenčnih avtorjev, ki so se ukvarjali z barvo na omenjenih področjih. 

5.1 Andrej Jemec 

Andrej Jemec, rojen leta 1934 v Ljubljani, je študiral slikarstvo na Akademiji 
upodabljajočih umetnosti v Ljubljani od 1953 do 1958. Slikarstvo je študiral pri prof. 
Mariju Preglju in Gabrijelu Stupici, grafiko pa pri prof. Riku Debenjaku in Božidarju 
Jakcu (»Andrej Jemec«, 2020). V grafičnem opusu je proučeval graditeljske možnosti 
barve pri razreševanju osnovnih likovnih postavk, svetlobe, prostora in barve (Jemec, 
1993). Raziskovanje ga je peljalo od monokromnih odtisov do plastenja odtenkov iste 
barve. 

  
Slika 11: Andrej Jemec, Grafika XV, 1966, 

jedkanica in akvatinta (zelena), 47 x 64,2 cm 
(Jemec, 1993, str. 40).  

Slika 12: Andrej Jemec, Grafika XIV, 1966, 
jedkanica in akvatinta (rumena), 49 x 64,2 cm 

(Jemec, 1993, str. 41). 

Izpostavila bom dve njegovi deli, pri katerih je glavni nosilec barve linija. To sta Grafika 
XV in Grafika XIV. Ekspresija aktivne linije vnaša dinamičnost v kompozicijo, v 
določenih strukturah pa že prehaja v barvno ploskev, kjer barva še dodatno zažari in 
potencira svoj vtis. Tehniki jedkanice in akvatinte omogočata načrtno določanje 
svetlostne vrednosti barve. Zaznati je mogoče zelo svetle in nežne odtenke rumene in 
zelene kot tudi njun karakter v intenzivnejših, močnejših tonih. Samo občutenje grafik 
pa se močno razlikuje. Zelene barva vnaša mirnost in stabilnost v dinamično 
kompozicijo, medtem ko rumena grafični list poživi in močno žari.  

 



23 

5.2 Mojca Zlokarnik 

Mojca Zlokarnik, rojena leta 1969, je akademska slikarka in grafičarka. Slikarstvo je 
študirala na Akademiji za likovno umetnost pri profesorici Metki Krašovec. Magistrski 
študij grafike je prav tako opravila na Akademiji in sicer pri prof. Lojzetu Logarju 
(Zlokarnik, b. d.). 

Barvo dojema kot živo tvorbo z globoko notranjo vsebino. Označila jo je kot »dotik 
očesa in glasbo za gluhe«. Njen pristop je izjemno analitičen in minimalističen. Deluje 
v širokem spektru barvnih odtenkov, notranjo kompozicijsko ureditev pa ohranja s 
pomočjo linije. Zanjo je namreč ravno linija tista, ki omogoča barvi najbolj korektno 
možnost artikulacije (Premrov, 2015). 

 
Slika 13: Mojca Zlokarnik, Svoboda, 2017, barvni linorez, 100 x 70 cm (Zlokarnik, b. d.a). 

V delu Svoboda, ki obstaja tudi v roza barvni različici, sopostavlja barvnost in belino 
ter stopnjuje količinsko razmerje ene proti drugi. Pas rumene prekine s širokim pasom 
bele ter nato obratno. Tanka bela linija je jasna ločnica sicer enotne barvne ploskve. V 
ospredju sta barvnost, v svoji polni nasičenosti in moči, ter njen odnos do beline, ki jo 
ponuja grafični list.  
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Slika 14: Mojca Zlokarnik, Rdeča, 2019, barvni linorez, 70 x 70 cm (Zlokarnik, b. d.b). 

Rdeča preučuje širši spekter rdečih barvnih odtenkov. Jasnost in razločnost pa ohranja 
red linij. Posamezni homogeni barvni odtenki ponujajo možnost ločene analize 
individualnega tona. Temno rdečo in roza, ki sta jasno ločene z belo linijo , delujeta 
zelo kontrastno. Močna temnordeča proti nežni in svetlo roza. Vsako posebej lahko 
zaznavamo razločno in natančno. V pasovih, kjer je prehod med toni neprekinjen, 
celotna ploskev izraža drugačen vtis. Oddaja bolj harmonično in dinamično energijo, 
istočasno pa vključuje še številne vmesne barvne odtenke, ki jih z ločevanjem 
izgubimo. 

5.3 Zdenka Žido 

Zdenka Žido je akademska slikarka, rojena leta 1959 na Nemškem Rovtu v Občini 
Bohinj. Diplomirala je pri profesorju Andreju Jemcu leta 1987 in nadaljevala na 
podiplomski študij. Leta 1986 je bila prejemnica Prešernove nagrade za študente v 
Ljubljani (Žido, 1993). 

Njene slike nastajajo zelo počasi, več mesecev ali celo leto. V svojih delih preigrava 
dvojnost med slikano sliko in praznim platnom. Uporablja zelene, rumene in modre 
barvne tone. Sliko gradi z manjšimi trikotniki in problematizira prosojnost. Tako se na 
primer pri zelenih slikah pojavi vprašanje razsežnosti zelenih lazur v odnosu do bele 
(Žido, 2014). Tomaž Brejc (b. d.) njeno delo opiše kot: »Podoba je koprena, ki se kaže 
in izginja, se materializira in se spet razsnovi v privid«. 
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Slika 15: Zdenka Žido, Dvoboj, 1993, akril na platnu, podatki o velikosti nedostopni. 

S stališča barvnih dimenzij se znotraj ene slike posveti eni barvnosti in preizkuša meje 
svetlostne vrednosti. Slike prosevajo navzven ali navznoter. Vzpostavlja odnos z belo 
barvo in različnimi niansami barve ter ustvarja iluzijo prostora. 

5.4 Zeleni rez, galerija Equrna, 2020 

V Galeriji Equrna so v zadnjih letih vzpostavili idejo, da vsako leto posvetijo razstavo 
izbrani barvi. V letu 2020 so pripravili razstavo Zeleni rez, kjer je bila v središču zelena 
barva. 

Zeleni rez: krajine, rastline, predmeti, površine, ploskve, robovi je tematizirala zeleno 
barvo v »svojih legah, pomenih, pojavnostih in funkcijah«. Kuratorja razstave, Tomaž 
Brejc in Arne Brejc, sta si zadala dve nalogi. Prva naloga je preveriti vlogo zelene v 
sodobni umetnosti in druga raziskati, kako se zelena samostojno izraža v abstraktnem 
prostoru. V opisu razstave sta izpostavila, kako se je z razvojem modernizma zelena 
barva pričela spreminjati in izginjati v svoji prvotni mirni, zadovoljni pojavnosti, ter se 
začela izražati v novem pomenu s svetlečimi in ostrimi odtenki. Kuratorja pišeta, da 
»gre za preobrazbo naravne barve v znakovno barvo in potem še naprej v njeno 
simbolno in medijsko uporabo«. Poleg slikarskih del so bila na razstavi tudi grafična 
dela in interaktivna instalacija, ki je vključevala žive rastline (Galerija Equrna, 2020).  



26 

  
Slika 16: Zeleni rez (Galerija Equrna, 2020) Slika 17: Josip Gorinšek, Brez naslova?, 

1987/2013, originalna serigrafija na papirju, 
34/40, 1987, 70 x 70 cm (Galerija Equrna, 

2020). 

Bogatost zelene barve je v njeni sekundarni naravi. Izbira pravega pigmenta rumene 
in modre barve ter njuno razmerje omogoča široko paleto različnih odtenkov zelene. 
Od temno zelene do svetle oziroma že rumeno-zelene. Razstava Zeleni rez to 
tematizira in prikazuje, kako skozi različne medije in motive zelena barva vsakič znova 
zaživi v svojih kvalitetah. Ni omejena zgolj na mimetični svet, temveč suvereno nastopa 
tudi v abstraktnem svetu. Kot primer bom izpostavila serigrafijo avtorja Josipa 
Gorinška. Simetrična kompozicija poudari nevtralno energijo zelene barve, dinamiko 
pa vnese z uporabo različnih tonov, ki jih stopnjuje od temnozelene preko travnate in 
svetlozelene do praktično rumene, s čimer vnese občutek topline in gibanja, žarenja v 
slikovno polje.  

5.5 Modro, galerija Equrna, 2021 

Leta 2021 je bila v isti galeriji v središču modra barva, ki je bila izbrana zaradi slike 
Modra epidemija, ki jo je naslikal Janez Bernik leta 1977, saj se v sodobnem času 
srečujemo s svetovno epidemijo. Modra barva sodi med primarne barve in je zelo 
popularna. Kuratorja Tomaž Brejc in Arne Brejc sta jo opisala sledeče: »Modra 
predstavlja nebo in vodo, misel in onostranstvo, velike razsežnosti in sublimno, je 
najprej kozmološka barva; potem je barva miru in harmonije, zrelosti, razumskosti, 
barva visokih vrednot: zaupanje, iskrenost in zvestoba. In ker je barva ponotranjenosti, 
melanholije in nostalgije, je lahko zelo subjektivna, pa vendar tudi hladna in 
distancirana«. Razstava tematizira modro barvo v kontekstu sodobnega slikarstva, kjer 
je njena vloga razdvojena med klasično vlogo pokrivanja predmetov in modro kot 
nosilko notranje identitete in abstraktnosti. Aktualno jo ohranja njena estetska in 
arhetipska vsebina z vprašanji njenega obstoja in učinka (Galerija Equrna, 2021).  
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Slika 18: Modro (Galerija Equrna, 2021) 

Čeprav gre za slikarsko razstavo, ta potrjuje večno intrigantnost modre barve, njeno 
zanimivo skrivnostno globoko naravo in željo po ekspresiji. Izpostavila sem sliko Beti 
Bricelj z naslovom Blue rhythm, v kateri je sopostavila različne barvne tone modre 
barve. Z linijskim nizanjem je gradila kompozicijo, kontrast pa najbolj poudari 
horizontalna linija, v kateri stopnjuje svetlostno vrednost do skrajnih vrednosti.  

 
Slika 19: Beti Bricelj, Blue Rythm, 2010, akril na platnu, 50 x 50 cm (Galerija Equrna, 2021). 
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Slika 20: Janez Bernik, Modra epidemija (Ljubim modro), 1977, akril na platnu, 133 x 190 cm (Galerija 

Equrna, 2021). 
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 Metodologija raziskovanja  

6.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

V teoretičnem izhodišču naloge bom na kratko opredelila umetniško grafiko in področje 
globokega tiska. Podrobno bom predstavila barvo, analizirala njene dimenzije 
(barvnost, nasičenost, svetlost) ter predstavila faktorje, ki vplivajo na njene 
razsežnosti. Empirični del obsega praktično raziskovalno delo, lastno grafično 
produkcijo, serijo 28 barvnih grafičnih odtisov. Ob tem bom navedla primere različnih 
referenčnih avtorjev, ki so se ali ukvarjali s podobno problematiko ali drugače vplivali 
na moj likovni razvoj. Ob treh razsežnostih barve, ki jih navajajo likovni teoretiki, se 
bom ukvarjala z dodatno razsežnostjo, ki je posledica posebnega načina nanašanja, 
odtiskovanja barvnih plasti v tehnikah akvatinte in rezervaš. 

6.1.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja: 
● Kako tehnika akvatinte vpliva na izraznost barve? 
● Ali je čas jedkanja spremenljivka, ki vpliva na bistvene barvne dimenzije? 
● Ali je priprava barve za tisk faktor, ki vpliva na razsežnost barve?  
● Kako pomembna je izbira barvnega pigmenta? 
● V kakšnem odnosu sta barvni ton in svetlostni ključ znotraj monokromatskega 

odtisa? 

Cilji raziskave: 
● Raziskati razsežnosti barve v globokem tisku z uporabo tehnik rezervaš in 

akvatinta. 
● Analizirati barvne dimenzije in ovrednotiti faktorje, ki se pojavijo specifično v 

grafiki in vplivajo na izraznost barve. 
● Empirični cilj je ustvariti serijo monokromnih grafičnih odtisov, jih formalno 

analizirati in umestiti v kontekst svojega ustvarjalnega projekta. 

6.1.3 Metode in raziskovalni pristop 

Vzorec  
Vzorec je namenski, likovna dela so nastala v raziskavi. 

Opis postopka zbiranja podatkov 
Vir podatkov so lastna likovna dela. Tehnike zbiranja podatkov je pisanje 
raziskovalnega dnevnika. 

Primarni raziskovalni instrument je raziskovalec. Uporabljeni instrumenti bodo lastni 
dnevniški zapisi, nastali tekom raziskave, skice, fotodokumentacija in nastala likovna 
dela. 
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Postopki obdelave 
Skozi celoten proces izdelave matric bom v dnevnik zapisovala vse tehnične 
specifikacije (čas jedkanja, število stopenj) in nova spoznanja na področju tehnologije. 
V procesu tiska bom natančno dokumentirala, katere barve sem uporabila v 
posameznih odtisih (ime barve, proizvajalec, serijska številka). Nastale grafične odtise 
bom analizirala z uporabo metode formalne analize in metodo likovnega vrednotenja. 
Na enak način bom predstavila tudi nekaj referenčnih avtorjev. Rezultat je izdelati 
serijo 28 monokromatiskih grafičnih odtisov in tekom procesa priti do likovno 
pomembnih spoznanj o barvi in razvijanje lastnega likovnega jezika. 

6.2 Grafična serija monokromnih odtisov 

6.2.1 Idejna zasnova 

V okviru empirične raziskave sem izdelala 28 matric v velikosti 13 x 13 cm. Serijo sem 
poimenovala Cikličnost. Razdeljena je na pet barvnih sklopov: modrega, zelenega, 
rdečega, rumenega in sivega. Določeni sklopi se med seboj prepletajo, drugi nastopajo 
skupaj. Sosledje je označeno z imeni posameznih odtisov, ki so številke od 1 do 28. 
Uporabila sem tehniki rezervaša in akvatinte. Predhodno sem si pripravila še skice in 
okvirne svetlostne ključe. 

 
Slika 21: Ideja in skica  
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Slika 22: Skica Slika 23: Zasnova koncepta 

Ker sem se odločila za globoki tisk in kemične tehnike, sem za osnovni material matrice 
uporabila cinkovo ploščo. Jedkala sem z dušikovo kislino, pripravljeno v razmerju 1 del 
65-% dušikove kisline HNO3 in 10 delov vode.  

V času načrtovanja sem izdelala gradacijsko lestvico, pripomoček, ki mi je pomagal pri 
načrtovanju procesa jedkanja matric in določanju časa jedkanja glede na željeno 
svetlostno vrednost. Muhovič (2015) opredeli gradacijsko lestvico kot »rezultat 
sistematičnega stopnjevanja določene likovne kvalitete, pri čemer so intervali med 
sosednjimi gradacijskimi stopnjami praviloma enaki (sivi klin). Gradacijske lestvice 
služijo sistematični predstavitvi modalitet določene likovne kvalitete« (str. 261). 
Pripravila sem gradacijsko lestvico z devetimi svetlostnimi stopnjami. Intervali med 
gradacijskimi stopnjami niso povsod enaki, saj so me poleg širokega razpona zanimale 
specifične vrednosti. Prav tako imam z jedkanjem že izkušnje in sem dobro razvila 
občutek za jedkanje. Ne gre namreč le za sam čas, temveč je veliko odvisno tudi od 
risbe in tehnične priprave matrice. Izbrala sem tri vrednosti v svetlih oziroma visokih 
vrednostih s časovnim trajanjem 15 sekund, 30 sekund in 1 minuto; nato tri srednje 
vrednosti z dolžinami 3 ½ minute, 5 minut in 8 minut ter tri nizke vrednosti s časom 
jedkanja 10 minut, 15 minut in 20 minut. Matrice sem jedkala večstopenjsko, ponekod 
tudi v več fazah. Celoten proces, jedkalne čase in uporabljeno barvo sem zapisovala 
v raziskovalni dnevnik. 
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Slika 24: Fotodnevnik 

 
Slika 25: Gradacijska lestvica  

Serija je nastajala skozi daljše časovno obdobje. Matrice posameznega sklopa so bile 
delane sočasno z namenom sprotne primerjave in enako je bilo pri tiskanju. Vsak sklop 
sem tiskala posebej, da sem se lahko zares poglobila v posamezno barvo in analizirala 
ter preizkusila različne variante. 
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6.2.2 Grafična serija Cikličnost 

I) Modra 

  
Slika 26: 1 Slika 27: 2 

 
Slika 28: 3 
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Slika 29: 27 Slika 30: 28 

Kako tehnika akvatinte vpliva na izraznost barve? 
Akvatinta z značilno točkovno strukturo bistveno vpliva na izraznost barve. Ta namreč 
omogoča formulacijo večjih homogenih barvnih ploskev. Kvaliteta tega pa je odvisna 
tudi od samega nanosa akvatintne podlage. Pretirana naprašitev rezultira v manjših 
žariščih belih točk, kjer kislina ni prišla v stik s ploščo. Na detajlu grafike 28 lahko 
najprej opazimo skupek belih točk, kjer je bil akvatintni nanos pregost, malenkost nižje 
pa se tvori enotna barvna ploskev, ki je posledica pravilnega razmerja naprašitve. V 
kolikor je akrilnega spreja premalo, prevlada karakter rezervaša in pride do večje 
variacije barvnih nians znotraj posamezne ploskve, kot je razvidno iz detajla grafike 
27. 

  
Slika 31: 28, detajl odtisa Slika 32: 27, detajl odtisa  

Razlika je opazna tudi na matrici. Sprotno opazovanje dogajanja na matrici omogoča 
načrtovanje in morebitno prilagajanje naslednjih korakov. Na matrici so opazne tudi 
razlike med posameznimi stopnjami in fazami jedkanja.  
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Slika 33: 28, detajl matrice Slika 34: 27, detajl matrice  

Vpliv tehnike na izraznost barve se je pokazala tudi, ko sem postopek akvatinte obrnila. 
Grafika 28 je delana po standardnem postopku, pri 1 pa sem določene korake obrnila. 
Pripravljeno cinkovo ploščo sem naprašila z akrilnim sprejem in šele nato nanj risala z 
rezervirnim sredstvom ter izpeljala standardni postopek rezervaša (asflatni premaz, 
mlačna kopel). Osnovni akrilni nanos – akvatinta, je ostala na matrici do konca 
obdelave, torej skozi celoten proces jedkanja, ki je vključeval več stopenj postopnega 
prekrivanja in jedkanja. Posledično risba izgubi globino prostora in pojavijo se 
svetlostne točke, kjer je bil nanos spreja pretirano zgoščen. Sama barva kljub temu 
pride do svojega izraznega značaja, modra barva se obrača v svojo notranjost. Grafika 
1 je bila narejena v temno modrih vrednostih, kjer modra barva deluje najbolj 
intenzivno. Pri grafiki 28, ki je narejena v klasičnem sosledju, so prostorski plani 
jasnejši, prekrivanja postanejo pomembni nosilci kompozicije in celostno ima grafika 
jasen karakter, medtem ko se pri 1 pojavlja občutek nejasnosti in meglenosti, ki nosi 
določen občutek skrivnostnosti in neizrečenosti.  

  
Slika 35: 1  Slika 36: 28 

Ali je čas jedkanja spremenljivka, ki vpliva na bistvene barvne dimenzije? 
Čas jedkanja vpliva na barvne dimenzije. Pri grafiki 28 sem označila tri različne barvne 
vrednosti in izolirala posamezne barvne odtenke. S programom Adobe Photoshop sem 
odtenke pretvorila še v črnobelo obliko za optimalno ponazoritev in primerjavo 
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svetlostne vrednosti in opazovanje razlik v doživljanju, ki jo doda barvnost modre 
barve. Prvi odtenek je bil jedkan 5, drugi 7 in tretji 18 minut. Prvi je najsvetlejši, drugi 
je srednje vrednosti in tretji je najtemnejši. Iz tega sledi povezava med časom jedkanja 
in svetlostno vrednostjo barvnega tona. Pri petih minutah se barva pojavi svetlejše, kot 
če je matrica jedkana 18 minut. Čas jedkanja vpliva tudi na nasičenost. Pri tretjem 
odtenku je modra močno nasičena, zato pride najbolj do izraza in doseže največjo 
intenziteto. V odtenku grafike 1 pa se modra barva izrazi lahkotno in nebeško, a še 
vedno ohranja določeno stopnjo nasičenosti, ter se ne svetli na enak način, kot če bi 
jo mešali z belo barvo. 

  
Slika 37: 28  Slika 38: Odtenki in pripadajoči toni 

Ali je priprava barve za tisk faktor, ki vpliva na razsežnost barve? 
Pri pripravi barve za tisk ni bilo potrebno dodajati lanenega olja ali drugih snovi. 
Kromatski agens pri nanašanju in odtiskovanju ni povzročal težav. Barvo sem sicer 
nanašala na segreto matrico, tako da se je barva ob stiku z matrico zmehčala in lažje 
prodrla v globine in omogočila enostavnejše brisanje na delih matrice, kjer ni bilo risbe. 

Kako pomembna je izbira barvnega pigmenta? 
V modrem sklopu sem se odločila za čisto barvo, brez dodatnega mešanja. Odločala 
sem se med kobalt in prusko modro. Pri razmisleku sem upoštevala dane barvne 
dimenzije izbrane barve. Prusko modra je temnejša in bolj nasičena kot kobalt modra. 
Upoštevala sem tudi absolutno vrednost barvnega pigmenta, ki narekuje referenčno 
točko svetlostne dimenzije. Želela sem grafike v temnomodri barvi, zato sem se 
odločila za pariško modro in v najtemnejših odtenkih sem dobila želene rezultate. Kljub 
temni predpostavki pa so se tudi v svetlih tonih pokazali zanimivi svetlomodri odtenki. 

Pri tisku sem uporabila barvo: 
● Prusko modra (Prussian blue, Charbonnel, 331879, series 3).  

Preizkusila sem tudi, kaj se zgodi, če modri barvi spremenim svetlostno vrednost po 
principu slikarstva (slika 40). Pariško modri sem v procesu priprave barve za tisk, 
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dodala malenkost bele barve. Barvi se je povišala svetlostna vrednost in znižala 
nasičenost. Rezultat je, da se tudi v najsvetlejših tonih na odtisu modra barva izrazi v 
svetlih niansah. Najsvetlejše ploskve pa se izrazijo že rahlo bledo, barvna smer se 
začne obračati proti beli barvi. Pri uporabi zgolj prusko modre barva nasičenosti glede 
na svetlostno stopnjo risbe variira, ne izgublja pa na kromatičnosti. Za boljšo 
primerjavo sem oba primera pretvorila še v akromatično obliko, ki objektivno prikaže 
svetlostne razlike.  

  
Slika 39: 28, pariško modra  Slika 40: 28, pariško modra z dodano belo barvo 

  
Slika 41: 28, svetlostna vrednost 1 Slika 42: 28, svetlostna vrednost 2  

V kakšnem odnosu sta barvni ton in svetlostni ključ znotraj monokromatskega odtisa? 
S svetlostnimi ključi opredelimo odnos in količino svetlobe in teme v kompoziciji (Butina 
idr., 2011). Opazovala sem, kako medsebojno delujeta izbrani svetlostni ključ, ki izraža 
določeno razpoloženje, in barva s svojimi čutnimi lastnostmi. Pri modri fazi sem se 
osredotočila na molovske vrednosti. Svetlostne razlike pri molovskih ključih so zelo 
majhne, delijo pa se na svetle, srednje in temne oziroma visoke, srednje in nizke.  
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Grafika 1 je narejena v nizkem molu in odtisnjena s temnejšim odtenkom modre barve, 
s pariško modro. Uporabljen je manjši razpon temnih tonskih vrednost v več stopnjah. 
Jedkala sem v šestih korakih z majhnimi časovnimi razlikami (5 + 3 + 4 + 1 + 4 + 3 
minut). Prevladujejo tonsko temne površine, kar narekuje nizki svetlostni ključ in 
večinoma so ploskve sorodne svetlosti postavljene ena ob drugi, kar se odraža v 
mehkih prehodih. Za nizki mol velja skrivnostno in dostojanstveno razpoloženje, lahko 
tudi težko in depresivno (Selan, 2014). Svetlostni ključ in barvni ton se medsebojno 
podpreta, saj 1 deluje tiho, globoko in skrivnostno. Značilnost koncentričnega gibanja 
modre barve v povezavi z nizkimi toni, kjer modra doseže največjo intenzivnost, izraža 
občutek notranje moči in nadčutnega. 

  
Slika 43: 1 Slika 44: 2 

Kot primer svetlega mola bom izpostavila grafiko 2. Tudi tukaj je uporabljen manjši 
razpon tonskih vrednost, a so te v srednjih vrednostih. Narejene so v petih svetlostnih 
stopnjah z majhnimi časovnimi razlikami (1 + 3 + 2 + 1 + 3 minute). Prevladujejo 
površine srednje tonske vrednosti, kontrasti med posameznimi ploskvami pa so 
majhni. Za srednji mol je značilno megleno, pasivno in zamolklo vzdušje (Selan, 2014). 
Svetlostni ključ in barvni ton se podpirata. Modra barva z notranjim gibanjem v srednjih 
vrednostih vnaša določeno neizrečenost in nedefiniranost. Pri tem ima vlogo tudi 
tehnika akvatinte, ki s strukturo vpelje občutek nejasnosti in meglenosti.  
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II) Zelena 

  
Slika 45: 5 Slika 46: 6 

  
Slika 47: 7 Slika 48: 8 
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Slika 49: 9 Slika 50: 10 

Kako tehnika akvatinte vpliva na izraznost barve?  
Pri zelenem sklopu serije prideta do izraza večstopenjsko jedkanje s postopnim 
prekrivanjem risbe in večfaznost risbe na eni matrici. Oba postopka omogočata 
uporabo širšega razpona svetlostnih vrednosti barve znotraj enega odtisa, kot tudi 
različne kompozicijske in prostorske možnosti.  

Večstopenjsko jedkanje je jedkanje iste matrice v več korakih z namenom pridobiti 
različne svetlostne vrednosti. Najprej se jedkajo svetli toni s kratkim časom jedkanja, 
nato pa še temni toni z daljšim časom jedkanja. Posamezne korake ločimo tako, da 
zjedkane dele risbe sproti prekrivamo z asfaltnim lakom ali samolepilno PVC-folijo in 
jih s tem zaščitimo oziroma »zapremo« pred kislino. 

Večfaznost risbe je grajenje risbe v več nivojih. Pri tem gre za risanje preko osnovne 
risbe z namenom kompozicijske, tonske ali prostorske poglobitve. 

Pri 5 sem z rezervirnim sredstvom narisala osnovno risbo, nato pa z asfaltnim lakom 
postopno prekrivala posamezne dele risbe glede na željeno svetlostno vrednost. Na 
primeru sem označila tri svetlostne stopnje, kjer sem risbo gradila v več fazah. Ko je 
bila prva končana in zjedkana, sem matrico očistila vseh premazov in nanjo ponovno 
risala z rezervirnim sredstvom ter celoten postopek ponovila. Večfaznost risbe je na 
primeru označena z rdečimi pravokotniki. Na določenih delih je prekrila spodnjo 
osnovno risbo, na drugih delih jo je dopolnila. 

Iz odtisa je razvidno, kje se risbi prekrivata, saj se svetlostna vrednost zniža zaradi 
seštevanja jedkalnega časa osnovne risbe in dodatne faze risbe, ki nadvlada prvotno, 
medtem ko je na dopolnjenih delih risba svetlejša, saj nima predhodne podlage, in v 
dotičnem primeru je bil čas jedkanja le 3 minute dolg.  
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Slika 51: Odtis Slika 52: Matrica 

Ali je čas jedkanja spremenljivka, ki vpliva na bistvene barvne dimenzije? 
Čas jedkanja je spremenljivka, ki vpliva na pojavnost barve. Na grafiki 8 sem označila 
tri različne barvne vrednosti zelene. Izolirala sem dva odtenka, odtenek 1 in odtenek 
3. Želela sem ponazoriti širok razpon barvnih možnosti, ki se pojavijo na odtisu, ki je 
odtisnjen z ene matrice in kjer je uporabljena ena barva. Izbrana odtenka sem digitalno 
pretvorila v črnobelo obliko za ponazoritev svetlostne vrednosti.  

  
Slika 53: 8, z označenimi stopnjami  Slika 54: 8, odtenka in pripadajoča tona 

Na grafiki 8 je bil pri odtenku 1 čas jedkanja zelo kratek – 1 minuto, pri odtenku 3 pa 
zelo dolg – 20 minut. Pojavila se je izrazita razlika v svetlosti in nasičenosti med 
odtenkoma. Zelena pri odtenku 3 je visoko nasičena in deluje močno, sicer pa ne sili 
izven slikovnega polja in ohranja nevtralno gibanje, kot ji ga pripisuje Kandinski. Zeleni 
odtenek 1 pa je svetlostno višji in manj nasičen. Deluje lahkotno in ohranja svojo zeleno 
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kromatično naravo. Primerjava svetlostnih tonov odtenkov nazorno prikaže povezavo 
med svetlostno vrednostjo in časom jedkanja.  

  
Slika 55: 7, označene stopnje Slika 56: 7, svetlostna vrednost 

Z grafiko 7 želim še ponazoriti pomen seštevanja časov jedkanja. Označila sem tri 
stopnje jedkanja. Prva stopnja je bila dolga 1 minuto, druga stopnja skupno 5 minut in 
tretja 20 minut. Ker se pri jedkanju časi seštevajo, to pomeni, da je bila druga stopnja 
dejansko jedkana le 4 minute (1 + 4 = 5) in zadnja stopnja 15 minut (1 + 4 + 15 = 20). 
Seštevanje časov je potrebno upoštevati predvsem tam, kjer se risba prekriva, ker to 
vpliva na njen svetlostni ton in nasičenost. Odtis sem digitalno spremenila v črnobelo 
verzijo, ki nazorno prikaže svetlostne razlike glede na določen čas jedkanja.  

Ali je priprava barve za tisk faktor, ki vpliva na razsežnost barve? 
V pripravo barve za tisk sem upoštevala dodajanje raznih snovi, npr. lanenega olja, 
morebitno segrevanje za lažji nanos barve na matrico in mešanje barv med seboj. Pri 
zelenem sklopu serije ni bilo potrebno dodajati lanenega olja ali drugih snovi, prav tako 
ni prihajalo do težav pri mešanju in nanašanju barve ter odtiskovanju. Barvo sem sicer 
nanašala na segreto matrico, tako da se je ob stiku z matrico zmehčala in lažje prodrla 
v globine, ter omogočila enostavnejše brisanje na delih, kjer je bilo to potrebno. 
Uporabila sem dve modri barvi in tri rumene ter pri nobeni kombinaciji ni prihajalo do 
težav. 

Pomembno pa je razmerje mešanja izbranih barvnih pigmentov. Od tega je odvisno, 
kakšno barvnost zelene dobimo in tudi v katero barvno smer se morebiti nagibamo. 
Grafika 10 in poskusni odtis 9 sta bili odtisnjeni z enakima pigmentoma, limonino 
rumeno in kobalt modro, a v drugačnem razmerju. Obe sta v temnejših odtenkih zelene 
barve s tem, da je bila pri 9 dodana večja količina modre barve. Izrazi se kot jezersko 
zelena, karakterno se začne poglabljati vase in njeno gibanje postaja koncentrično, 
sicer značilno za modro barvo. 
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Slika 57: Poskusni odtis 9 Slika 58: Odtis 10 

Kako pomembna je izbira barvnega pigmenta? 
Barva sklopa je zelena. Glede na željen rezultat sem izbrala primerne izhodiščne 
barvne pigmente in nato s preizkušanjem različnih razmerij mešanja prišla do natančno 
izbranega barvnega tona. Želela sem, da se zeleni sklop kot celota začne v svetlih 
tonih in nato postopoma preide v temnejše, ter tako zaobjame širši spekter zelenih 
možnosti.  

Zelena je sekundarna barva, ki jo pridobimo z mešanjem rumene in modre. Na voljo 
sem imela dva pigmenta modre barve in tri rumene barve: 
● Limonina rumena (Lemon Yellow, Charbonnel, 331861, Series 4) 
● Osnovna rumena (Permanent Yellow, Charbonnel, 331863, Series 4) 
● Globoko rumena (Deep Yellow, Charbonnel, 331864, Series 3)  
● Prusko modra (Prussian Blue, Charbonnel, 331879, Series 3) 
● Kobalt modra (Cobalt Blue, Charbonnel, 331881, Series 2) 

Uporabila pa sem sledeče kombinacije:  
● 5 – globoko rumena in kobalt modra 
● 6 – osnovna rumena in kobalt modra 
● 7 – globoko rumena in prusko modra ter malenkost limonino rumene 
● 8 – osnovna rumena in prusko modra 
● 9 – limonino rumena in kobalt modra 
● 10 – limonino rumena in kobalt modra 

Dobila sem številne odtenke zelene barve: sijočo, gozdno, travnato in tropsko zeleno. 
Pri izbiri pigmenta je potrebno upoštevati osnovno nasičenost uporabljenega 
pigmenta. Od tega in razmerja mešanja je odvisna končna nasičenost barvnega tona 
zelene barve.  
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Slika 59: 5 Slika 60: 6 Slika 61: 10 

Primerjala bom tri odtise, 5, 6 in 10, pri katerih sem uporabila kobalt modro in različne 
rumene pigmente. Pri 5 sem uporabila globoko rumeno, pri 6 permanentno rumeno in 
pri 10 limonino rumeno. Nizka nasičenost limonino rumene je pokazala, da prevlada 
moč kobalt modre in se začne obračati v njeno smer. Nastala je temna, gozdno zelena 
barva. Osnovno rumena kot srednje nasičena med izbranimi rumenimi pigmenti ustvari 
nežno, živahno svetlo zeleno, ki v svetlih tonih deluje toplo. Pri 5 se, med vsemi 
pigmenti rumene, nasičenost globoko rumene in kobalt modre najbolj uravnovesi. 
Čeprav je nastala zelena v svetlem odtenku, deluje mirno in nevtralno brez izrazitega 
gibanja. Moč globoko rumene je potrebovala zelo majhen delež kobalt modre, da se je 
ustvarila uravnotežena zelena barva. 

Celostno gledano je zeleni sklop sestavljen iz treh vrednosti: 5 in 6 sta v svetlih niansah 
zelene barve, pri 7 in 8 sem iskala nevtralno sredino in uravnoteženost zelene barve, 
9 in 10 pa se že prevesita na temno stran zelene. Lahko bi tudi rekla, da v prvem delu 
sklopa prevlada rumena barvna smer, medtem ko se pri koncu obrne v modro. 

V kakšnem odnosu sta barvni ton in svetlostni ključ znotraj monokromatskega odtisa? 
Zeleni sklop tematizira durovske svetlostne vrednosti (visoki, srednji in nizki dur). Pri 
durovskih ključih so tonske razlike večje, bolj kontrastne, zato pravimo da je dur trdi 
ključ (Butina idr., 2011). 

Grafika 6 je narejena v svetlem duru in odtisnjena s svetlejšim odtenkom zelene. 
Uporabljen je širok razpon tonskih vrednosti, prevladujejo svetlostno visoke vrednosti, 
časi jedkanja so skupno 1, 5 in 20 minut. Zaradi nizkega števila stopenj so svetlostni 
prehodi izrazitejši. Za svetli dur je značilno aktivirajoče in spodbudno razpoloženje, je 
najbolj pozitiven in vesel ključ (Selan, 2014). Svetlostni ključ in barvni ton se podpreta. 
Svetlozeleni ton potencira živahno razpoloženje tona, istočasno pa temni odtenki 
vnašajo stabilnost in ravnovesje.  
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Slika 62: 6 

Pri grafiki 9 sem sledila nizkemu duru. Razpon svetlostnih vrednosti je širok, čas 
jedkanja se razteza od 1 do 25 minut in uporabljene so tri svetlostne stopnje. Svetlostni 
prehodi so trdi, kompozicijsko so postavljeni kontrastno. Za nizki dur je značilno težko 
razpoloženje, eksplozivnost in veliki kontrasti (Selan, 2014). Svetlostni ključ in barvni 
ton sta v zanimivem odnosu. V nizkih vrednostih nasičenost barve zaživi, po drugi 
strani pa zelena barva deluje pomirjajoče. Velike barvne ploskve v temnozelenem 
odtenku z delnim prekrivanjem ustvarjajo težko in napeto vzdušje. 

  
Slika 63: 9  
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III) Rdeča 

  
Slika 64: 12 Slika 65: 13 

  
Slika 66: 14 Slika 67: 15 

  
Slika 68: 16 Slika 69: 17 
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Kako tehnika akvatinte vpliva na izraznost barve? 
Podobno kot pri modrem sklopu serije sem se tudi pri rdečem sklopu odločila, da bo 
ena grafika v sklopu popolnoma rdeča z minimalno belino. To je grafika 14. Glavno 
vlogo pri doseganju tega je imela akvatinta, tehnično pa sem na matrici kombinirala 
dva postopka. Najprej sem postopek akvatinte obrnila – enako kot pri grafiki 1 v 
modrem sklopu serije. Na začetku sem prazno matrico naprašila z akrilnim sprejem, 
da je ta prekril približno 40–60 % njene površine in jedkala 5 minut. Šele nato sem na 
matrico narisala risbo z rezervaš postopkom, brez da bi predhodno odstranila akrilni 
sprej. Določeni deli matrice so zato ostali »zaprti« pred kislino skozi celoten postopek 
obdelave, zato se izrazijo v belih točkah. V drugem koraku pa sem odstranila začetne 
premaze in nanose ter na matrici izvedla običajna postopka rezervaša in akvatinte. Na 
osrednjem delu je prevladal karakter rezervaša kot posledica redkejšega nanosa 
akvatinte in časa jedkanja 15 minut. Kasnejši eksperimenti so pokazali, da bi se temu 
izognila, če bi nekajkrat ponovila postopek nanosa akrilnega spreja na izbranem 
mestu, saj pride do točkovnega prekrivanja posameznih jedkanih plasti akvatinte, zato 
obdrži svoj karakter in istočasno bistveno zniža možnost spodjedkanja. 

Večstopenjsko jedkanje z uporabo postopnega prekrivanja matrice je možno aplicirati 
na večje in manjše forme. Na grafiki 13 sem kombinirala oboje. Na detajlu 1 so nizane 
manjše barvne forme, ki prikazujejo vzpostavljanje dodatnih barvnih odnosov znotraj 
večje barvne ploskve, s čimer vnese dinamičnost in kontrast. S sivo barvo sem 
ponazorila, kje je bila matrica prekrita z asfaltnim lakom, da so nastale odprte forme, 
ki se na odtisu izrazijo v temnejši rdeči barvi.  

 
Slika 70: 13 
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Slika 71: 13, detajl 1 Slika 72: 13, detajl 1, prekrivanje  

Pri detajlu 2 so izpostavljene večje forme, zato prihaja do prekrivanja kompozicijskega 
in prostorskega pomena. Vpliva tudi na pojavnost barve, saj se na delih, kjer se forme 
prekrivajo, vzpostavijo odnosi med barvnimi odtenki različnih tonskih vrednosti, kar je 
neposredno povezano s časom jedkanja. Z barvnimi pravokotniki in številkami sem 
označila zaporedje prekrivanja. Zaporedje je bilo potrebno upoštevati že pri risanju 
risbe z rezervirnim sredstvom in nato še pri procesu jedkanja. Pri prekrivanju sem, 
poleg asfaltnega laka, na določenih delih uporabila tudi samolepilno PVC-folijo. 

  
Slika 73: 13, detajl 2 Slika 74: 13, detajl 2, prekrivanje  

Ali je čas jedkanja spremenljivka, ki vpliva na bistvene barvne dimenzije? 
Čas jedkanja pomembno vpliva na barvne dimenzije. Na grafiki 17 so te povezave 
jasno razvidne. Označila sem tri različne dele matrice in izolirala posamezne barvne 
odtenke. A je najsvetlejši, B srednje vrednosti in C najtemnejši. Svetlostne vrednosti 
so povezane z jedkalnimi časi. Vrednost A je bila skupno jedkana 3 ½, B 6 in C 9 minut. 
Odtenek C se pokaže kot najbolj nasičen in rdeča barva zares zaživi v svojem močnem 
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intenzivnem karakterju. Vrednost B se nahaja med A in C. Jedkana je 2 ½ minuti več 
kot A in 3 minute manj od C. Če primerjamo A in B, je opazna razlika v intenzivnosti 
barve. V svetli vrednosti rdeča barva deluje subtilno in nežno. Pri odtenku B pa rdeča 
že začne pridobivati na svoji kromatični moči, ki nato doseže vrh pri 9 minutah, kot je 
razvidno iz primera C. S pomočjo programa Photoshop sem izbrane odtenke pretvorila 
v črnobelo obliko za ponazoritev posamezne svetlostne vrednosti tona. Primerjava 
odtenkov pokaže tudi, da rdeča v najsvetlejši vrednosti še vedno ohranja svojo rdečo 
kromatičnost, se ne začne obračati v smer roza barve, kot se, če želimo spreminjati 
svetlost barv na slikarski način, z dodajanjem bele barve. 

  
Slika 75: 17, označene stopnje Slika 76: Izolirani odtenki barve 

Ali je priprava barve za tisk faktor, ki vpliva na razsežnost barve?  
Pri pripravi barve za tisk ni bilo potrebno dodajati lanenega olja ali drugih snovi. 
Kromatski agens pri nanašanju in odtiskovanju ni povzročal težav. Barvo sem sicer 
nanašala na segreto matrico, tako da se je barva ob stiku z njo zmehčala in lažje 
prodrla v globine in omogočila enostavnejše brisanje na delih matrice, kjer ni bilo risbe. 

Kako pomembna je izbira barvnega pigmenta? 
Izbirala sem med dvema barvnima pigmentoma:  
● Karmin rdeča (Carmin Red, Charbonnel, 331871, Series 5) 
● Geranium rdeča (Geranium Red, Charbonnel, 331873, Series 4) 

Preizkusila sem oba. Karmin je bolj živa, krvavo rdeča, in tudi v svetlih tonih ohrani 
svojo rdečo naravo. Čeprav deluje lahkotno, izraža notranjo trdnost in suverenost 
rdeče barve. Geranium pa se v svetlih tonih obrača na roza in vzbuja drugačne, bolj 
romantične občutke. Pri geranium rdeči se je sicer pojavila tudi razlika v barvnem tonu, 
ko je bila barva še sveža in potem ko se je posušila. Sveža je delovala veliko bolj roza, 
medtem ko je v končnem, suhem stanju prešla v rdečo. Ker sem želela rdečo barvo v 
vsej polni živosti in suverenosti, sem se odločila za karmin in celoten sklop odtisnila z 
izbrano barvo. 
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Slika 77: Karmin rdeča Slika 78: Geranium rdeča 

  

Slika 79: Karmin rdeča, svetl. vred.  Slika 80: Geranium rdeča, svetl. vred. 

Želela sem natančno primerjavo, zato sem isto matrico ločeno odtisnila z obema 
pigmentoma. Pretvorila sem ju še v akromatično obliko, ki objektivno poda svetlostne 
vrednosti. Ugotovila sem, da ima geranium višjo svetlostno vrednost kot karmin, kar je 
razvidno predvsem v temnih tonih. Iz tega sledi ugotovitev, da je pri izbiri barvnega 
pigmenta potrebno upoštevati njegovo absolutno svetlostno vrednost, ker neposredno 
vpliva na moč in barvo odtenka, to pa na vtis in karakter grafičnega odtisa.  

V kakšnem odnosu so barvni ton in svetlostni ključ znotraj monokromatskega odtisa? 
V rdečem sklopu sem kombinirala molovske in durovske vrednosti. Grafika 12 je 
narejena v tonskem ključu srednjega dura. Razpon tonov je srednje vrednosti, 
uporabljene pa so tri svetlostne stopnje, pri čemer so večje ploskve v srednjih 
vrednostih. Srednji dur v osnovi deluje plakatno močno in odprto (Butina idr., 2011). 
Na grafiki 12 se ključ in barva medsebojno podpreta, saj se poudarita moč in živost 
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rdeče barve. Ker je rdeča barva v srednjih vrednostih, jo izbrani tonski ključ 
malenkostno zameji, da ne deluje preveč nemirno in agresivno. 

  
Slika 81: 12 Slika 82: 14 

Na drugem primeru, grafiki 14, sem opazovala, kako se rdeča barva odraža v nizkem 
molu. Za nizki mol je sicer značilno, da deluje otožno, težko, depresivno, skrivnostno, 
metafizično (Selan, 2014). V kontekstu globokega tiska rdeča barva v temnih 
modalitetah pridobi na intenzivnosti in moči. Njen karakter se potencira, toplo zažari, 
kar je v nasprotju z uveljavljenim razpoloženjem temnega mola, ki je otožno in 
depresivno. Zaradi intenzivnosti lahko rdeča barva deluje težko in naporno, morda celo 
melanholično, še vedno pa karakter rdeče barve nadvlada razpoloženje ključa. 
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IV) Rumena 

  
Slika 83: 4 Slika 84: 11 

  

Slika 85: 18 Slika 86: 19 
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Slika 87: 26 

Kako tehnika akvatinte vpliva na izraznost barve? 
Pri rumenem sklopu je najbolj jasen pojav svetlostnih točk na mestih, kjer je bil 
akvatintni nanos zelo zgoščen. Zaradi velike gostote nanešenega akrilnega spreja se 
večji del matrice zapre pred kislino, kar je izraženo kot skupek belih točk. Tovrstno 
védenje lahko smiselno uporabimo. Glede na skico in kompozicijo risbe lahko vnaprej 
predvidevamo in določimo, kje želimo imeti morebitne močne vire svetlobe. Upoštevati 
je potrebno tudi, da se ob bolj nasičenih barvah začne ustvarjati močnejši kontrast. Na 
slikah 88 (grafika 4) in 89 (grafika 19) sem z modro elipso označila, kje je prišlo do 
tovrstnih svetlih središč. Grafika 4 je odtisnjena z rumenim pigmentom, ki ni močno 
nasičen, zato belina deluje sozvočno z barvo. Harmonično se podpreta in rumena daje 
vtis še močnejšega žarenja, medtem ko je 19 odtisnjena z močno nasičenim 
pigmentom. Svetlostne točke ustvarjajo močnejši kontrast, po drugi strani pa s tem 
uravnoveša kompozicijo in barvni položaj znotraj odtisa, saj se nahaja na nasprotni 
strani od najtemnejše rumene ploskve. Tehnika tako vpliva na pojavnost barve, saj 
imajo tudi »neobdelani« predeli matrice, kjer vstopa svetloba, pomembno vlogo pri 
doživljanju barve. Delujejo lahko harmonično ali kontrastno, odvisno od položaja v 
kompoziciji, izbrane barvnosti in moči barve. 
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Slika 88: 4  Slika 89: Matrica 4 

Matrice sem gradila večstopenjsko in večfazno. Grafika 19 je bila izdelana v dveh 
fazah. V drugi fazi sem čez že narisano in izjedkano risbo ponovno risala z rezervirnim 
sredstvom in ponovila celoten postopek rezervaša in akvatinte. Na primeru sem z 
zelenimi pravokotniki označila drugo fazo obdelave. Izolirala sem detajl (slika 96), na 
katerem je mogoče opazovati prekrivanje posameznih faz risbe in ga povečala. Detajl 
prikazuje, kaj se zgodi, če se pod drugo fazo že nahaja risba ali ne. Na levi strani, 
označeno z modrim pravokotnikom, je spodnja risba visokih svetlostnih vrednosti, saj 
je bila jedkana kratek čas in vsebuje še svetlostne točke. V zelenem pravokotniku je 
primarna risba barvno enotnejša zaradi večje homogenosti akvatinte, čeprav je še 
opazna razlika v svetlosti in nasičenosti. Zaradi pozicije in načina prve faze se risba 
druge faze na različnih delih izrazi različno. Na levi strani detajla je ploskev iz druge 
faze jasno razvidna. Stopa naprej in je intenzivnejša od spodnje risbe, zato skupaj 
tvorita močan kontrast. V zelenem pravokotniku detajla pa je opazno, da je risba druge 
faze območje svetlostno nekoliko poenotila in ni večjih odstopanj v svetlostni vrednosti. 
Razlike v pojavnosti so posledica tega, da se čas jedkanja sešteva. Sama tehnika 
akvatinte pa omogoča kompleksno sestavljanje faz in stopenj do željenega rezultata. 
V modrem pravokotniku se nahaja tudi manjša vertikalna linija visoke svetlosti rumene 
barve. Ta je nastala na mestu, kjer spodaj na matrici ni bilo predhodne risbe, zato je v 
drugi fazi prišlo do večje spremembe svetlosti.  
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Slika 90: 19, 2. faza Slika 91: 19, detajl 

Primer postopnega prekrivanja bom prikazala z pomočjo grafike 26. Matrica je bila 
jedkana v treh stopnjah. Z rezervirnim sredstvom sem narisala celotno risbo, nato pa 
na podlagi skice postopno prekrivala posamezne dele. Na primeru (slika 97) sem s 
pravokotniki označila posamezne stopnje. V prvi stopnji se je jedkala celotna risba. 
Nato sem z asfaltnim lakom prekrila vsa področja, kjer so oranžni pravokotniki. S tem 
sem matrico zaprla pred kislino. Ti deli so najsvetlejše vrednosti. V drugi stopnji sem 
dobila vrednosti, označene z zelenimi pravokotniki, in jih nato enako prekrila z 
asfaltnim lakom ali prelepila s samolepilno PVC-folijo. S tem sem pridobila srednje 
svetlostne vrednosti rumene barve. Pri zadnji, tretji stopnji je bila matrica »odprta« 
samo na predelu, kjer so označeni modri pravokotniki, zato se tam nahaja rumena 
barva v največji moči, saj je dolg čas jedkanja znižal njeno svetlostno vrednost. Po 
opravljenem jedkanju je bila matrica zaključena in na odtisu so razvidne tri različne 
vrednosti rumene barve. Akvatinta skupaj s tehniko rezervaš omogoča večstopenjsko 
in večfazno grajenje matrice. S tem pridobimo različne barvne vrednosti, nianse, ki se 
razlikujejo predvsem v svetlostni komponenti. 
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Slika 92: Označene stopnje 

Ali je čas jedkanja spremenljivka, ki vpliva na bistvene barvne dimenzije? 
Čas jedkanja bistveno vpliva na barvne dimenzije. Čas jedkanja narekuje svetlostno 
vrednost, kar vpliva tudi na nasičenost. Na grafiki 26 (slika 98) sem številčno označila 
tri stopnje jedkanja. Prva stopnja je bila jedkana 3, druga skupno 15 (3 + 12 = 15) in 
tretja 23 minut (3 + 12 + 8). Čas se pri jedkanju sešteva. 

  
Slika 93: 26, odtenki, detajl 

Izolirala sem tri barvne odtenke in jih tudi digitalno spremenila v črnobelo verzijo, ki 
prikaže svetlostno vrednost. Odtenek 1 je najsvetlejši, 2 je srednje vrednosti, odtenek 
3 pa najtemnejši. Opazi se razlika v nasičenosti barve. Barva z globino, daljšim časom 
jedkanja, pridobi na nasičenosti in se izrazi najbolj močno.  

Kljub temu, da sem v sklopu uporabila tri različne pigmente rumene barve, lahko pri 
vseh opazimo isti pojav. Čas jedkanja določa svetlostno vrednost barve. Osnovna 
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nasičenost pigmenta ima sicer svojo vlogo pri tem, na primer pigment uporabljen pri 
grafiki 4 je limonino rumen in je bistveno manj nasičen od pigmenta, uporabljenega na 
grafiki 26. Neodvisno od pigmenta pa pridobimo različne svetlostne vrednosti barvnega 
tona, ki so odvisne od časa jedkanja. 

Ali je priprava barve za tisk faktor, ki vpliva na razsežnost barve?  
Pri pripravi barve za tisk ni bilo potrebno dodajati lanenega olja ali drugih snovi. 
Kromatski agensi – uporabila sem tri različne rumene barve – pri nanašanju in 
odtiskovanju niso povzročali težav. Barvo sem sicer nanašala na segreto matrico, tako 
da se je barva ob stiku z njo zmehčala in lažje prodrla v globine in omogočila 
enostavnejše brisanje na delih matrice, kjer ni bilo risbe. 

Kako pomembna je izbira barvnega pigmenta? 
Barva sklopa je rumena. Izbira pigmenta je bila zelo pomembna. Primerjala sem tri 
različne pigmente rumene barve: 
● Limonina rumena (Lemon Yellow, Charbonnel, 331861, Series 4) 
● Osnovna rumena (Permanent Yellow, Charbonnel, 331863, Series 4) 
● Globoko rumena (Deep Yellow, Charbonnel, 331864, Series 3)  

Z limonino rumeno je bila odtisnjena 4, z osnovno rumeno 11 in 18 ter z globoko 
rumeno 19 in 26. Limonino rumena je zelo svetla in žareča. Osnovno rumena je sicer 
topla in mila, a je pigment pri tiskanju povzročil nekaj težav. Globoko rumena je najbolj 
nasičena in se izrazi kot zelo topla, močna, prijetna na oko. Ker se matrice med seboj 
razlikujejo, sem naredila dodaten preizkus in vse tri pigmente preizkusila na isti matrici: 

 
Slika 94: Pigment rumene  

 
Slika 95: Pigment rumene – svetostna vrednost 
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Po vrsti si sledijo globoko rumena, osnovno rumena in limonino rumena. Slednja je 
najsvetlejša, zato odtis poudarjeno žari. Globoko rumena je močna in intenzivna, 
deluje manj razpršeno, kar ji daje določeno suverenost. Pri osnovni rumeni pa se zgodi, 
da se na določenih delih in robovih obarva v rahlo rumeno-zelen ton. To je mogoče 
zaznati tudi na grafikah 11 in 18. Sprva sem mislila, da je to morda le stvar matrice, a 
je zgornji preizkus to ovrgel in pokazal, da ima vlogo pri tem tudi pigment. Cinkov oksid, 
plošča matrice, vpliva na pojavnost pigmenta osnovne rumene tako, da se ta občasno 
izrazi v zelenih odtenkih.  

Odtise sem pretvorila še v akromatično obliko in primerjala absolutno svetlostno 
vrednost. Limonina rumena ima visoko svetlostno vrednost, osnovno rumena srednjo 
in globoko rumena nizko svetlostno vrednost. Poznavanje bistvenih barvnih dimenzij 
posameznih pigmentov iste barvnosti pomembno vpliva na odločitev, kateri pigment 
izbrati glede na vtis in učinek, ki ga želimo doseči. 

V kakšnem odnosu sta barvni ton in svetlostni ključ znotraj monokromatskega odtisa? 
V rumenem sklopu sem kombinirala molovske in durovske vrednosti. Grafika 4 je 
narejena v ključu srednjega mola. Razpon svetlostnih vrednosti je majhen, po 
vrednosti so svetle do srednje in udejanjene v treh stopnjah. Svetlostni prehodi so 
večinoma mehki, le na določenih delih je kontrast barvnih tonov večji. Časi jedkanja so 
skupno 3 ½, 7 in 9 minut. Srednji mol nosi megleno in pasivno, neizrazito razpoloženje 
(Selan, 2014). Odtis sem postavila v akromatično obliko in opazovala tonske vrednosti. 
Izražajo zasanjano in neaktivno atmosfero. Pri tisku sem uporabila svetel pigment 
rumene barve, limonino rumeno, zato je končen vtis odtisa drugačen. Svetle do srednje 
vrednosti potencirajo lastnosti rumene, ki žari, se presvetli in širi izven slikovnega polja. 
Deluje lahkotno in neobremenjeno. V tem primeru karakter barve prevlada nad 
osnovnim razpoloženjem svetlostnega ključa oziroma ga obrne v razpoloženjsko 
pozitivno smer. 

  
Slika 96: 4 Slika 97: 4, tonske vrednosti 



59 

Drugi primer je grafika 26, ki je izdelana v ključu nizkega dura. Uporabila sem širok 
razpon tonskih vrednosti, v treh stopnjah s prevladujočimi temnimi površinami. Časi 
jedkanja so skupno 3, 15 in 20 minut. Prehodi med posameznimi vrednostmi so 
kontrastni, trdi. Za nizki dur velja težko in eksplozivno vzdušje, značilni so veliki 
kontrasti (Selan, 2014). Pri tiskanju sem uporabila močno nasičen pigment rumene, 
globoko rumeno, ki nosi lastnosti živosti, moči in pozitivnosti. Temni dur potencira 
njeno sunkovito širjenje, istočasno pa jo teža temnih tonov drži prizemljeno in 
obvladljivo. Karakter barve in svetlostni ključ sta si v svojem izhodišču morda 
nasprotujoča, skupaj pa delujeta harmonično in skladno. 

V) Siva 

  
Slika 98: 20 Slika 99: 21 

  
Slika 100: 22 Slika 101: 23 
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Slika 102: 24 Slika 103: 25 

Kako tehnika akvatinte vpliva na izraznost barve? 
Tehnika akvatinte s točkovno strukturo omogoči nastanek homogenih barvnih ploskev, 
zato se siva barva izrazi enakomerno in nadzorovano. Matrice sem gradila v več 
stopnjah, nekatere v več fazah. Pri večstopenjskem jedkanju sem na začetku celotno 
risbo narisala z rezervirnim sredstvom in jo v mlačni kopeli razvila. V procesu jedkanja 
sem s postopkom postopnega prekrivanja pridobila tri različne svetlostne stopnje 
oziroma vrednosti barve, ki je v tem sklopu siva. Na primeru grafike 20 sem številčno 
označila stopnje. Več stopenj mi je omogočilo, da sem pridobila kompleksnejše svetlo-
temne odnose med različnimi odtenki sive. Kljub temu, da siva načeloma velja za 
akromatično, jo bom poskušala analizirati skozi prizmo bistvenih barvnih dimenzij. 
Tehnika akvatinte pomembno vpliva na njeno pojavnost, saj ji omogoča ploskovito 
izraznost in skozi to ji da prostor, da jo lahko začnemo obravnavati kot barvo.  

 
Slika 104: 20 
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Večfaznost risbe bom ponazorila s primerom grafik 21 in 23. V drugi fazi posegi v risbo 
niso bili veliki, a so vseeno bili kompozicijsko ključni. Na primeru spodaj so označeni z 
zelenim pravokotnikom. Druga faza je bila risana čez že pripravljeno in jedkano risbo. 
Pri obeh je opazno prekrivanje in razlika v moči barve glede na to, ali se spodaj že 
nahaja risba ali ne. Čas jedkanja se sešteva, zato sem z enkratnim jedkanjem pri grafiki 
21 dobila tri različne odtenke. Pri odtenku 1 je ton najsvetlejši, ker spodaj ni bilo risbe, 
medtem ko je pri 2 najtemnejši, saj je tudi spodnja risba na tem delu najbolj globoka in 
se je z dodatno fazo še poglobila.  

  
Slika 105: 21 in označene stopnje  Slika 106: 23 

Pri obdelavi matric sem se srečala še z enim pojavom in sicer s sledjo čopiča, ki se 
pojavi na matrici. Do tega je prišlo, ker sem v času jedkanja s čopičem manipulirala 
odstranjevanje t. i. mehurčkov, ki nastanejo kot posledica kemične reakcije med kislino 
in kovino. Namerno sem dopuščala določeno nedoslednost pri odmikanju mehurčkov 
in puščala sled čopiča malenkost dlje, preden sem z novo potezo odstranila vse 
mehurčke. To je rezultiralo v spremembi na plošči v obliki manjših linij, ki nosijo rahlo 
drugačen svetlostni ton kot preostali deli iste ploskve. Fakture čopiča so jasno vidne 
na grafiki 23 in sem jih na sliki 115 označila z oranžnimi elipsami. Enako bi verjetno 
lahko dosegla tudi s kurjim peresom, ki se navadno uporablja pri jedkanju, a so ščetine 
čopiča pri tem bolj uporabne. Nastanek faktur pri uporabi čopiča ni nujen, lahko pa se 
smiselno uporabi in vnese večjo dinamiko v kompozicijo in tonske odnose. 
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Slika 107: Sledi čopiča na 23  

Ali je čas jedkanja spremenljivka, ki vpliva na bistvene barvne dimenzije? 
Čas jedkanja vpliva na barvne dimenzije. Ker sem pri tiskanju uporabila sivo barvo, so 
svetlostne vrednosti jasno razvidne že iz grafičnega lista. Na grafiki 22 sem označila 
tri stopnje jedkanja. Prva stopnja je bila jedkana 1 minuto, druga stopnja skupno 3 
minute (1 + 2 = 3) in zadnja stopnja 15 minut (1 + 2 + 12 = 15). Jedkalni časi se 
seštevajo.  

Celotna risba je bila z rezervirnim sredstvom narisana istočasno. Nato sem 
posamezne dele postopno prekrivala z asfaltnim lakom. Pri prvi stopnji se je jedkala 
celotna risba, nato pa sem prekrila vse, kar je na primeru spodaj (slika 116) označeno 
z modrimi pravokotniki. Sledila je druga stopnja, kar pomeni, da se je jedkalo področje 
risbe, označeno z 2 in 3. Šele nato sem prekrila predele druge stopnje (označeno z 
zelenima pravokotnikoma), da je pri tretji stopnji »odprte« risbe ostalo le še na delih, 
označenih z oranžnimi pravokotniki. Tako sem dobila tri različne svetlostne vrednosti 
sive barve.  
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Slika 108: 22, stopnje jedkanja Slika 109: Izolirani barvni odtenki  

Ponovno sem izolirala barvne odtenke posameznih stopenj in jih analizirala. Čas 
jedkanja narekuje svetlostno vrednost. Odtenek 1, ki je bil jedkan najkrajši čas, je 
najsvetlejši, odtenek 2 je srednje vrednosti in odtenek 3 je najtemnejši. Svetlostna 
vrednost je povezana tudi z nasičenostjo barve. Čeprav je siva načeloma akromatična, 
se ne pojavi le v eni absolutni vrednosti, kot se na primer črna in bela, temveč 
zaobjema širok spekter od temno sive do svetlo sive. Pri tisku sem uporabila svetlo 
sivo, ki je manj nasičena, a se na odtisu pokaže, da se v daljšem intervalu jedkanja 
izrazi kot temna, bolj nasičena siva barva. Pri krajšem intervalu pa je svetlo siva.  

Ali je priprava barve za tisk faktor, ki vpliva na razsežnost barve?  
Priprava barve za tisk je bil faktor, ki je vplival na pojavnost barve. Med barvami za 
globoki tisk obstaja veliko različnih črnih barv, ki se razlikujejo po tem, kako trde so. 
Trše nanašamo na segreto matrico zaradi lažjega nanosa in brisanja. Pri mešanju sive 
barve sem uporabila zelo mehko črno barvo. Bela barva, snežno bela, pa je v osnovi 
zelo lepljiva. Prva mešanica črne in bele barve je bila zelo lepljiva in je povzročala 
težave pri nanašanju in brisanju z matrice. Rezultat je bila neenakomerno nanešena 
barva (slika 118). Ko sem mešanici dodala laneno olje, se je viskoznost barve 
izboljšala. Še vedno je bila malenkost lepljiva, a se je bistveno lažje nanesla na matrico 
in tudi barva na odtisu je bila korektna. Pri pripravi barve za tisk je bilo pomembno tudi 
količinsko razmerje med belo in črno, da sem dobila željeni odtenek sive barve. 
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Slika 110: Težave pri brisanju zaradi lepljive barve 

Kako pomembna je izbira barvnega pigmenta?  
Izbira barvnega pigmenta je pomembna. Sivo bravo sem pridobila z mešanjem črne in 
bele barve. Uporabila sem sledeča pigmenta: 
● Mehka črna (Soft black, Charbonnel, 331066, series 1) 
● Snežno bela (Snow white, Charbonnel, RS 331004, series 2) 

Od razmerja črne in bele je odvisen ton sive barve. Siva ima svoj svetlostni razpon. Na 
poskusnem odtisu spodaj je prva mešanica, ki sem jo pripravila. Izkazala se je za 
temnejšo, kot sem želela. V nekaj poskusih sem z dodajanjem bele prišla do končnega 
odtenka sive barve. 

  
Slika 111: Primer sive barve, poskusni odtis Slika 112: Končni uporabljen ton sive 

Tiskanje s sivo barvo nazorno prikaže pripadajoče svetlostne vrednosti. Enako kot pri 
kromatični barvi se v globoko jedkanih predelih izrazi temno. Glede na osnovni ton se 
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svetlostna vrednost temu primerno prilagodi; pri poskusnem odtisu je na primer siva v 
svetlih delih temnejša kot kasneje pri končni sivi barvi. Še vedno pa se svetlostna 
vrednost spreminja glede na stopnjo oziroma čas jedkanja.  

Preizkusila sem tudi tisk samo z belo barvo. Težava je bila v kritnosti in vpojnosti barve. 
Če sem barvo z matrice brisala korektno, so se v globokih delih pojavile sivine, ki sem 
jih težko nadzorovala. V primeru, da matrica ni bila polno brisana, so se svetlostne 
razlike izgubile in poenotile. Razvidna je bila le tekstura akvatinte na posameznih 
globoko jedkanih delih.  

  
Slika 113: Odtis z belo barvo 

V kakšnem odnosu sta barvni ton in svetlostni ključ znotraj monokromatskega odtisa? 
Pri sivem sklopu serije sem se osredotočila na durske vrednosti svetlostnih ključev. V 
prvi polovici sklopa sem se nagibala k visokemu duru, v drugi polovici pa k srednjemu 
duru. Za nizki dur se nisem odločila, ker sem želela celoten sklop v visoko-srednjih 
vrednostih.  

Grafiko 22 sem naredila v ključu visokega dura. Uporabila sem majhen razpon 
svetlostnih vrednosti, ki so bile svetle oziroma visoke, v treh stopnjah in kontrastno 
sopostavljene. Visoki dur deluje aktivirajoče, spodbudno in veselo. Je najbolj pozitiven 
s poudarjenimi ostrimi prehodi (Butina idr., 2011). Svetlostni ključ in siva barva se 
vzajemno podpreta. Siva je v svetlih odtenkih sijoča in odprta, približa se lastnostim 
bele barve. 
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Slika 114: 22 Slika 115: 25 

Kot primer srednjega dura bom izpostavila 25. Uporabila sem srednji razpon 
svetlostnih vrednosti v treh stopnjah. Časi jedkanja so skupno 2, 5 in 22 minut. 
Sopostavljene so kontrastno, zato so prehodi trši. Srednji dur je sicer najbolj močan in 
bogat ključ, deluje plakatno in odprto (Selan, 2014). Tudi tukaj se svetlostni ključ in 
siva barva podpreta in skladno sodelujeta. Širši razpon tonskih vrednosti vnese 
dinamičnost, od pozitivne svetlo sive do rahlo zadržane temnejše sive s prevladujočo 
srednjo vrednostjo, ki vnaša ravnovesje in stabilnost. 

Vprašanje sive kot barve 
Sivo prvotno umeščamo v akromatični spekter na kontinuum med črno in belo. Z 
razmerjem mešanja določamo njeno relativno svetlostno vrednost in posledično se 
začne obnašati kot barvni odtenek sive barve. Glede na odtisnjen rezultat se je pojavilo 
vprašanje, v kolikšni meri siva kot akromatična barva vseeno poseduje dimenzije, ki 
sicer definirajo kromatični svet barv. Črna in bela snovna barva načeloma veljata za 
absolutni. Na podlagi izbranega pigmenta in transparence lahko sicer še vedno 
najdemo manjše nianse, a v osnovi gre za absolutni skrajni vrednosti akromatičnega 
kontinuuma. V konteksu dimenzij ima siva barva pripadajočo barvnost – sivost. 
Nasičenost oziroma čistost bi lahko pripisali razmerju vsebnosti črne in bele. Svelostno 
vrednost pa ji narekuje že njena akromatična narava. Siva v svetlih tonih postane bolj 
sijoča, ker se približa lastnostim bele barve, temno sivi toni pa delujejo močneje in 
umaknjeno. Ključna lastnost, ki jo ločuje od barve, je torej le kromatičnost. A v 
raziskovanju razsežnosti razumevanja in uporabe barve se v monokromnem odtisu 
siva začne obnašati kot barva. Konkurira ji namreč še belina grafičnega lista, s katero 
vstopa v nov odnos. Čeprav sta si v akromatičnem smislu sorodni, se združita v nove 
barvne odnose, ki producirajo nove (a)kromatične efekte. 
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6.3 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

Kako tehnika akvatinte vpliva na izraznost barve? 
Akvatinta z značilno točkovno strukturo vpliva na izraznost barve. Ta namreč omogoča 
formulacijo večjih homogenih barvnih ploskev, pri barvi pa je značilno, da zaživi ravno 
v ploskoviti formulaciji. Večstopenjsko jedkanje omogoči širši razpon svetlostnih 
vrednosti barvnih tonov znotraj ene matrice in večfaznost risbe vpliva na kompleksnost 
kompozicije. Oba postopka je mogoče aplicirati na večje in manjše forme. Kvaliteta 
akvatinte je odvisna tudi od samega nanosa akvatintne podlage. Pretirana naprašitev 
rezultira v manjših žariščih belih točk, kjer kislina ni prišla v stik s ploščo. Pri prešibkem 
nanosu akvatinte je prevladal karakter rezervaša, druge uporabljene tehnike 
globokega tiska. Lastnosti obojega je sicer mogoče smiselno uporabiti. 

Ali je čas jedkanja spremenljivka, ki vpliva na bistvene barvne dimenzije? 
Čas jedkanja je spremenljivka, ki vpliva na barvne dimenzije. Čas jedkanja je 
neposredno povezan s svetlostno vrednostjo. Krajši jedkalni časi, na primer 5 minut, 
ustvarijo svetle vrednosti, medtem ko so daljši časi, 20 minut, pridobili temne 
svetlostne vrednosti. Ne glede na uporabljen barvni pigment tovrstne vrednosti 
ostanejo nespremenjene. Pri večstopenjskem jedkanju in večfaznosti risbe, kjer se ta 
prekriva, je pomembno upoštevati, da se časi jedkanja med seboj vedno seštevajo.  

Ali je priprava barve za tisk faktor, ki vpliva na razsežnost barve?  
Priprava barve za tisk je faktor, ki vpliva na razsežnost barve. Kromatične barve za 
globoki tisk so po sestavi trše, zato se z nanašanjem na segreto matrico zmehčajo in 
kvalitetnejše prodrejo v matrico. Pri pripravi sekundarne barve je pomembno mešanje 
in razmerje uporabljenih pigmentov. Enaki pigmenti v različnem razmerju povzročijo 
različne barvnosti. V določenih primerih, ko je barva lepljiva, je smiselno dodati laneno 
olje. 

Kako pomembna je izbira barvnega pigmenta? 
Izbira pigmenta je pomembna. Pigmenti sicer enake osnovne barvnosti se razlikujejo 
po svetlostni vrednosti in nasičenosti, kar vpliva na končni vtis grafike, zato je izbira 
tega pomembna. Glede na željen rezultat je potrebno izbrati pigment, ki temu ustreza. 
Pomembno je spoznanje, da barva v globokem tisku ne spreminja nasičenosti in 
svetlostne vrednosti po principu slikarstva. V najsvetlejših in najtemnejših delih odtisa 
ohranja določeno stopnjo nasičenosti kljub spremenjeni svetlostni vrednosti.  

V kakšnem odnosu sta barvni ton in svetlostni ključ znotraj monokromatskega odtisa? 
Svetlostni ključi so nosilci razpoloženja v kompoziciji. Enako barva izraža določene 
kvalitete, občutja ter ima svoj način gibanja. Medsebojno se lahko podpirata, 
dopolnjujeta in si nasprotujeta. Kadar se podpreta, delujeta harmonično in povzdigneta 
vtis razpoloženja. Ko sta si karakter barve in svetlostni ključ v svojem izhodišču 
nasprotujoča, lahko skupaj delujeta skladno in se medsebojno dopolnita in 
uravnovesita. V kolikor je barva glavni nosilec, je mogoče temu primerno prilagoditi 
izbiro svetlostnega ključa.  
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7 POSTAVITEV SERIJE CIKLIČNOST NA RAZSTAVI AVANTI GRAFIKA 
TRETJIČ! 

Skozi celoten proces izdelovanje serije sem razmišljala in se spraševala o načinu 
prezentacije in postavitve v galerijski prostor. Odločila sem se za dve možnosti. Prva 
možnost je bila postavitev celotne serije v načrtovanem sosledju. To sem imela 
priložnost realizirati na mednarodni razstavi Avanti Grafika Tretjič! v Galeriji DLUL leta 
2021. Glede na dan prostor na razstavi – nišo – sem preigravala nekaj različic 
postavitve. 

Predvsem sem morala sprejeti odločitev glede velikosti grafičnega papirja posameznih 
odtisov. Pri tem se je pojavilo vprašanje, do kolikšne mere ohranjati posamezne 
grafične liste avtonomne in kje je meja, da serija še deluje celostno. Odločila sem se 
za ortogonalno postavitev, ki sledi formi grafičnih odtisov in ponuja protiutež 
dinamičnemu barvnemu delovanju. Celotna serija preseže meje monokromne analize 
in barve začnejo vstopati v nove medsebojne odnose. S tem se bistveno spremeni 
kromatski efekt. Barve začnemo doživljati na nov način; kontrasti poskrbijo, da oko 
potuje po celotnem likovnem delu in šele tako zares doživimo serijo kot celoto.  

 
Slika 116: Umestitev v galeriji DLUL, 2021 
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Slika 117: Postavitev 1, Cikličnost 

Druga različica postavitve je samostojna postavitev določenega sklopa, ki zaradi 
bogate likovne vsebine lahko nastopi samostojno. V tem primeru so odtisi tiskani na 
večji format papirja, 30 x 30 cm, kar daje posameznemu barvnemu odtisu večjo 
individualnost, celoto pa veže enaka barvnost. 
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Slika 118: Grafični list, II. verzija 
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8 INVICTUS IN PERSEVERANCE  

Raziskovanje barvnih razsežnosti in dimenzij sem prenesla tudi na večji format. 
Naredila sem dve grafiki, Invictus in Perseverance, v meri 50 x 56 cm, pri katerima je 
tematizirana uporaba rdeče barve. Večji format mi je omogočil širšo likovno 
razmišljanje. Večje forme so zahtevale jasne odločitve, istočasno pa so mi širše barvne 
ploskve omogočile številna nizanja in prekrivanja v raziskovanje več nians rdeče barve.  

 
Slika 119: Gloria Ana Lupus, Invictus, rezervaš in akvatinta, 2020, matrica 50 x 56 cm, grafični list  

100 x 70 cm. 
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Slika 120: Gloria Ana Lupus, Perseverance, rezervaš in akvatinta, 2020, matrica 50 x 56 cm, grafični 

list 100 x 70cm. 
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9 BARVNA GRAFIKA V PEDAGOŠKEM PROSTORU 

Učni načrt likovne vzgoje (Program osnovna šola likovna vzgoja. Učni načrt, 2011) 
narekuje, da se učenci z barvnimi dimenzijami spoznajo v 7. razredu, s področjem 
globokega tiska pa v 8. razredu. Predlagani tehniki sta suha igla in kolagrafija. 
Pripravila sem predlog učne ure, kjer učenci spoznajo tehniko kolagrafija. 

Predlog je primeren za učence 8. razreda. V obsegu šestih šolskih ur se učenci 
seznanijo z likovnim področjem oblikovanja na ploskvi – grafiko – in rešijo likovno 
nalogo, ki zahteva oblikovanje enobarvnega abstraktnega motiva iz domišljiji z 
upoštevanjem stopnjevanja barve.  

Učno uro začnemo z ogledom kolagrafij s hudomušno vsebino avtorja Črtomirja 
Freliha. Učence povabim k sodelovanju, opazovanju in razpravi. Napovem, da bo 
naslednja naloga s področja grafike. Skupaj ponovimo že znane pojme (grafika, 
grafični odtis) in obnovimo že poznane tehnike, saj se kolagrafija v obliki visokega tiska 
pojavi že v 5. razredu. 

  
Slika 121: Črtomir Frelih, there is still time 

enough, kolagrafija, 2021. 
Slika 122: Črtomir Frelih, Luna, kolagrafija, 

2017. 

Učencem predstavim razliko med globokim in visokim tiskom. Kolagrafijo lahko 
izvedemo tudi na globok način. Obnovimo, katere materiale potrebujemo za izdelavo 
kolagrafske matrice (karton, lepilo za les na vodni osnovi, čopič). Sledi ogled video 
vsebine KOLAGRAFIJA (https://www.iucbeniki.si/lum8/2262/index3.html), ki prikazuje 
celoten postopek, od izdelave matrice do tiskanja. V kolikor imamo primer matrice in 
odtisa, ju pokažemo učencem. 

Pogovorimo se o treh načinih oziroma tehnikah kolagrafije ob priloženem slikovnem 
gradivu: 

1. risanje z lepilom (z lepilom rišemo neposredno na matrico), 



74 

2. risanje v sveže lepilo (na matrico nanesemo plast lepila in vanj rišemo s tanko 
paličico), 

3. svetlenje iz temne osnove (karton oslojimo z lepilom in posujemo s peskom. 
Nato rišemo čez z lepilom). 

Napovem likovni motiv, ki bo abstrakten in barven. Odprem pogovor o barvi, obnovimo 
pojme barvne dimenzije, barvnost, nasičenost, svetlost in kako so običajno 
predstavljeni (barvni krog, barvno telo).  

Skupaj z učenci določimo kriterije za vrednotenje: 
1. dosledno uporabljena tehnika (vsaj trije nanosi lepila v eni tehniki ali 

kombinirani), 
2. zanimiv abstrakten motiv, 
3. korektno odtisnjen grafični list (čist, brez prstnih odtisov),  
4. sodelovanje pri pripravi prostora, tiskanju in čiščenju. 

Sledi priprava skic, preko katerih razvijajo domišljijo in abstraktno motiviko ter pričetek 
dela na matici. Skice napravijo na papir A5 format z barvnimi svinčniki. Za osnovo 
matrice vzamemo lepenko debeline 2–3 mm, pri čemer valovita lepenka ni 
priporočljiva. Sledi še priprava lepila na vodni osnovi. Lepilo, s katerim bomo naredili 
osnovno oslojitev matrice, malenkost redčimo z vodo. Pri tehniki risanja z lepilom lepila 
ne redčimo.  

V času, ko se posamezne plasti lepila sušijo, lahko učencem pripravimo dodatno 
gradivo ali v obliki učnega lista (križanke), ki pokriva pojme iz izbrane likovne naloge, 
ali z uporabo informacijskih tehnologij in kvizov. Čas se lahko izkoristi tudi za 
raznovrstno skiciranje. Nadarjeni učenci lahko izdelajo tudi dve matrici in nalogo za 
dodatno matrico individualiziramo.  

Pred tiskanjem mora biti lepilo na matrici popolnoma suho. Tiskanju namenimo dve 
šolski uri. Proces tiskanja je kompleksen, zato učence aktivno vključimo. Delavnico 
oziroma učilnico razdelimo na cone ali postaje: priprava barve, priprava papirja za 
odtiskovaje, tiskanje, odlagališče svežih grafik, kotiček z umivalnikom ipd. Učenci se 
razdelijo v manjše skupine in vsaki dodelimo določene dolžnosti: priprava papirja, skrb 
za čisto grafično stiskalnico, priprava časopisnega papirja, skrb, da umazani časopisi 
končajo v za to namenjen koš za smeti, čistoča pri nanašanju barve ipd. Skupno 
sodelovanje je priporočljivo tako iz organizacijskega vidika kot tudi razvojnega, ker se 
učenci učijo medsebojne komunikacije, skupaj rešujejo probleme in krepita se 
skupinski duh ter povezanost razreda. Pred začetkom tiskanja sledi demonstracija 
postopka tiskanja.  

Uporabimo barvo za globoki tisk na vodni ali oljni osnovi – odvisno od pogojev v likovni 
učilnici. Barve na vodni osnovi so manj toksične in škodljive zdravju, zato so bolj 
primerne za uporabo. Učencem ob demonstraciji pokažemo tkanini organtin (gaza, 
prepojena s kožnim lejem) in vrtno folijo (vrtex), ki se uporabljata v procesu nanašanja 
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in brisanja barve z matrice. Tiskamo na grafični papir z visoko gramaturo (280 g/m!), 
ki ga predhodno, za približno 10 minut, namakamo v posodi z vodo in nato do vlažnosti 
osušimo med belimi bombažnimi rjuhami. Sveže odtisnjene grafike skrbno shranimo 
med kartone večjih dimenzij. Skozi celoten postopek tiskanja je priporočljiva uporaba 
zaščitnih rokavic.  

Ob koncu ure se pogovorimo o vtisih, o izkušnji tiskanja, pozitivnih segmentih in 
težavah, ki so se pojavile. Grafike ovrednotimo in ocenimo, ko se posušijo. Skupaj se 
spomnimo kriterijev, določenih na začetku likovne naloge in ugotavljamo, katera 
likovne dela so v skladu s kriteriji. Sledim z vprašanji: kaj sem naredil/a, kako sem 
naredil/a, na kaj sem bil/a pozoren/a, katere stvari so likovno dobre in kje sem imel/a 
težave. Nastale grafike učenci tudi ustrezno podpišejo.  
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10 SKLEP 

Barvo lahko raziskujemo z več zornih kotov. Razumevanje njenih bistvenih dimenzij, 
fizikalnih lastnosti in kvalitet vodi v nova polja likovnega razmišljanja in možnosti 
reševanja barve kot osrednjega likovnega problema. Raziskovalna tema magistrskega 
dela mi je razširila obzorja razumevanja in uporabe barve. Preko študija teoretičnega 
dela sem se poglobila v celostno analizo bistvenih barvnih dimenzij in ostalih 
dejavnikov, ki vplivajo na njeno pojavnost. Dodaten izziv je bilo obravnavati barvo v 
sferi globokega tiska. Uporabljeni tehniki sta zaradi svoje kompleksne tehnološke 
narave zahtevali premišljeno in skrbno načrtovano delo. 

Z magistrskim delom sem prišla do sklepa, da na pojavnost barve vedno vpliva več 
dejavnikov. Od uporabljene tehnike, časa jedkanja do izbire pigmenta barve pri tisku. 
Pri tehnikah akvatinte in rezervaša pa je pojavnost barve odvisna tudi od načina 
nanašanja in odtiskovanja barvnih plasti z matrice in ravno to omogoča razumevanje 
barve v novih razsežnostih. Zato je bila odločitev izdelati monokromno serijo 
pomembna. Za barvo namreč velja, da se definira šele v odnosu do druge barve. Z 
namenom čimbolj objektivne analize barvnih razsežnosti so monokromni odtisi 
pokazali konkretne rezultate. Pokazali so tudi, da se kvalitetni barvni odnosi 
vzpostavijo med več odtenki enake barve. Sočasno pa je v aktivno vlogo tvorjenja 
odnosov stopil tudi nosilec, grafični list, ki s svojo belino ravno tako tvori odnos z barvo. 
Skozi teoretični in empirični del sem uspela odgovoriti na vsa raziskovalna vprašanja 
in doseči zastavljene cilje z novimi odprtimi možnostmi za nadaljnjo raziskovanje. 
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