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POVZETEK 

Globoki tisk kot veja grafičnih umetnosti in izraznosti je široko področje, v katerega vključujemo 

vrsto različnih likovnih izrazov in tehničnih postopkov. Vsaka tehnika zahteva svoj pristop in 

pogosto tudi svoje orodje. Materiali in orodja za grafično umetnost so se izpopolnjevali in so 

danes v specializiranih trgovinah, čeprav večinoma dragi, dokaj lahko dostopni. Sam proces in 

princip pridobivanja značilne izraznosti določene tehnike, pa je skozi stoletja ostal skoraj 

nespremenjen. Razumevanje tega procesa in principa odpira ustvarjalcem, ki se ukvarjajo z 

področjem grafičnih dejavnosti možnosti, da kombinirajo tehnike med seboj in nadomeščajo 

tradicionalne materijale in orodja z bolj vsakdanjimi, za grafiko neobičajnimi, lažje dostopnimi in 

cenejšimi. Vodilo takega početja je predvsem želja po iskanju in odkrivanju novih izraznih 

možnosti grafične umetnosti. Za razliko od teh iskalcev grafičnih posebnosti, pa se grafična 

dejavnost na šolski stopnji srečuje z ovirami kot so nepopolna opremljenost grafične delavnice, 

prezahtevnost samih tehnik, nakup ustreznega materjala in tako je korak k poenostavljanju 

samega procesa pač nujen. Na tem mestu nam je znanje o procesih, postopkih in različnih 

materialih poleg izkušenj lahko v veliko pomoč. Tehnični pristop k procesom globokega tiska pa 

je vsebina te diplomske naloge. V njej so, iz različnih virov  kolikor toliko dosledno izbrani, za 

vsako tehniko posebej zgodovinski podatki, posebnosti in opis tehničnega postopka od priprave 

matrice do končnega izdelka. Tako so opisani najbolj pogosto uporabljani materiali, orodja in 

pripravki  klasičnih postopkov mehanskega in kemičnega pristopa, poleg tega pa tudi nekaj 

njihovih preprostejših izpeljav, ki bi prilagojeni morda bili uporabni tudi v šoli. Preprostosti 

navkljub, dajejo ti postopki  vpogled v izbrano tehniko, njene izrazne možnosti in način dela, ki 

ga sama tehnika zahteva. Preprostejši materiali in preprostejša orodja nudijo omejeno kvaliteto 

vizualne izraznosti, vendar lahko služijo kot začetno spoznavanje tehničnih problemov pri 

grafiki. Končni odtis v šoli, je navadno šele začetni in kot tak je vizualno in estetsko povsem 

primeren. Kot ljubitelj grafične umetnosti  (in umetnosti nasploh) in občudovalec izbranih 

grafičnih umetnikov te stroke nikakor ne jemljem zlahka, vendar sem kot bodoči likovni 

pedagog mnenja, da si grafična  izraznost  zasluži večje mesto v šolskih učilnicah, pa čeprav, ali 

še toliko bolje, v kar se da  preprosti obliki. 

Kjučne besede: tehnični postopek, globoki tisk, matrica, končni odtis, grafična izraznost                                      
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ABSTRACT 

Intaglio print, as part of graphic art is a wide field which contains many different views and 

technical procedures. Every technique requires its own approach and many times its own tools. 

Materials and tools for graphic art have been developing through time, and can be easily 

bought today, although mostly expensive. The process and principle of making graphic art and 

techniques itself stayed mostly unchanged till present day. Understanding of this process can 

open views of how to combine techniques and how to change traditional tools and materials 

with more inexpensive and easy to get everyday stuff. The main goal of this kind of approach 

was to find new virtual and esthetic alternatives of graphic art, but in school the conditions for 

graphic art are usually poor, there is lack of equipment, some techniques seem to be too 

complicated, so the approach to make thing easier is quite important. At this stage, the 

knowledge of processes, materials and techniques can be, beside of experiences, of great help. 

Technical approach towards the process of intaglio print is the contents of this diploma. From 

different sources it gives, for each technique in particular the information about its history, 

characteristics and the description of technical process from the preparation of the matrix till 

the final proof.  After descriptions of most common used materials, tools and preparations in 

traditional approach of an intaglio print, it follows also some descriptions of the same 

techniques in simpler manner, which might be used in primary schools. The quality of the 

expression is not the same as with the traditional intaglio print, but these techniques can serve 

as the beginning of knowing the intaglio problems, both technical and visual and as such they 

can serve well.  In my opinion, this kind of experimentation does not harm or jeopardize the 

purity of graphic tradition but can enlarge its varieties of expression. As an graphic amateur and 

an admirer of art I do not take easy on the subject, but as a future teacher of art, I think that 

graphic expressions deserve bigger place in schools in its normal, or even better in its simpler 

form. 

 

Key words: technical process, intaglio print, matrix, final proof, graphic expression 

                                                  



 

4 

GLOBOKI TISK – INTAGLIO PRINT 

 

1.plošča obdelana z orodji ali kislino                      2.barva v poglobljenih delih plošče                                                                                                                                                                                                                                                       

 

   

  3.tiskanje                                                                              4. odtis                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                          

 A - filc      B - navlažen papir   

C - matrica     D - plošča stiskalnice                                                          

                                                                                                  

                                                                                              
A - jedkana linija čisto                        B - jedkana linija grobo               C - akvatinta                                                                            

D - suha igla                                        E- gravirana linija                          F - mezotinta                                                         

 

                                           slika 1. – (Ross, Romano, Ross  1972, 75)   
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1  TEORETIČNI DEL 

1.1  GLOBOKI TISK - UVOD 

 Ime  ˝globoki˝  prihaja iz tehničnega postopka,  kjer papir,  pod pritiskom grafične stiskalnice 

pobira nanešeno barvo  z  matrične  plošče na mestih, ki so poglobljeni s procesom mehanske 

ali kemične obdelave. Mednarodni  izraz globokega tiska  intaglio, ki prihaja iz italijanske besede 

intaglliare, pomeni  vrezati in je vezan na začetno obdobje, ko so se umetniki in obrtniki tega 

procesa likovno izražali le z mehanskim postopkom vrezovanja v kovinsko ploščo. Vrezovanje in 

vrisovanje v trše materiale kot so kamen, les in glina je bilo poznano že v predzgodovinski dobi 

domala na vseh celinah sveta ( najzgodneje odkriti primeri vrezanih zapisov in podob, segajo v 

leta 70 000 pred našim štetjem). Kasneje  se je gravura v kovino uporabljala predvsem za 

okraševanje različnih predmetov od orožja do jedilnega pribora raznovrstnih veljakov, pravi 

predhodniki globokega tiska kot ga poznamo danes, pa so bili srednjeveški zlatarji. Svoje 

vgravirane, dekorativne motive so premazane s črnilom odtiskovali na platno ali papir in tako 

dokumentirali  svojo tehnično spretnost. Zlatarji so bili v srednjem veku visoko cenjeni kot vešči 

mojstri svoje obrti,  prvi  ˝grafiki˝ pa  so se pogosto urili prav v njihovih delavnicah. Uporaba 

globokega tiska, kot načina za razmnoževanje  podob, se je razširila šele z širšo dostopnostjo 

papirja, prvi odtisi pa se pojavijo sredi  15.stoletja  v  Nemčiji,  ko gravura v kovino likovno 

izpopolni detajlni  izraz lesoreza . Avtorji prvih odtisov so neznani, tehnika reproduciranja 

vrisanih motivov na papir pa se hitro  razširi na Nizozemsko in v Italijo. Med mojstri tega 

začetnega obdobja je vsekakor najbolj znan Albrecht Dürer (1471-1528), ki je pripomogel k 

temu, da se je izraznost graviranja iz obrtniške  dvignila na umetniško raven. Kot matrično 

podlago za vrezovanje svojih motivov  so umetniki največkrat izbrali bakreno ploščo, zato se 

tehnike oprime ime bakrorez ( kupferstich, copper engraving). Pri tej tehniki  neposrednega 

vrezovanja se ostro graversko orodje vodi po plošči in omogoča veliko raznolikost točkastih in 

linijskih zapisov. Linija je ostra, v začetku in koncu svoje poti je ožja,  pri odtisu pa zaradi svoje 

globine  dobi reliefno obliko. Roka, ki vrisuje, potiska orodje po površini naprej samo v smeri 

vzporedno s telesom, linija pa spreminja svojo smer z rotiranjem plošče. Tehnika zahteva veliko 

discipline, delovnih izkušenj in mirno roko (Peterdi 1959). 
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 Gonilna sila globokega tiska in takrat znane grafične umetnosti nasploh, je bila možnost 

reprodukcije. Pat Gilmour v svoji knjigi ˝modern prints˝ poimenuje grafično umetnost kot 

demokratično, saj je likovna umetnost, ki je bila prej omejena  na krog priviligiranih in 

premožnejših, v obliki reproduciranih odtisov lahko dosegla tudi nižje sloje družbe . Prva dela so 

tako širila likovno besedo  mnogih religioznih podob. Veliko je bilo podob namenjenih 

družabnemu življenju kot so naprimer ilustracije igralnih kart, širila se je vloga umetnosti  v 

reprodukcijah znanih slikarskih del in portretov, tiskali so se zemljevidi, knjižne ilustracije...   

Grafična umetnost je postala družbena obrt, v kateri so delovali visoko izurjeni in izkušeni 

mojstri. Ti so navduševali z tehnično spretnostjo, vendar so bila grafična dela z večjo umetniško 

vrednostjo redka ( Hughes,Morris  2008). 

 

 

slika 2.  geografska karta, jedkanica, 1740   (Paro 1991, 23) 
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1.2  MATRIČNA PLOŠČA  

Matrična plošča je podlaga, s katere vrisani motiv, pridobljen z različnimi grafičnimi tehnikami  

razmnožujemo preko odtisov,  narejenih na grafični stiskalnici. Najprimernejši material za 

ploščo je kovina, kjer je najbolj cenjeni baker, sledi mu cink uporabljajo pa se  še jeklo, železo, 

medenina, aluminij pa tudi materiali iz umetnih mas kot so perspex, plexiglas, juvidur... Vsak od 

teh materialov ima svoje specifične lastnosti ter dobre in slabe strani. Uporabnik grafičnih 

možnosti  preko  izkušenj ugotovi, kateri materiali se najbolje prilegajo njegovemu 

izpovednemu stilu in načinu dela.  

 

Baker- je zaradi svoje enakomerne teksture med najbolj priljubljenimi materiali za večino tehnik 

globokega tiska. Zaradi svoje sestave omogoča dokaj tekoče vrisovanje z grafičnimi orodji,  

vjedkana linija pa je čista in natančna (odvisno od kisline). Barvo se lepo briše z njegove 

površine in pri odtisu  nudi velik kontrast beline papirja in vrisanih linij. Njegova kemijska 

sestava ne vpliva na barvo. 

Cink- spada med materiale, ki so verjetno najbolj razširjeni  med grafičnimi uporabniki, saj je 

lažje dobavljiv in občutno cenejši kot baker. Vjedkana  linija ni tako čista kot pri bakru in pri 

brisanju je zaradi njegove molekularne strukture težje odstraniti vso barvo z površine plošče. 

Jedkanje poteka zelo hitro, zato je primeren za grobo, energično jedkanje in za pridobivaje 

eksperimentalnih efektov s kislinami. Zaradi kemijske sestave cink reagira z nekaterimi pigmenti  

in tako barve večinoma potemnijo, rumena se obarva zeleno in bela sivkasto. 

Jeklo-kot material je trši  od cinka in bakra in se je veliko uporabljal pri tehniki graviranja 

(bakrorez). Proces direktne obdelave z mehanskimi orodji zahteva veliko fizične moči, proces 

jedkanja pa daljši čas najedanja v kislinski kopeli. Zaradi svoje trdnosti omogoča veliko število 

odtisov, zaradi svoje zrnate sestave pa tudi po brisanju na površini zadrži določeno količino 

barve. Jedkane površine so grobe in  za pridobivanje tonskih povšin v smislu akvatinte, plošča 

ne potrebuje dodatne obdelave. Ne vpliva na pigmente v barvah, ko plošča ni v uporabi, pa jo je 

potrebno zaščititi pred rjo. 
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1.3  PRIPRAVA PLOŠČE  

Preden začne grafik prenašati svoj motiv na ploščo, vanjo vrezovati in jo obdelovati, si ploščo 

prej ustrezno pripravi. Običajno se najprej zbrusi robove. Tanjša kot je plošča, manj brušenja 

potrebuje. Oster rob plošče lahko pri tiskanju pod pritiskom stiskalnice  poškoduje filc  ali 

pretrga papir, možnosti ureznin  pri delu s tako ploščo pa so večje. Pri  procesu jedkanja   mora 

biti plošča pred kislino zaščitena tudi na robovih,  zaščitna prevleka-grund pa jih bolje in lažje  

prekrije, ko so ti zbrušeni. V ta namen se uporabi primerna pila, strugalo, smirkov papir..., 

optimalni kot brušenja robov pa je 45 stopinj. Ko ni gladka in čista, brusimo tudi površino 

plošče, kjer se uporabi fini smirkov papir ali železna volna. Tako zgladimo morebitne  praske in 

vreznine, ki bi se pri odtisu poznale, brisanje barve z gladke površine pa je tudi enostavnejše.  Za 

sijočo gladkost se lahko uporabi polirna pasta, ki omogoča, da  površina pri brisanju ne zadrži 

nobenega črnila več in se odtisne popolnoma belo. Pri tehnikah vrezovanja taka površina 

omogoča boljšo vidljivost detajlno vrisanih elementov  (Strang  1946). Ko vrisujemo skozi grund, 

vodimo orodje samo po površini plošče. Ko je  ta visoko polirana, je kontrola nad vodljivostjo 

orodja manjša, saj taka podlaga zelo drsi. Brušenje povšine plošče se,  odvisno od izbranega 

motiva in željenega karakterja končnega odtisa, lahko tudi izpusti. Nekateri  grafiki z namenom 

izbirajo stare plošče, ki pri odtisu z naključnimi elementi pripomorejo k večji izraznosti 

grafičnega lista. Razne vreznine, nečistoče in podobno, lahko služijo kot ozadje, ki obogati in 

zapolni izbrano likovno kompozicijo. Ploščo je pred nanosom grunda potrebno tudi razmastiti. 

Nove plošče so pogosto prevlečene s tankim filmom olja za preprečitev oksidacije, pri rokovanju 

s ploščo pa nanašamo na površino mastne odtise svojih dlani. Mastni deli plošče vplivajo na to, 

da se grund plošče ne oprime dobro, odtis pa je lahko tonsko neenakomeren. Kot sredstvo za 

razmaščevanje plošče se uporabi amoniak v alkoholu z loščilnim praškom,  s katerim loščimo 

ploščo in nato dobro speremo. Lahko se uporabi tudi loščilo v kisu,  plošča se lahko potopi za 

nekaj sekund v kislino, ki jo razmasti, za cinkovo ploščo pa so primerne še mravljična, ocetna in 

citronska kislina (Paro  1991). Dobro se obnesejo tudi nekatera gospodinjska čistila z dodanimi 

sredstvi za razmaščevanje. Jasen znak  razmaščene plošče je, ko ta v horizontalnem položaju  na 

svoji površini drži enakomeren plašč vode.  
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1.4  PRIPRAVA PAPIRJA 

 Papir za grafične namene mora dobro sprejemati in vpijati barvo in mora zagotoviti elastičnost 

in prilagodljivost, da se pod pritiskom preše  »vleže«. Tako pobere barvo z vseh poglobljenih 

delov plošče, pri tem pa se ne trga ali kakor koli drugače deformira. Papir ima kot nosilec konče 

grafične zamisli pomembno vlogo in kadar je željan jasen in natančen odtis  matrične plošče z 

vsemi detajli, se uporablja temu primeren papir. Dober grafični papir vsebuje veliko bombažnih 

in lanenih vlaken, da pridobijo večjo elastičnost in vpojnost, pa ga je potrebno navlažiti. Bolj kot 

je papir debel in več škroba kot njegova sestava vsebuje, dalj časa ga je potrebno vlažiti. Papir 

se namaka v primernih koritih ali banji, nakar se ga odcedi in popivna v vpojnem  papirju, ki ne 

spušča barve. Pred uporabo na papirju ne sme biti nobenih mokrih lis, saj se na teh mestih 

barva ne bi prijela dobro.  Enakomerno navlaženost se doseže, ko se moker grafični papir položi 

med plasti vpojnih papirnatih brisač oz. časopisnega papirja in obteži z materialom, ki ne 

prepušča vlage (steklo, linolej). Vlaga se v njegovih  vlaknih enakomerno razporedi in kot tak 

omogoča podlago za dober odtis.  Pomembno je tudi, da na njegovi površini (na strani na katero 

tiskamo), ni nobenega prahu ali kakršnih koli nečistoč, saj ti delci zaprejo pot črnilu do papirja in 

se odtisnejo kot bele lise. Ličen odtis zahteva pri rokovanju s papirjem čiste roke, ali uporabo za 

to primernih ščipalk. Odtis s plošče je možen na večini papirjev, ki jih je možno primerno 

navlažiti, vendar obstojnost in kvaliteto odtisa zagotovi le dober grafični papir  (Buckland-

Wright 1973). Za vsakodnevno šolsko rabo je primeren ustrezno pripravljen navadni risalni 

papir, za nadarjene učence, ki jih grafično področje zanima, pa bi lahko bila omogočena 

uporaba grafičnega papirja. Grafična dejavnost je proces, ki si sledi po korakih in zaključek tega 

procesa je predstavljen na papirju, zato si boljše likovne zamisli zaslužijo tudi boljši papir. 
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1.5  DELITEV TEHNIK  

 Globoki tisk se glede na postopek obdelave loči na dva tehnično si različna pristopa. Prvi del  

vključuje vsako intervencijo v ploščo z mehanskimi orodji , drugi pa za poglabljanje tiskanih 

delov plošče  uporablja kislino. Na splošno ju poimenujemo kot gravura (engraving) in jedkanica 

(etching). V vsak  del spadajo tehnike, ki so si različne po svoji likovni izraznosti, uporabi različnih 

pristopov in orodij.  Mezotinto tehnika, ki je del mehanske obdelave plošče je tako gravura,  

akvatinta  pa je jedkanica. To so subtraktivne metode ali metode odvzemanja, saj s kemičnimi in 

mehanskimi postopki odstranjujemo površinske dele matrične plošče in tako ustvarjamo novo 

površino, ki bo držala črnilo. Med aditivne metode dodajanja pa štejemo tehnike kolažnega 

tiska in kolagrafije, kjer na površino plošče nanašamo tiskovne in netiskovne materiale, ki jih 

nato lahko obdelujemo. V tej nalogi bodo predstavljene le osnovne in bolj značilne tehnike  

mehanskega in kemijskega pristopa h globokem tisku. 

 

 

       

 

slika 3. (foto M.J.) 
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1.6.1   SUHA IGLA 

Najbolj direktna in neposredna v sklopu graviranja v različne materiale je suha igla. Povedano 

preprosto –pripraviš ustrezno površino v katero, nato praskaš z ostrim predmetom in za sabo 

tako puščaš sledi, ki napolnjene s črnilom pod pritiskom preše na papirju razkrijejo željeni 

motiv. Zaradi navidezne preprostosti, hitre obdelave in ekonomičnosti postopka je med ostalimi  

tehnikami globokega tiska privlačna  in priljubljena, vendar skozi prakso vodi do spoznanja , da 

suha igla pač ne sodi med preproste tehnike (Buckland-Wright 1973). 

 

Najpogosteje izbran material za matrično ploščo je baker , zaradi dostopnosti se veliko  koristi 

cink, od kovinskih plošč se za ta namen uporablja še medenina, jeklo in aluminij.  Za vrezovanje 

in praskanje se največkrat uporablja jeklena igla, najboljše in najdražje  pa so  igle brušenih 

kamnov kot so diamant , rubin in safir. Takšna igla pri uporabi zahteva manj pritiska, se je ne 

brusi, po plošči pa »teče« v vse smeri. Jeklena igla se rada zatika, nenamerno zdrsne in ker se 

vsaka sled na nabrušeni plošči pozna, zahteva čista risba močan prijem, veliko kontrole in dobro 

nabrušeno konico orodja. Grafiki često brusijo svoje igle kar med procesom obdelave plošče in 

si tako zagotovijo bolje nadzorovano delo, končni izdelek pa kaže večjo enakomernost  linijske 

risbe. Za ta namen se uporablja brusni kamen drobnozrnate granulacije. 

Največja karakteristika, lastna le tehniki suhe igle, je tako imenovana »brazda«. S potiskom 

ostre igle preko kovinske plošče se na površini dviga majhen rob izdolbenega materiala, ki pod 

sabo zadrži tiskarsko barvo, in pri tisku daje vgravirani liniji mehak in sočen videz. Variacije 

debeline in intenzivnosti odtenka linije se dosega s pritiskom, pomemben pa je tudi kot pod 

katerim igla deluje v ploščo. Igla postavljena na ploščo skoraj vertikalno (90°) ustvari dvojno 

brazdo, kar liniji pri odtisu daje mehke robove na obeh straneh. Nagib igle dviga brazdo na 

nasprotni strani. Z nagibom linija pridobiva na širini, meja naklonskega graviranja pa je nekje pri 

kotu 30°. Večji naklon težko doseže potrebno globino, brazda dvignjena na tak način pa je šibka 

in ne prenese pritiska tiskanja. 
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Čeprav je suha igla predvsem linijska tehnika, njene izrazne možnosti segajo od linije različnih 

debelin in intenzivnostnih odtenkov, do polaganja tonov na večje površine (sistemi gosto 

posejanih linij, raster...). Kar se tiče popravkov,  se s posebnim strugalom, ki odbrusi in zgladi 

brazdo, pri večjih površinah regulira tonska vrednost, če je ta pretemna ali pa se jo ponovno 

vpraska, če je presvetla. Črtno risbo svetlimo z istim postopkom, ponovno praskanje pa linijo 

večinoma osiromaši njene vitalnosti in svežine, zato je najbolje motiv »zadeti iz prve«        

(Peterdi 1959).   

 

Pomanjkljivost medija pa se kaže v odpornosti in vzdržljivosti  končane plošče. Brazda, največji 

adut, je hkrati tudi najšibkejši člen suhe igle, saj je mehka in občutljiva. Hitro se obrabi tekom 

tiskanja, poškoduje pa se lahko že pri nanašanju in brisanju tiskarske barve z matrične plošče. 

Ko se »zliže«, njen rob pod sabo ne drži več črnila in linija izgubi svojo sočnost. Pri brisanju  se  

previdno in z nežnimi gibi  uporablja mehka gaza, večji del pa se opravi s spodnjo stranjo dlani. 

Dlan se med tem večkrat obriše, saj tako ne pušča madežev po plošči in z nje lepo pobira 

odvečno barvo. Pri odtisu je zaželjen  takoimenovani plattenton, tenak sloj barve, ki obogati 

vrisano linijo in ostane na celotni površini plošče. Veliko barve se skriva tudi pod robom brazde 

na površini plošče, zato je potreben dosti manjši pritisk grafične preše, kot naprimer pri 

jedkanici, kjer papir pobira barvo le iz globin. 

                                         

                                                                   brazda 

slika 4. (Paro 1991, 91) 
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Probni odtis daje grafiku vpogled v to, ali je njegovo delo že končano ali pa potrebuje še 

nadaljno obdelavo. Ti odtisi so zanimivi, saj kažejo razvoj in različne faze umetnikovega dela, 

vendar je probnih odtisov pri suhi igli dobro narediti čim manj ali pa ta del kar preskočiti. 

Pazljivosti navkljub, pa suha igla ne nudi velikih naklad. Cink tako proizvede le kakih 10-15 

dobrih odtisov ( avtorji navajajo števila možnih odtisov, ki so si med seboj različna, zato je 

navedeno število neka zlata sredina). Nekje dvakrat več odtisov zdrži baker, ki pa ima tudi to 

prednost, da se lahko njegovo površino s tehniko galvanizacije obda s tanko plastjo jekla. Tako 

obdelana plošča je pripravljena za večje število odtisov (tudi 100 in več). Da bi ga obdali z 

jeklom, je cink potrebno najprej prevleči z bakrom, kar pa ni metoda , ki bi se uporabljala v 

praksi.                                                 

1.6.2  KRATKA ZGODOVINA UPORABE SUHE IGLE 

V svoji dolgi zgodovini, saj je bila poznana že v 15.stoletju, suha igla beleži relativno malo 

odtisov čiste tehnike. V začetnem obdobju se jo zelo malo koristi.  Zaradi malega števila možnih 

odtisov in specifičnih izraznih možnosti, v času ko je bila zaželjena »estetika čiste linearne risbe« 

suha igla ni imela posebnega mesta ( Hozo 1988, 401). 

     

slika 5.   Housebook Master, Mladenič sreča smrt, suha igla, cca 1485-90 
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Kot prvi umetnik, ki je uporabljal suho iglo, se omenja Housebook Master, bolje znan kot 

Mojster amsterdamskega kabineta, ki je deloval približno med leti 1470-1500. V čisti tehniki je 

izdelal okoli 80 plošč, za matrično ploščo pa jeu porabil kositer. Genij graverstva Albrecht Dürer 

(1471-1528), uporabi tehniko na štirih ploščah. Tekom 16. stoletja se je uporabljala kot 

korektura in likovna dopolnitev bakroreza pri nekaterih posameznikih (Andrea Meldola 

Schiavone (1500-1563)),  in kasneje v kombinaciji z jedkano linijo, kjer sta znana Jocques Callot 

(1592-1635) in Abraham Bosse(1602-1676). Kot samostojno tehniko jo je na edinstven način 

uporabil Hercules Segers (1589?-1633?). V tem času se pojavi veliko zanimanje v likovnem 

izražanju za chiaroscuro , kjer izstopa Nizozemec Rembrandt H. Van Rijn(1606 -1669) . Izdelal je 

nekaj plošč s čisto tehniko (Ecce homo-1655, trije križi-1653...), večinoma  pa je z uporabo 

bogate črnine, ki jo nudi suha igla , oplemenitil svoje jedkanice in tako dosegel izrazito 

dramatiko svetlo-temnega. 

   

slika 6.   James McNeill Whistler, Finette, suha igla, 1859 

http://www.terminartors.com/files/artworks/1/8/4/1844/Whistler_James_Abbott_McNeill-Finette.jpg
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V 18. stoletju so njegova dela veliko kopirali grafiki na angleških tleh, kjer je kot »angleški 

Rembrandt«  znan Thomas Worlidge (1700-66). V 19.stoletju sta za uporabo suhe igle v Angliji  

pomembna Seymour Haden (1818-1910), ki je s tehniko poudarjal svoje jedkanice krajin in 

James McNeill Whistler(1834-1903), ki je  z suho iglo ustvaril nekaj drznih portretov. 

  Veliki razcvet doživi tehnika v zgodnjem 20.stoletju. Pomembni so kubistični odtisi iz leta 1911, 

ki jih naredita Pablo Picasso (1881-1973) in Georges Braque (1882-1963), večinoma narejeni s 

suho iglo, Picasso pa jo je z drugimi tehnikami kombiniral do konca svoje ustvarjalne kariere .  V 

Franciji jo veliko uporabljajo Jacques Villon (1875-1963), Edouard Vuillard (1868-1940) in Andre 

Dunoyer de Segoznac (1884-1974). Direktnost pristopa in njeno izraznost so  od leta 1907 veliko 

uporabljali nemški ekspresionisti, Erich Heckel (1883-1970) , Ernst Ludvig Kirchner (1880-1938) , 

Emil Nolde (1867-1956) in Max Beckmann (1884-1950). Veliko vlogo za inovativen pristop k 

uporabi suhe igle in grafike nasploh, ima v obdobju po letu 1920  Stanley William  Hayter (1901-

88) in njegov Atelier 17, ki je bil osnovan v Parizu (1927-65), po vojni pa se je preselil v New 

York. V njem so delovali priznani umetniki, kot so Marc Chagall, Max Ernst, Joan Miro  in mnogi 

drugi.    

                                                                                                    

slika 7.  Jacques Villon, Portret mlade ženske, suha igla, 1913 

http://www.terminartors.com/files/artworks/1/9/2/19216/Villon_Jacques-Portrait_of_a_Young_Woman.jpg
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Grafičnega umetnika v današnjem času ne zanima toliko velika naklada masovnih produkcij. 

Med veliko izbiro sodobnih grafično- izraznih tehnik ima suha igla še vedno svoje mesto in se z 

ostalimi tehnikami globokega tiska pogosto pojavlja na grafičnih bienalih po vsem svetu.  

 

slika 8.   Max Beckmann, Prosit Neujahr, suha igla, 1917 

                                                                                       

slika 9.   Stanley William Heyter, Rue Dareau, suha igla, 1927 
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1.6.3  UPORABA SUHE IGLE V ŠOLI 

 Suho iglo v šoli srečamo običajno v zadnjih razredih osnovnošolskega izobraževanja in je poleg 

kolagrafije ena od redkih stalnih predstavnic globokega tiska. Kar se orodja tiče, pride v poštev 

neskončna vrsta ostrih predmetov, kot so žeblji, vijaki, dleta, brus papir, olfa nož idr. Z njimi 

lahko dosežemo različne likovne elemente in ekspresivne zapise, ki lahko obogatijo izraznost 

suhe igle ali pa kot taki stojijo sami zase. Pri šolskem delu ni potrebe po večjem številu odtisov. 

Kar se števila tiče, načeloma velja da mehkejši kot je materjal , manjše je število možnih odtisov. 

Velikokrat se uporabljajo materali iz umetnih mas kot so trda plastika, plexiglas, perspex, stari 

cd-ji ali vinilne plošče, pa tudi trda plastificirana lepenka. Prednost teh materialov je ta, da so 

občutno cenejši od kovinskih plošč. Transparentnost umetnih mas olajša prenašanje motiva na 

delovno površino, saj skico motiva položimo pod delovno ploščo, v katero nato vrisujemo. 

Ploščo razrežemo na željene velikosti dosti hitreje, vrezovanje je lažje, raznolikosti oblik in 

površin različnih podlag kot so vinilne plošče, pa lahko s pridom izkoriščamo pri doseganju 

različnih vzorcev. Ti materiali res da omogočajo lažjo vodljivost orodja pri vrisovanju, vendar 

risbi ne zagotovijo mehkega izraza brazde, ki je za to tehniko tako tipična. Taki pristopi so 

običajno poimenovani kot gravura v različne materjale in lahko dobro služijo kot uvod v tehniko 

suhe igle, njene izraznosti pa ne morejo nadomestiti. Učencem moramo za pravo spoznavanje 

tehnike omogočiti uporabo kovinskih plošč. Za šolsko rabo se kot zelo primeren izkaže aluminij, 

ki je mehak in lahko dobavljiv.  Kovinska plošča omogoča okorno in oglato risbo, zapise zdrsov 

orodja, neenakomerno globino pri linijskih zapisih in temu primerno brazdo, ki bo zadržala 

zadostno količino barve. To pa so lastnosti dobrega primera šolske suhe igle, ki ji dajejo 

določeno likovno posebnost in barvitost.  

 

 

 

 

 



 

18 

1.7   MEZOTINTA  (mezzotinto) 

Ta tehnika, ki je neka vrsta suhe igle , je s svojim pojavom v Nemčiji v 17.stoletju  razveselila vse 

tiste grafične mojstre, ki so se ukvarjali z imitacijo in reprodukcijo že obstoječih del znanih 

slikarskih imen. Sprejeli so jo z odprtimi rokami, saj omogoča bogato tonsko modelacijo in 

subtilne prehode preko celotnega tonskega spektra. Cvetela je v 18. in zgodnjem 19.stoletju, 

največjo popularnost pa je doživela v Angliji, zaradi česar je poleg drugih imen dobila naziv  

maniere anglaise, angleška manira ( Hozo 1988). 

Od drugih tehnik globokega tiska se razlikuje v tem, da v hrapavo obdelano površino, ki se 

odtisne črno, s struganjem polagamo tonske vrednosti od temno sive pa vse do bele. Torej od 

temnega k svetlemu. Hrapavost dosežemo s posebnim nihalom, ki ga sukamo po površini 

plošče. Za enakomeren žametno črn ton sistematično vodimo nihalo po plošči in se tako 

izognemo površno obdelani površini, ki se kaže v neizrazitih sivinah. Standardno število smeri 

nihanja je osem: horizontalno, vertikalno, diagonalno v obe smari in nazaj. Ta postopek je dokaj 

preprost, vendar mukotrpen in zanj porabimo veliko časa. Ko je površina pripravljena, se vanjo s 

strugali in gladilkami vrisuje motiv. Običajno se najprej položi srednji ton (po katerem je tehnika 

tudi dobila ime), ki mu sledijo svetlejše nianse vse do popolne beline. 

 

proces obdelave plošče slika 10. (Peterdi 1959, 59) 
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1.7.1  OPIS ORODJA 

Kot omenjeno, so za to tehniko v uporabi tri glavna orodja. Kot dodatno, še posebno za 

naknadno obdelavo plošče in razne popravke, pa se uporablja takoimenovana ruleta. Vsa ta 

orodja so nepogrešljiva za podobne namene tudi pri ostalih tehnikah globokega tiska. 

RULETA je priprava z jekleno, nazobčano in vrtljivo glavo na koncu ročice. Ti zobci na plošči 

puščajo majhne vdolbinice, ki po brisanju zadržijo tiskarsko barvo. Orodje se uporablja tudi pri  

drugih tehnikah globokega tiska (predvsem pri suhi igli), za pridobivanje večjih tonskih površin. 

Inenzivnost tona se doseže z drgnenjem nazobčane glave v več smereh. 

NIHALO, muleta (rocker) - Izumil ga je nizozemski graver Abraham Blooteling leta 1670. 

Obdelava z nihalom pusti na plošči  posebno zrnatost, ki je tako značilna za mezzotinto. Nihalo 

ima za glavo jekleno polkrožno glavo , ki se konča z zobci. Na voljo so različni tipi in velikosti 

orodja. Grobo nihalo ima nekje do 20 zobcev na centimeter, fina nihala pa tudi do 50. Bolj kot 

pritisk, s katerim delujemo na ploščo, na dosego globoke črnine vpliva število teh zobcev. Groba 

nihala puščajo bolj teman ton. 

STRUGALO (schaber, scraper) To trostrano rezilo se veliko uporablja in je  znano grafično orodje. 

Koristi se ga za pripravo plošč pri brušenju  robov, pri graverstvu, kjer se odbrusi odvečen 

material s površine, pri svetlenju linij in tonskih povšin pri drugih tehnikah globokega tiska 

(aquatinta , suha igla,  vernis mou ...). Pri mezzotinti z njim vrezujemo v »mehanski grund«,   ki 

je nastal po obdelavi z nihalom in ruletami. Tako kot pri suhi igli brazda, zobci na nihalu dvignejo 

okoli poglobljene točke material na površino, ki ustvari majhen rob. Vrh tega roba s strugalom 

odrežemo in dobivamo različne tonske vrednosti. Orodje mora imeti dobro nabrušena rezila, saj 

drugače namesto da režejo po plošči praskajo, kar ustvari umazano-sive odtenke. 

GLADILKA (burnisher) Za doseganje najsvetlejših tonov se uporablja gladilka. Običajno ima to 

orodje  trdo in gladko zaobljeno konico. Z njo gladimo hrapavo ploščo, da postane sijoče gladka. 

Za zmanjšanje trenja se tu lahko uporabi malo olja.Tako dobljena površina  ne zadrži nobene 

barve in se odtisne popolnoma belo. 
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Pri tiskanju uporabimo tiskarsko barvo z malo več dodanega lanenega olja , saj ga hrapava 

površina obdelane plošče veliko vpije. Postopek brisanja odvečne barve s plošče  se, podobno 

kot pri suhi igli, opravi z mehkejšimi materiali, kot sta gaza in najlon in  konča z dlanjo. Sorodna 

suhi igli pa je tudi življenska doba plošče z mezzotinto tehniko. Obdelana površina se pod težo 

cilindra tiskarske preše hitro obrabi in splošči, ton pa izgubi svojo temino in globino. 

Najprimernejša in največkrat izbrana kovina za ploščo je baker. 

 

 Nihalo                                                  Strugalo 

 

 

 Ruleta                                                                        Gladilki       

slika 11.  (foto M.J.) 
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1.7.2  ZGODOVINSKI RAZVOJ  

Mezotinto tehnika se je pojavila  in skozi zgodovino ostala predvsem kot imitativna tehnika. 

Čeprav so jo uporabljali plodni mojstri interpretatorji in izvrstni portretisti, pa tehnika v svojem 

arhivu hrani zelo malo osebno izraznih del večje umetniške vrednosti ( Buckland- Wright, 1973). 

 

slika 12.  Vaillant Wallerant, Prince Ruprecht van der Pfalz, mezotinta, 17.stoletje 

 

Izum tehnike se pripisuje Ludvigu Von Siegenu (1609-1680), ki je pri tisku prvi uporabil 

hrapavost plošč, katere je obdelal z ruletami in punktiranjem. Izdelal je sedem realističnih 

portretov (portret Amelie Elizabeth , 1642). Odkritje je delil z princem Ruprechtom von der 

Pfalzom (1619-1652), ki se smatra za uradnega izumitelja te tehnike. Princ Ruprecht je ustvaril  

nekaj portretov in kmalu najel pomočnika, francoskega slikarja Walleranta Vaillanta (1623-

1677), ki je znan kot prvi profesionalni umetnik mezzotinto tehnike. 

http://images.ewins.com/digital_asset_manager/image_resize.php?vi=1183907&mdx=800
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 Za seboj pusti več kot dvesto plošč in je zaslužen za razvoj tehnike na Nizozemskem, kjer slovi 

Abraham Blooteling kot izumitelj novega orodja leta 1670. Princ Ruprecht prenese tehniko na 

Angleška tla, kjer je črna manira, maniere noire postala angleška manira. Med najzanimivejše 

mojstre spadajo William Sherwin (1669-1714), Isaak Beckett (1653-1719) in kasneje James 

Watson (1739?- 1790) in Richard Earlom (1743-1822) . V začetku 19-stoletja sta bila znana 

William (1762-1826) in James Ward (1769-1859) . Poleg odličnih portretov je v njuni zapuščini 

tudi veliko prikazov iz živalskega sveta (James Ward-lion and tiger fighting). V manjšem obsegu 

pa se tehnika pojavi tudi v drugih deželah. Tako je interpretiral v glavnem Rembranta v Franciji 

Louis Bernard (1680-1700?), v Nemčiji je poznan Friedrich von Eltz (1635-1701) in v Avstriji 

pripadnik »dunajske šole« Johan Jacobe (1733-1797).  

 

 

slika 13.   Richard Earlom, kovačnica, mezotinta, 1773 

 

Ob koncu 19. stoletja se tehnika redko prakticira, iz prejšnjega stoletja pa velja omeniti 

grafičnega umetnika Maria Avantia (1921- ) in japonskega mojstra virtuozne osebno izrazne 

tehnike Yoza Hamaguchia  (1909-2000)  (Hozo  1988). 

http://www.oac.cdlib.org/ark:/13030/kt6p30072p/hi-res
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 » V današnjem času je  mezzotinto tehnika skorajda izumrla in redki avtorji ki jo uporabljajo, 

večinoma pripadajo veji tradicionalnega akademizma« (Peterdi 1959, 57). 

 

 

slika 14.   Yozo Hamaguchi, Čopiča in melona, mezotinta, 1955 
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1.7.3  MEZOTINTA V ŠOLI 

Tehnike mezotinte v šoli običajno ni zaslediti, kot razlog pa se največkrat navaja prezahtevnost 

izvedbe in neopremljenost likovnega kabineta s potrebnimi orodji. Likovne naloge, ki izhajajo iz 

temne podlage in gradijo kompozicijo s svetlimi elementi pri likovni vzgoji niso redke,  na 

grafičnem področju pa se jih  navadno rešuje z določenimi pristopi v tehniki kolagrafije in pri 

linorezu, kjer se uporabi takoimenovani beli rez (nasprotno od obreznega). Tehnika mezotinte 

je omenjena pri teoretičnem spoznavanju globokega tiska, odločitev za izvedbo pa je odvisna od 

likovnega učitelja. Kadar se učitelju zdi smiselno, da s praktičnimi primeri podkrepi teoretično 

znanje svojih učencev lahko izbira med nekaj imitacijami, ki kolikor toliko uspešno posnemajo 

izvedbo same tehnike. Prvi problem je priprava zrnate površine plošče. Plošča je kovinska, 

ponovno pa je primeren aluminij, saj ga lahko obdelujemo hitro in brez večjega napora. Znani 

so načini, ko površino plošče brusimo v večih smereh in tako ustvarjamo raze, ki napolnjene z 

barvo in gosto posejane ena zraven druge, pri odtisu dajejo dokaj enovit ton. Uporabi se 

navaden smirkov papir, izbira različnih granulacij pa dodatno razgiba površino plošče.  Precej 

hitrejši način je, ko na ploščo v enakomernem sloju nasujemo ostra zrnca karborunda (umetni 

kamen, po trdoti blizu diamanta), prekrijemo z drugo ploščo in spustimo pod pritiskom preko 

grafične preše. Zrnca trdega karborunduma bodo prebila površino in na plošči ustvarila 

ogromno malih vdolbinic. Hrapavost površine lahko pridobivamo tudi s kemijskimi postopki s 

tehniko akvatinte in uporabo različnih struktur odtisnjenih v mehko prevleko (vernis-mou), 

vendar se je pri  delu v šoli uporabi kislin bolje izogniti. Ko je površina plošče enkrat 

pripravljena, sledi zabavnješi del, kjer se kot orodja za glajenje hrapavosti uporabi tope kovinske 

žeblje, namesto strugala pa je uporaben olfa nož, dleta oziroma različna druga, temu opravilu 

primerna orodja. Opisani postopki dajejo le vpogled v tehniko in njeno izvedbo in se po izrazu 

ne morejo meriti z originalno  izvedbe mezotinte, ki omogoča toliko svetlo-temnih nians. Kljub 

temu, pa pri šolskemu delu bolj kot sama tehnična izvedba navdušuje zanimivost likovnih 

rešitev in slučajev, teh pa mezotinta v taki izvedbi lahko omogoči obilo.   
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1.8 KEMIJSKA OBDELAVA 

V niz kemijskih metod globokega tiska spada kar nekaj specifičnih postopkov in tehničnih 

procesov, v tej nalogi pa bodo opisane le osnovne tehnike . 

Pri postopku kemične obdelave plošče za grafične namene kislina naredi, kar je prej grafik 

opravljal z grafičnim orodjem. Pred grafiki so lastnost kisline, da razjeda kovine, ne pa nekaterih 

drugih snovi izkoriščali, zlatarji in orožarji za okraševanje svojih izdelkov. Grafik svojo ploščo 

pripravi tako, da jo prekrije s premazom, odpornim proti kislini (grund), vanj vriše ali vtisne 

motiv  in tako na teh mestih  izpostavi ploščo delovanju kisline. Kislina ima vlogo orodja in ker jo 

je velikokrat težje nadzorovati kot mehansko orodje , je proces , ki vodi do končnega izdelka 

(odtisa) , vedno kemijski eksperiment (Paro  1991) .                                                         

Grafik pri kemijski obdelavi matrične plošče poleg čistil in razredčil (petrolej, bencin, terpentin, 

nitro razredčilo...),  uporablja dvoje osnovnih kemijskih sestavin. Kislino in sredstvo odporno 

proti kislini. Primernih vrst obeh sestavin  za grafično delo je veliko, izbira pa vpliva na potek 

samega dela in na končni vizualni rezultat izdelka. 

 

SREDSTVO ODPORNO PROTI KISLINI – grund (hard ground) 

Grund za grafične namene, najobičajneje prihaja v obliki kot zmes treh glavnih sestavin:  asfalta 

(bitumen), čebeljega voska in kolofonije. Ta ˝baza˝ je ostala skoraj nespremenjena skozi 

stoletja uporabe do današnjega dne. Grund mora biti elastičen, ne preveč lepljiv ali krhek in 

mora omogočati čitljivo odstranjevanje. Grund so grafiki nekoč mešali sami, nekateri pa to 

počnejo tudi danes, četudi so na voljo komercialno pripravljeni izdelki. Različni količinski deli 

sestavin spreminjajo lastnosti zmesi, tako da si grafik z lastnim mešanjem, poleg cenovno 

ugodne razlike, zagotovi grund, ki ustreza njegovim individualnim grafičnim potrebam. Namen 

grunda je, da dopušča izbranemu orodju, da brez večjega pritiska v vse smeri potuje skozenj, 

pušča za sabo le vrisano linijo, pri tem pa sam ne poka in se ne trga, temveč ostaja kompakten 

in neprepusten za kislino. 
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 Grund se na očiščeno in razmaščeno ploščo nanese v kolikor toliko tankem in enakomernem 

sloju, da zadosti svojemu namenu. Če je sloj pretanek, ga na nekaterih mestih kislina lahko 

prebije, predebel nanos pa lahko popoka ali v vrisanih linijah zapre pot kislini, da ta ne pride do 

plošče. Običajni grund je na voljo v trdi ali tekoči obliki. Obstaja še mehki grund, katerega 

karakteristike bodo opisane kasneje pri tehniki, za katero se uporablja (mehka prevleka). Pri trdi 

obliki so sestavine zmešane samo s pomočjo toplote, pri tekoči pa jim je dodan  bencin, 

terpentin oziroma kako drugo topilo. Tekočega se nanaša s ploščatim čopičem ali pa se ga polije 

po celotni površini plošče, kar zagotovi enakomeren nanos. Ploščo se postavi v vertikalen 

položaj nad zbiralno korito, da odvečen grund lahko odteče in se ga lahko shrani za nadaljno 

rabo. Za nanos trdega grunda je potrebno ploščo segreti, da se ta na njej stopi. Ko postane 

mehak, ga razmažemo po plošči z usnjenim tamponom, lažje pa ga enakomerno razvaljamo z 

usnjenim ali valjarjem iz trdega linoleja. Plošča ne sme biti prevroča, saj se grund začne kaditi in 

napihovati. Ožgan grund prepušča kislino in postopek nanosa je potrebno ponoviti. Cink kot 

material je slab toplotni prevodnik, zato je nanos na cinkovo ploščo nekoliko zahtevnejši, saj 

težko obdrži enakomerno temperaturo. Ko se grund posuši, ima toplo rjavkasto barvo. Za večji 

svetlo-temni kontrast med odkrito ploščo v vrisanih linijah in položenim grundom, se površino 

pogosto okadi z dimom navadnih sveč, kar pripomore tudi k temu, da se grund bolje utrdi in 

oprime plošče. Pri tem se saje oprimejo grunda in površina postane črna. To omogoča večjo 

vidljivost in vizualni nadzor pri vrisovanju motiva, še posebno , ko je izbrani material za ploščo 

baker, ki ima svetlejši, a podoben barvni ton kot sam grund. Proces se izvede pazljivo, da se 

grund ne poškoduje ali, da ga plamen sveč ne ožge (Buckland-Wright  1973). 
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KISLINE 

Delo s kislinami ne zahteva toliko  kemijskega znanja, kolikor je potrebnih izkušenj, da se       

˝spozna˝ njihovo delovanje. Na rezultat jedkanja vpliva predvsem izbira določene kisline, moč 

oziroma njena koncentracija in razredčenost z vodo, starost ter temperatura okolja v katerem 

kislina deluje. Različne kisline različno jedkajo kovine, zato izbira lahko pripomore h grafičnemu 

izrazu izjedkanega motiva. Koncentracija in razredčenost z vodo vplivata na hitrost in silovitost 

jedkanja. Močneje kot je pripravljena ˝kislinska kopel˝,  manjši je nadzor, ki ga imamo nad njo. 

Taka kopel jedka hitro, bolj grobo in agresivneje, a tudi hitreje izjedka preveč in globinski nivo 

jedkanja je dostikrat neenakomeren. Pri tem obstaja  tudi nevarnost, da se plošča pregreje in 

grund popusti. Delikatnejši deli kompozicije zahtevajo bolj blago solucijo in njenemu delovanju 

primeren čas. Z uporabo kislina izgublja svojo moč in jo je potrebno sčasoma okrepiti z 

dodatkom sveže kisline  ali pa pripraviti popolnoma novo. Dalj časa  in večje površine kot kislina 

jedka, hitreje se troši.  Na delovanje kislin pa vpliva tudi temperatura, saj te pri nižjih 

temperaturah počasneje jedkajo njihovi svežini navkljub (Peterdi, 1959). To je nekaj osnovnih 

faktorjev, s katerimi grafik operira pri tehničnem načrtovanju svoje grafične zamisli.                            

V grafični zgodovini kemijske obdelave kovin je znanih veliko različnih receptur in načinov 

mešanja kislinskih pripravkov,  v nadaljevanju pa bodo predstavljeni le najbolj pogosto 

uporabljani. 

 

DUŠIKOVA KISLINA (nitric acid) -  je zelo močna kislina z kemijsko formulo HNO3. Poleg jedkanja 

kovin se uporablja še za izdelavo razstreliv in barvil. Je brez barve in zelo jedkega vonja. V grafiki 

je med najčešče uporabljenimi in z njo se  jedka predvsem cink in jeklo pa tudi baker. Za 

jedkanje cinka se navadno pripravi  (odvisno od koncentracije) mešanica z enim delom kisline in 

devetimi deli vode. Za grobo in neenakomerno jedkanje se primeša 4-6 delom vode en del 

kisline,  pri naprimer akvatinti pa se del kisline doda 12 delom vode. To so groba in splošna 

merila in grafik preko izkušnje ugotovi kakšna solucija odgovarja določenemu grafičnemu izrazu 

in namenu. 
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 Jasen znak delovanja dušikove kisline na kovino je, da na teh mestih formira mehurčke 

vodikovega plina. Če teh mehurčkov ni , kislini najverjetneje dostop do kovine preprečuje 

nepopolno odstranjena zaščitna prevleka ( grund). Te mehurčke je potrebno (kadar tak efekt ni 

zaželjen), odstranjevati vsakih nekaj minut, saj na njihovih mestih kislina deluje počasneje, 

rezultat pa je  nepopolno in neenakomerno izjedkana linija. Ploščo se dviga iz kisline ali pa se 

mehurčke nežno, da se grund ne poškoduje, odstrani s ptičjim peresom  ali mehkim čopičem. 

Dušikova  kislina, poleg v globino hitro jedka tudi v širino, kar pri linijah , ki so vrisane tesno 

skupaj zahteva, večjo pozornost. Širinsko delovanje kisline se lahko skrije pod grund in linije se 

prejedkajo, izgubijo svojo obliko in se povežejo v površinski ton, ki se odtisne neenakomerno 

sivo. 

 

SOLNA KISLINA HCl (hydrochloric acid) 

Solna kislina  je rumenkasta ali brezbarvna in je ena od močnejših kislin. Ima široko rabo v 

industriji predvsem v železarstvu, kjer jo uporabljajo za čiščenje železa. V kombinaciji z dušikovo 

kislino  topi zlato (zlatotopka). Dobro se meša z vodo in drugimi kislinami in je primerna za 

pripravo nekaterih grafičnih jedk. Samostojno se jo redko koristi. Z dodatkom soli je uporabna 

za jedkanje cinka, bakra, aluminija in jekla. Deluje zelo hitro, vendar jedka grobo, 

neenakomerno in hrapavo. 

 

NIZOZEMSKA JEDKA (dutch mordant) 

Ta zmes se uporablja za jedkanje bakra, v močneje razredčeni soluciji z vodo pa je uporabna 

tudi za cink. Posebno primerna je za linijske finese in akvatinto, saj jedka  enakomerno in čisto. 

Za razliko od dušikove kisline jedka predvsem v globino, proces pa je počasnejši in omogoča 

večji nadzor. Pri njenem delovanju se ne pojavljajo mehurčki plina, vendar jedkani deli počasi 

potemnijo. Zmes sestoji iz kalijevega klorida, solne kisline in vode. Kristale kalijevega klorida se 

razstopi v vodi, čemur se doda kislina. Običajna formula razmerij kristalov, vode in kisline je 

2:88:10. 
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ŽELEZOV KLORID FeCl (ferric chlorid) 

Železov klorid se uporablja predvsem za jedkanje bakra. Jedka zelo čisto, nežno in kontrolirano. 

Je najboljša izbira, ko je zaželjena detajlno izjedkana podoba motiva. Njegova prednost je  ta, da 

pri reakciji s kovino skoraj ne izpušča strupenih plinov. Njegova pomanjkljivost pa je  poleg 

počasnega delovanja, da se na površini plošče, ki jo jedka, nabira železov oksid. Ta usedlina 

ustavi proces jedkanja v izpostavljenih linijah, saj jih zapolni in s tem zapre pot kislini do kovine. 

Usedlina se mora redno odstranjevati ali pa se ploščo v kislino postavi z licem navzdol. Usedlina 

tako pada iz linij na dno jedkalnega korita, plošča pa je položena na podstavke. 

 

 

BORDOJSKA JEDKA (bordeux etch, salt etch) bakrov sulfat, modra galica CuSo4 

Modro galico je kot sestavni del kislinskih zmesi za jedkanje bakra navedel Abraham Bosse v 

svojem grafičnem priročniku že konec 17.stoletja. Frane Paro (Paro 1991 ) v svoji knjigi navaja 

receprt, kjer je Bosse modro galico z dodatkom natrijevega klorida in soli prevrel v belem 

vinskem kisu. Kot samostojno sredstvo za jedkanje srebrnkastih kovin kot so cink, aluminij in 

jeklo , pa se pojavi šele ob koncu 80-tih let prejšnjega stoletja, kjer sta za njen širši razvoj 

zaslužna Cedric Green in Nick Semenoff. Cedric Green poimenuje jedko bordojsko, saj so bakrov 

sulfat uporabljali vinski pridelovalci in kmetovalci za škropljenje svojih trt proti rastlinski rji. 

Njihova zmes se je imenovala bordojska mešanica (bouillie bordelaise). Pripravek za grafične 

namene sestoji iz enega dela modre galice, enakega dela navadne kuhinjske soli in  6-8 delov 

vode. Tako pripravljena zmes jedka omenjene materiale zelo hitro in čisto, še posebno cink. 

Proces delovanja je elektrokemijski. Molekule bakra (iz bakrovega sulfata) in mulekule na 

površju cinkove plošče (oz. jeklene, oz. aluminijeve ) tvorijo galvanski člen, ki požene 

elektrolitsko jedkanje, kar se kaže v oddvajanju molekul cinka z njegove površine. Baker kot 

kovina je elektronegativen in hidrofilen, cink pa elektropozitiven in hidrofoben. V paru negativ-

pozitiv, kovina, ki je hidrofilna, iz raztopine vedno izpodriva kovino, ki je  hidrofobna.  
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Katere koli kovine v nizu parov negativ-pozitiv tvorijo galvanski člen, električni naboj pa se veča 

z razliko med njima. Podobno kot železov klorid, raztopina modre galice  pušča pri delovanju na 

površini plošče usedlino bakrovih sedimentov, ki jo je potrebno redno odstranjevati. Modra 

galica   je dokaj varna za uporabo, saj  ne izpušča škodljivih plinov pri svojem delovanju na 

kovino. Preden modro galico raztopimo v vodi, se je potrebno izogibati vdihovanju prašnih 

delcev, ki se dvigajo iz kristalov in dražijo celoten dihalni sistem, pri samem jedkanju pa je 

priporočljiva tudi uporaba rokavic (www.nontoxicprint.com). 

 

 

 

1.8.1  JEDKANICA (bakropis, line etching, radierung) 

Osnovna predstavnica kemijske obdelave kovin je jedkanica. Vodenje izbranega predmeta skozi 

grund na plošči odkriva pot kislini do kovine in je tehnično nezahtevno, saj omogoča pri 

vrisovanju veliko večjo svobodo in nadzor, kot npr. tehnika suhe igle. Vse oblikovne lastnosti in 

ritmične ekspresivnosti linije so izvedljive pri jedkanici, zato je linija njeno glavno izrazno 

sredstvo (Buckland-Wright  1973). Pri nanosu grunda je bolje, če površina plošče ni popolnoma 

gladka, saj se grund plošče bolje oprime, vrisovanje z orodjem pa je lažje, ker to manj drsi in je 

bolj kontrolirano vodljivo kot pri sijoče gladki površini. V ta namen se  pri pripravi plošče 

postopek končnega poliranja izpusti, lahko pa se ploščo spusti za nekaj sekund (2-5) v kislino, ki 

bo zagotovila rahlo enakomerno hrapavost. Za vrisovanje v grund, se odvisno od željenega  

likovnega rezultata, uporabljajo jedkalne igle različnih debelin in oblik. Različno oblikovane igle 

puščajo sledi različnih karakterjev. Zanimive sledi puščajo orodja, katerih glava sestoji iz več igel 

oziroma snopa le-teh. Z eno potezo dobimo tako več linij hkrati. Vse dele kompozicij se vrisuje z 

enakim pritiskom. S pritiskom, ki omogoča orodju, da lepo odstrani grund s plošče, a vanjo ne 

zareže, saj bi na teh mestih kislina delovala hitreje in enakomernost odtisnjene linije bi bila 

uničena. 
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Grund, ki se na nekaterih mestih še drži površine po vrisovanju, nežno odstranimo s čopičem. 

Stari mojstri so grund položili in okadili že dan pred vrisovanjem. Tako pripravljena plošča naj bi 

bila še posebno primerna za detajlno vrisovanje. Različne debeline linij, različne tonske kvalitete 

in intenzitete pri odtisu, grafik doseže z večkratnim jedkanjem oziroma tako imenovano 

stopenjsko jedkanico. Ploščo večkrat potopi v kislino, pred tem pa z asfaltnim premazom zaščiti 

tiste dele kompozicije, ki bodo pri odtisu bolj svetli in nežni. Preden se ploščo spusti v kislino, 

mora biti na novo nanešeni zaščitni premaz popolnoma suh. Tako grafik gradi kompozicijo v 

različnih tonskih vrednostih in pridobiva kvalitete, ki bi jih bilo nemogoče doseči s samo 

enkratnim jedkanjem. 

 

KONTROLA JEDKANJA 

Preden se obdelano ploščo potopi v kislino se preveri, da so vrisane linije na svojih mestih 

popolnoma odstranile zaščitni premaz. Hrbtna stran in robovi plošče morajo biti dobro zaščiteni 

pred kislino. Kompozicija, ki vsebuje različna likovno izrazna sredstva zahteva upoštevanje 

procesa delovanja kislin. Točka, tonske površine in sistemi gosto posejanih linij se izjedkajo 

hitreje kot sama, čista linija. Ko je plošča enkrat v kislini, proces jedkanja spremljamo 

postavljeni nasprotno od vira svetlobe. Tako lažje opazimo sence, ki jih mečejo poglobljeni deli 

in s tem pričajo o svoji globini. Globino jedkanih delov se preverja tudi z iglo, katera se ujame v 

dovolj izjedkano linijo. Ploščo se lahko vzame iz kisline, se jo na robu očisti grunda, nato pa se z 

lupo preveri globino izjedkanih linij. Grund se, če globina ni zadovoljiva, ponovno položi in 

plošča se vrne v kislino. Grafik se do neke mere lahko zanaša tudi na »remarque odtis«, ki kaže 

tonsko skalo jedkanja v različnih časovnih intervalih. Vendar, če proces jedkanja ne poteka z 

istimi sredstvi in materiali in v podobnih pogojih, od takega odtisa ni prav veliko koristi. Ko se 

ploščo vzame iz kisline se jo dobro opere, osuši in odstrani grund. Sledi probni odtis, ki jasno 

pokaže stopnjo jedkanja in realno sliko stanja plošče. V slučaju premalo ali preveč jedkane 

plošče  korekturni postopek ni enostaven, pri manjših odstopanjih pa lahko korigiranje 

opravimo z uporabo suhe igle ali strugala. 
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PLOŠČA JEDKANA PREMALO – odtis s takšne plošče je bled in neizrazit. Manjka mu kontrast. 

Tako ploščo se pripravi za ponovno jedkanje. Ponovno se jo očisti in razmasti, pri polaganju 

grunda pa je potrebno paziti, da ta ne zalije že izjedkanih linij. Običajni postopek je, da se v 

izjedkane linije natre kredo ( pasto ali barvo, topno v vodi), z tršim valjem  površinsko položimo 

grund v tankem sloju in ko se ta posuši, ploščo speremo s tekočo vodo , ki odstrani kredo iz 

poglobljenih linij.Ploščo nato vrnemo v kislino močnejše koncentracije oziroma jo jedkamo dalj 

časa. 

PLOŠČA JEDKANA PREVEČ – odtis s takšne plošče je pretemen in brezkontrasten, karakteristike 

linij se izgubijo, ko so vrisane tesno skupaj in se povežejo v površinski ton. Ko stopnja 

prejedkanja ni velika, se ploščo po celotni površini ali le na izbranih delih brusi z brusno pasto ali 

finim smirkovim papirjem. Intenzivnost linije do neke mere lahko popravimo tudi z uporabo 

strugal in gladilk. Ploščo jedkano pregloboko je potrebno izravnati in postopek jedkanja 

ponoviti. Površino se zbrusi do enakega nivoja ali pa se dvigne izjedkane dele s tolčenjem po 

hrbtni strani plošče na nakovalu. Ko je površina plošče v istem nivoju, se jo ponovno zbrusi. 

Plošča je tako pripravljena za ponovitev vaje. 

Grafik z izkušnjami pridobi znanje, s katerim izbere sredstva za svoje delo. Tehnološke 

spretnosti so mu tako v pomoč pri načrtovanju njemu lastnega umetniškega izražanja, v 

katerem igra vlogo tudi poznavanje in delo z različnimi materiali in njihovimi posebnostimi          

(Đ. Hozo 1988). 

                                                                                                                                      

slika 15.   Henri Mattisse,  Akt za Cleveland, jedkanica, 1932 
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1.8.1.1   ZGODOVINSKI RAZVOJ JEDKANICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kot grafična tehnika se jedkanica pojavila  že v začetku 16. Stoletja, kje se prvi odtis z železne 

plošče, datiran leta 1513, pripisuje švicarskemu umetniku, slikarju in zlatarju Ursu Grafu (1485-

1528). Jedkanje železa je dajalo dokaj omejene likovno izrazne rezultate in kombiniranje z 

graviranjem se je pogosto pojavljalo na ploščah začetnega  obdobja. Primerna kislina za 

jedkanje bakra v tistem času še ni bila odkrita. Nova tehnika se je hitro širila po zahodnem delu 

Evrope. Med prvimi umetniki, ki so orali ledino, so bili v Nemčiji Hans Burghmair (1473-1531) in 

italijanski slikar in alkemist Francesco Mazzola (1503-1540). Kot prvi nizozemski bakropisec se 

smatra Lukas van Leyden (1494-1533), v Avstriji pa pripadnik dunajske šole Wolf Huber (1490-

1553). Veliki razmah je s tehničnimi izboljšavami in  novimi možnostmi umetniškega izražanja 

tehnika doživela v 17. Stoletju. 

 

slika 16.   Seghers Hercules, gorata pokrajina, jedkanica,  leto? 17.stoletje 

 Velik del k razvoju jedkanice je prispeval visoko cenjeni francoski umetnik Jacques Callot (1592-

1635), ki je študiral in deloval v Italiji. V njegovi zapuščini je več kot 900 jedkanic večinoma 

manjšega formata. Posebno znani sta njegovi seriji jedkanic z vsebino vojnih grozodejstev Les 

petites miseres de la guerre  iz leta 1632 in leto kasneja nastala  Les grandes miseres de la 

guerre v katerih dokumentira motive vojne bede, ubijanja, požarov, pohabljencev in podobno. 

http://www.terminartors.com/files/artworks/4/9/7/49711/Seghers_Hercules-Mountainous_Landscape-II.jpg
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Kot njegovo inovacijo se šteje izpopolnjeni trdi grund, ki je omogočal delikatnejšo obdelavo, 

orodje s prisekano konico, s katerim je v grund vrisoval tanke in debelejše poteze (echoppe), 

razširil pa je tudi uporabo večstopenjskega jedkanja. Njegov naslednjik podobnega tehnično-

izraznega stila v Italiji, je bil Stefano della Bella (1610-1664),  katerega grafični opus vsebuje 

preko 1000 jedkanic prizorov iz mitologije, gledaliških predstav, dvorskih svečanosti in 

podobno. Za nemški razvoj jedkanice 17.stoletja sta pomembna predvsem Adam Elsheimer 

(1578-1610), ki je s svojimi upodobitvami idiličnih pejsažev (krajin) vplival na vrsto umetnikov 

(Rubens, Rembrandt...) in umetnik delujoč v Nemčiji, Avstriji in Angliji , Vaclav Hollar (1607-

1677), rojen v Pragi. Izdelal je okoli 2500 plošč z prikazi mest, krajin   in življenja ljudi. Znani so 

njegovi ciklusi  Štirje letni časi -(1643-44) in v Londonu končana Državljanska vojna – (1644-52).  

Svobodno interpretacijo in samosvoj likovni karakter jedkanja v času estetskega dojemanja, ki ni 

cenilo posebnosti osebnega izražanja, zasledimo pri amsterdamskem slikarju in bakropiscu 

Hercules-u Seghers-u  (1589?-1645?). Veliko je eksperimentiral v postopkih jedkanja in je med 

prvimi, ki so pri tiskanju uporabljali barvne pigmente, s katerimi je svoje odtise občasno tudi 

ročno obarval. Ustvari okoli 60 likovno izredno zanimivih jedkanic. Zaradi umetniško 

individualne drže ni bil sprejet v krog svojih sodobnikov, njegova dela pa je spoštoval in cenil 

Rembrandt, ki je tudi uporabljal in razvil nekaj njegovih procesov jedkanja, ponovno pa je 

obdelal tudi nekaj njegovih plošč.  

 

slika 17.   Rembrandt  H. van Rijn, Židje v sinagogi, jedkanica, 1648 

http://www.terminartors.com/files/artworks/2/0/3/20318/Rembrandt-Jews_in_the_Synagogue.jpg
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Nedvomno največji inovator likovno umetniškega izražanja 17. stoletja pa je bil prav   

Rembrandt H. van Rijn (1606-1669). Leta 1625 postane slikarski mojster v Leidenu, z grafiko pa 

se začne ukvarjati 1628. Njegov grafični razvoj se običajno deli v tri obdobja. Prvo, med leti 

1628-39 se kaže v čistih jedkanih linijah z vplivi »klasičnih« mojstrov kot je bil Callot. Iz tega 

obdobja so znani številni avtoportreti – (1628, 30, 31, 34, 36 ),  Dobri Samaritanec – (1633), 

Prihod ugrabljenega sina – (1636) ... V svojem drugem obdobju od 1640 do 50 prične 

kombinirati jedkano linijo z uporabo suhe igle, s katero v svoje kompozicije vnaša večjo 

dramatičnost svetlo-temnega. Znani odtisi tega obdobja so: Kristus zdravi bolne – (1652), Glava 

bolne ženske – (1642), Portret Jana Sixa na oknu – (1645), ... V teh letih se poveča tudi njegovo 

zanimanje za pejsaž in na eni od številnih plošč s to tematiko obdela tudi Seghersovo Tri drevesa 

– (1643). Izdela veliko motivov z mlini, ruševinami, mostovi in značilno nizozemsko pokrajino. V 

zrelem obdobju po  letu 1651 nastanejo njegova najbolj znana in tehnično dovršena dela. S 

sistemi gostih linij modelira tonske vrednosti v procesu stopenjskega jedkanja, uporaba suhe 

igle pa je zelo pogosta. Med največje umetnine tega obdobja spadajo: Slepi Tobija – (1651), Beg 

iz Egipta – (1653), Trije križi – (1653 do 1660?) (zelo znana plošča z odtisi v več razvojnih fazah),  

in mnoge druge. V svojem grafičnem opusu zapusti okoli 300 plošč. 

   

slika 18.  Giovanni Battista Piranesi, Carceri- Kadeči se ogenj,  jedkanica,  1761  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Piranesi01.jpg
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V 18. stoletju ima jedkanica že dokaj ustaljeno mesto likovno-umetniškega izražanja, največjo 

popularnost pa doživlja v Italiji in Angliji. Italijanski slikar Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770) 

je z svojim ciklusom desetih jedkanic, v katerem uporabi sisteme plitko jedkanih linij in belino 

svetlobe vplival na veliko umetnikov in kasneje tudi na Goya. Njegov rojak iz Venecije Giovanni 

Antonio Canale,  bolj znan kot Canaleto (1697-1768), vzbudi zanimanje umetnikov za 

upodabljanje  arhitekturne lepote mesta, čemur kasneje sledi gradbenik, arheolog, predvsem 

pa odličen grafik Giovanni Battista Piranesi (1720 1778). Znana je njegova serija 135 plošč z 

upodobitvami Rima  Vedute di Roma, izdelanih v letih 1748 do 1778. Slavo mu prinese tudi 

serija 16-ih jedkanic z motivi ječ in temnic Canceri, v katerih uporabi bogate kontraste svetlo-

temnega. Njegova sinova ustanovita v Parizu grafični atelje in natisneta očetov celotni življenski 

opus. V Angliji se v tistem času budi zanimanje za karikaturo, groteskno in satirično prikazovanje 

stanja družbe, kot izraz kritičnega odnosa do objektivne realnosti. Kot predstavnik kritičnega 

realizma slovi William Hogarth (1697-1764). Večino ciklusov, polnih groteskno-realističnih 

elementov, naredi v tehniki graviranja, v kasnejšem obdobju pa se ukvarja tudi z jedkanico:  

France and England – (1756), Cock-Pit – (1759). Ukvarja se še z ilustracijo, leta 1753 pa se 

podpiše pod teoretsko razpravo o umetnosti – Analysis of beauty. 

                                                                                                 

slika 19. William Hogarth, Ulica piva , jedkanica in gravura  , 1751 
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Kasneje  veliko popularnost uživa Thomas Rowlandson (1756-1827), ki v prvem obdobju 

upodablja biblijske teme, portrete in krajine, od leta 1774 pa se posveti socialno-satirični 

karikaturi in ilustraciji. Najobsežnejše delo zavzema 105 jedkanih plošč in nosi naslov Microcosm 

of London – (1810), pomembne pa so tudi njegove jedkane ilustracije v opusu 72-ih plošč Dance 

of Death – (1816)   in Dance of Life – (1817) na 26-ih ploščah, katere naknadno obarva z vodnimi 

barvami.  Najpomembnejša osebnost v umetniškem svetu tega obdobja se pojavi v Španiji, kjer 

je bila grafika sicer prisotna, vendar ne tako izrazita. Slikar in grafik Francisco Jose de Goya y 

Lucientes (1746-1828), je v svojih vizionarskih delih edinstvene kompozicijske  preprostosti, 

ustvaril opus izredne umetniške izraznosti. Njegova dela so pomembna tudi kot socialno-

politične izjave v katerih obsoja zlaganost oblasti, dvoličnost cerkve, krutost vojske in podobno. 

Na svojih ploščah uporablja predvsem jedkanico, ki jo občasno kombinira s suho iglo, kasneje pa 

konturno risbo mojstrsko obogati z grobimi tonskimi prehodi v tehniki akvatinte na svojevrsten 

način. Prvi večji projekt  Caprichos v 72-ih ploščah jedka med leti 1793-4 in 1796-7, leta 1803 pa 

ga dopolni še z osmimi ploščami. Najobsežnejši grafični ciklus Goya izdala v letih od 1810 do 

1815. V 82-ih ploščah odkrito napada kruto francosko okupacijo Španije, z upodobitvami 

usmrtitev, posilstev, mučenj in podobno. To serijo leta 1863 akademija San Fernando 

poimenuje Los Desastres de la Guerra. Njegova zadnja serija 33-ih jedkanic, tematsko vezana na 

bikoborbe, je objavljena 1815, z dodatnimi sedmimi ploščami pa je izšla v Parizu leta 1876 pod 

imenom Tauromaquia. 

  slika 20. Jean-Francois Millet, Ženska plete volno, jedkanica, 1858                                                                                                                                                                                                                                                                  
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V zgodnjem 19. stoletju linearni izraz jedkanice ne predstavlja večjega zanimanja med umetniki. 

Večjo pozornost zasluži angleški slikar, grafik in poet William Blake (1757-1827), ki kot inovator 

uporablja reliefni tisk z jedkane plošče, veliko eksperimentira z barvo in izvirno prenaša besedila 

svojih pesmi na matrično ploščo. V Franciji so v klasični »krajinski« maniri znani Charles Jacque 

(1813-1894), ki jedkano linijo kombinira z ruletami, Jean Francois Millet (1814-1875), ki se 

ukvarja z realističnimi prikazi vaškega življenja in Charles Meryon (1821-1875), za časa življenja 

nepriznani slikar, a danes znan kot pomemben avtor likovno in kompozicijsko dovršenih 

jedkanic s slikovitimi prikazi starega Pariza. Nekaj svežine v drugem delu 19. stoletja izraznosti 

jedkanice povrnejo  impresionistični slikarji, kot so Camille Pissarro (1830-1903), ki pri jedkanici 

eksperimentira z uporabo suhe igle, akvatinte in barvnega odtisa z ene plošče, Edgar Degas 

(1834-1917), s svojimi figuralnimi zapisi gibanja človeškega telesa, Edouard Monet in drugi.       

V Angliji izstopa slikar in grafik ameriških korenin James Abbott McNeill Whistler (1834-1903)  

katerega dela so polna individualno-umetniške izraznosti. Intenzivno se ukvarja tudi s tehniko 

suhe igle, zanimive likovno-estetske elemente svetlih in temnih površin pa doseže pri procesu 

brisanja in tiskanja svojih plošč. Znani so njegovi ciklusi  jedkanic s krajinskimi motivi Thames set 

–(1871),  Venice set – (1880)  in  Twentysix etching – (1886), izdela tudi nekaj portretov in 

figuralnih upodobitev. V tistem času je bil za umetniški svet grafike zelo pomemben sir Francis 

Seymour Haden (1818-1910), po poklicu sicer kirurg, vendar tudi strasten zbiralec in kritik 

grafičnih del. Leta 1880 ustanovi in kot predsednik vodi društvo grafikov – Society of Painter-

etchers and Engravers, kjer v prakso uvede signiranje in številčenje naklade grafičnih listov, kar 

grafiki uradno zagotovi mesto samostojne in originalne umatnosti. Haden je avtor mnogih 

kritičnih publikacij grafičnega sveta, kot ustvarjalec pa izdela okoli 250 plošč, večinoma jedkanic 

uporablja pa tudi mezotinto in suho iglo. 

Umetniški pogled na grafiko se začne  ob koncu 19.stoletja spreminjati in grafiku-umetniku ni 

več tako pomembna tehnična popolnost odtisa, vendar predvsem umetniška vrednost in 

izraznost. Robustna in groba linija, ki je nekoč večinoma  pomenila slabo obvladovanje 

tehničnega postopka, je postala umetniško izrazno sredstvo ekspresionistov, ki dajo grafičnemu 

izražanju  in grafičnemu dojemanju v začetku 20.stoletja popolnoma nov pomen in zagon. 
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slika 21.  Käthe  Kollwitz  ,  ujetniki  ,  jedkanica  ,  1921 

 

 

Grafično in umetniško izražanje v tem času predstavlja neposredno povezavo z umetnikovim 

rokopisom, njegovim stanjem duha in emocijami. Pomembnejši umetniki tega obdobja, ki so s 

svojo eksperimentalno ekspresivnostjo, poleg drugih načinov izražanja ustvarjali še izjemna 

grafična dela so  Käthe Kollwitz, redka ženska predstavnica nemškega ekspresionizma, ki v 

svojem grafičnem opusu opisuje socialne teme, simpatijo do delavskega razreda in protivojno 

tematiko, nemški umetniški kolektiv Die Brücke,  katerega članom umetnost predstavi Emil 

Nolde, Francozi Georges Rouault, Joan Miro, Marc Chagall, Andre Dunoyer de Segonzac, 

vsestranski umetnik Pablo Picasso, William Stanley Hayter in drugi... 
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slika 22.  Andre Dunoyer de Segonzac, Bulevard, jedkanica, datum neznan 

 

 

slika 23.  Pablo Picasso,  Fille au Bracelet, avec Degas les Mains dans le Dos,  jedkanica,  1971 

 

http://www.a-r-t.com/picassoetchings/works/pages/pix1966a_bsf.htm
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1.8.2  MEHKA PREVLEKA – VERNIS MOU ( soft ground etching) 

Hladna in ostra linija jedkanice je dobila mehkejšo, mat-obliko poteze svinčnika ali krede s 

pojavom mehke prevleke. Uporabljati se začne v drugi polovici 18.stoletja, kot proces 

reprodukcije krednih risb. Mehkobo linije, ki jo kaže pri odtisu, je skoraj nemogoče ustvariti z 

drugimi tehnikami globokega tiska ( Buckland-Wright 1973). Kot ime pove, se za zaščito plošče 

pred kislino uporabi grund, ki ostane mehak in občutljiv na dotik skozi celoten proces dela. 

Mehka prevleka je na voljo v komercialni prodaji, grafik pa si jo brez večjih težav lahko pripravi 

sam. Obstaja nekaj različnih receptur, običajno pa se navadnemu asfaltnemu grundu primeša  

eno tretjino živalskega (govejega) loja, čebeljega voska ali vazelina. Tako pripravljen grund se 

nato z valjarjem ali tamponom nanese na segreto ploščo. Ko je grund nanešen, se preko plošče 

položi papir, na katerega se vrisuje motiv. Pri samem vrisovanju je dobro občasno preveriti,  da 

se je v linijah risbe odstranila zadostna količina grunda, da bo kislina  lahko prišla do plošče. 

Papir se prilepi na risalno desko (delovno podlago), da ostane na svojem mestu, ko ga dvigamo 

in tako preverjamo stanje površine matrice. Grund se na mestih risbe prilepi na papir in tam bo 

kislina kasneje delovala na kovino. Na vrisano sled vpliva izbira papirja, na  katerega rišemo,  saj 

se v grund vtisne njegova tekstura. Mehkejšo linijo dosežemo z bolj hrapavim papirjem, za večjo 

teksturno raznolikost pa se lahko papir menjava kar pri samem vrisovanju. Na širino in tudi na 

karakter vrisane linije vpliva izbira risalnega orodja. Linija kemičnega je ostrejša kot linija, ki je 

risana z navadnim svinčnikom, obe pa sta tanjši od linije narejene z npr. topim predmetom. 

Intenzivnost linije pa se dosega tudi s pritiskom orodja pri vrisovanju. Večji pritisk  bo tako 

odstranil več grunda  kot blagi, katerega linija bo pri odtisu svetlejša in bolj nežna. Pri postopku 

je pomembno, da se papirja na  plošči  ne dotikamo, saj se grund hitro prilepi na papir in  tako 

izpostavi mesta na plošči, ki niso načrtovana za jedkanje. Za lažje delo se navadno uporabi lesen 

podstavek, ki se ga postavi nad ploščo. Dlan pri vrisovanju tako počiva na podstavku in se ne 

dotika delovne površine. Morebitne napake se pred jedkanjem prekrije z navadnim grundom, 

za jedkanje pa so primerni  bolj blago delujoči kislinski pripravki. 
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 Mehka prevleka je zahvaljujoč svoji občutljivosti na dotik, zelo primerna za vtiskovanje in 

prenašanje na ploščo  različnih tekstur vseh mogočih materialov. Na grafičnem listu se tako 

lahko pojavijo prstni odtisi, zmečkani papir, čipke , drevesni listi , trave, itd, itd. Izbrani material 

primerne debeline se položi na ploščo, nato pa se jo spusti skozi prešo. Naravnani pritisk na 

stiskalnici je veliko manjši kot pri jedkanju,  ploščo pa se prekrije z neprepustnim materialom ( 

pvc folija, voskan papir ...), saj se grund pod pritiskom dvigne in lahko zamaže filc. Teksture 

predmetov pa se vtiskuje tudi ročno, s primernim pritiskom, ki prebije grund in izpostavi ploščo. 

Grafik ima z uporabo različnih tekstur  res veliko izbiro s katero lahko obogati svojo kompozicijo, 

z nepremišljeno uporabo pa lahko svoje likovno delo tudi osiromaši. 

 

 

slika 24.  Thomas Gainsborough, krajina s kočo in figurami,  vernis mou,  1783-86 

Vernis mou je v svojem začetnem obdobju dosegel veliko popularnost v Angliji, inovatorske 

zasluge pa ima  Benjamin Green (1736-1800), čeprav naj bi podobno tehniko že leta 1620 

uporabljal švicarki umetnik Dietrich Meyer (1572-1658). Green je svoje  prve rezultate v novi 

tehniki zabeležil leta 1771, sledijo pa mu umetniki Thomas Gainsboroug, Paul Sandby in kasneje 

Thomas Rowlandson. 
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slika 25.  Pierre-Avguste Renoir, Baigneuse assise, vernis mou, 1897 

 

 

V drugi polovici 19. stoletja tehniko veliko uporabljajo Francozi, ki jo kombinirajo z jedkano 

linijo in akvatinto, po letu 1870 pa se preko nje izvirno izražal Belgijec Felicien Rops (1833-

1898).  Uporabljal je različne teksture papirja na eni plošči, eksperimentiral z uporabo različnih 

receptur za mehko prevleko, kjer mu je pomagal kolega Armand Rassenfosse (1862-1934). Leta 

1892  izdelata svoj recept, ki ga poimenujeta ˝Ropsenfosse˝. Rops je bil tudi med prvimi, ki so v 

tej tehniki uporabljali  barvo. V zgodnjem 20.stoletju  se uporaba mehke prevleke razširi  z 

vključevanjem tekstur v likovno kompozicijo, kjer ima v eksperimentalnem smislu veliko vlogo  

S. W. Hayter s svojimi somišljeniki. Kasneje  tehniko s pridom koristijo sodobni umetniki David 

Hockney (1937- ),  Jasper Johns (1939- ) in Jim Dine (1935- ). 

 



 

44 

 

slika 26.  Stanley William Heyter, Personnage Virtuelle, vernis mou z vgravirano linijo, 1947 

 

                                                                                                                                  

slika 27.  Steve Fredericks, Fern tip, vernis mou z akvatinto, 1994 
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1.8.3  AKVATINTA (aquatinto) 

Ta tehnika uporablja delovanje kislin na posebej pripravljeno ploščo, za pridobivanje površin 

različnih tonskih vrednosti. Pogosto se jo kombinira z linijsko-izraznimi sredstvi drugih tehnik. 

Različne tonalitete se pridobiva s stopenjskim jedkanjem površin in teoretično je število tonov 

med črno in belo lahko poljubno veliko (Peterdi 1959). Poglobljeni deli na plošči morajo, da bi 

zadržali barvo pri brisanju, imeti okoli sebe rob, kot ga imata linija in točka. Odprti jedkani deli 

na večjih površinah ne morejo zadržati enakomerne količine barve in čeprav efektno zanimivi, 

se vedno odtisnejo kot zamazano sivi, dočim njihovi robovi ostajajo črni. Kontroliran in 

enakomeren ton se doseže tako, da se na površino plošče napraši prah kolofonije ali asfalta. 

Plošča se segreje,   da se prah na njej stopi in oprime plošče, nakar se ploščo jedka. Kislina 

nagrize odprto ploščo med delci strjenega asfalta oz. kolofonije. Površina dobi zrnatost,  

podobno tehniki mezotinte, različne tonske vrednosti pa se pridobiva s poglabljanjem jedkanih 

delov, oziroma s stopenjskim jedkanjem. Ko je prah na plošči strjen, se z grundom najprej 

premaže tiste dele kompozicije, ki bodo pri odtisu beli, ploščo se jedka, vzame iz kisline, spere in 

osuši, nato se zaščiti naslednji pas, ploščo se ponovno jedka in tako naprej do faze, ko 

nezaščiteni, kot zadnji v kislini  ostanejo le tisti deli , ki bodo pri odtisu popolnoma črni. Kot 

omenjeno v prejšnjem poglavju, se površinski deli jedkajo hitreje kot linijski in tako pri akvatinti 

plošča dobi v kislini globino, potrebno za svetlosiv odtenek že v nekaj sekundah. Plošča se lahko 

tudi prejedka. Ko je globina za popolnoma črn ton dosežena in se jedkanje nadaljuje, kislina 

izpodje tudi mesta, ki so na površini prekrita z delci kolofonije oz. asfalta. To delovanje uniči 

zrnatost površine  in ton začne siveti in se svetliti. Remarque-odtis, tonska skala v različnih 

časovnih intervalih, je grafiku v pomoč , ko uporablja podobna sredstva, s katerimi je bil  odtis 

narejen, večinoma pa se zanaša na izkušnje in z njimi podkrepljeno predvidevanje                  

(Peterdi 1959).  
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Da se primerno napraši ploščo in s tem pridobi zrnatost površine pri jedkanju, je na voljo več 

postopkov. Najbolj enakomeren sloj zaščitnega prahu se doseže, ko ploščo postavimo v omaro, 

posebej prirejeno za to tehniko. Prah kolofonije na dnu omare dvignemo, da začne kot 

megličast oblak krožiti po omari. Za ta namen je v spodnjem delu omare nameščena os, na 

katero so pritrjene ščetke. Ko os  poganjamo z ročico, se ščetke vrtijo in dvigajo prah po omari. 

Običajno se počaka, da se večji delci prahu posedejo, nakar se plošča postavi na podstavek v 

omari, da se na njeno površino poležejo še drobna zrnca prahu, ki v zraku ostanejo dalj časa. 

Vrtinčast oblak znotraj omare se lahko požene tudi z razpihovanjem ali premikanjem omare. 

Preprostejša metoda napraševanja poteka, ko potresamo zaščitni prah na ploščo  skozi plasti 

svile, najlona, gaze ... Posodo z zaščitnim prahom prekrijemo z izbranim materialom in jo 

stresamo nad ploščo, na kateri se prah nato nalaga. Gostota materiala vpliva na velikost zrnc, ki 

padajo skozenj, tako da ta tehnika omogoča napraševanje z različnimi granulacijami na izbranih 

mestih, ko  grafik uporablja več različno pripravljenih posodic.  

 

                                                   načini napraševanja plošče 

 

 

slika 28. (Hughes, Morris 2008, 45) 
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Priporočjliva količina pokritosti z zaščitnim prahom je okoli 50% ali 60% celotne površine plošče. 

Premalo prahu pri odtisu ne bo zagotovilo enakomernega tona , preveč prahu pa se bo pri 

segrevanju stalilo in med seboj povezalo v večje površine, za kislino neprepustnega sloja. Ko je 

zaščitni prah nanešen, se ploščo premika čim manj, da ta ostane na svoje mestu. Ploščo 

segrejemo na plinskem ali električnem gorilniku, da se prah nanjo prilepi in jedkamo. Za 

jedkanje akvatinte se običajno uporabi kislino, ki deluje počasi in enakomerno. Primerni sta 

nizozemska jedka in železov klorid, dušikovo kislino je priporočljivo razredčiti z 12- imi deli vode 

ali celo več, odvisno pač od njene koncentracije.  

 

        

 

 A - premalo                                  B - ravno prav                                 C - preveč 

slika 29. (Ross, Romano, Ross 1972, 102) 

 Ko jedka deluje počasi, imamo nad procesom večji nadzor, nevarnost, da se posamezni deli 

prejedkajo pa je manjša. Tehnika akvatinte spada med zahtevnejše procese v vrsti jedkanja in 

grafik potrebno znanje pridobi z izkušnjami (Peterdi, 1959).   
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1.8.3.1  KRATKA ZGODOVINA AKVATINTE 

Akvatinta se je pričela uporabljati v 18.stoletju, kot njen inovator pa se smatra Jean Baptiste Le 

Prince (1734-1781). V tej tehniki je izdelal 29 listov, datiranih v letu 1768, s prikazi vaškega življa 

in krajin. Svoje plošče je napraševal v »akvatintni« omari. Tehniko poimenuje anglež Paul 

Sandby (1725-1809), ki se tudi sam proglasi za inovatorja postopka. Njegov najstareši grafični 

list je bil izdelan šele leta 1776, vendar z  drugačnim tehničnim pristopom, ki je njegova 

iznajdba. Danes se ta tehnika imenuje tekoča ali špiritna akvatinta. Sandby je smolnati prah 

raztopil v špiritu in ga nato polil po plošči. Ko je špirit izhlapel so na površini ostala drobna zrnca 

smole in plošča je bila nared za jedkanje. Akvatinta hitro postane popularna v Franciji, še bolj pa 

v Angliji, kjer so jo »za svojo« sprejeli predvsem umetniki, ki so se ukvarjali z akvarelom. V tem 

obdobju ustvarjajo David Cox, Samuel Prout, John Hassell, Thomas Rowlandson in mnogi drugi, 

ki izdelajo veliko akvatint knjižnega formata, katere  naknadno pogosto tudi ročno obarvajo. 

Številni so motivi mestnih vedut, pejsažev, mestnih parkov  in podobno.  

 

                       

slika 30.  Paul Sanby, Grad Tonbridge, jedkanica z akvatinto, 1787 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Tonbridge_Castle_by_Paul_Sandby_1787.jpg
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V 19.stoletju je na mnogo sodobnikov in tudi kasneje na ekpresioniste in nadrealiste vplival 

nemški umetnik, grafik, slikar in kipar Max Klinger (1857-1920). V svojih fantazijsko-realističnih 

motivih je pogosto kombiniral več grafičnih tehnik, zanimive estetske rezultate pa doseže pri 

akvatinti, ki jo naknadno brusi in svetli s strugali. Med bolj znane serije grafičnih listov spadajo 

Eva und die Zukunft-1880 , Ein Handschuh-1881 in Vom Tode-1898-1909. Med 

imrpesionističnimi slikarji je morda največje zanimanje za tehniko pokazal že omenjeni  Camille 

Pissaro. V sam postopek uvede nekaj inovacij z uporabo soli in večfaznega prekrivanja plošče s 

prahom različnih granulacij. Med leti 1864 in 1879 je izdelal 114 jedkanih plošč.   

 

 

slika 31.  Max Klinger, Umor,  jedkanica z akvatinto, 1883 

http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/search/artwork_zoom_e.jsp?mkey=37389
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slika 32.  Georges Rouault, Kristus v Faubourg-u, akvatinta, 1935 

 

Kasneje je kombinacijo akvatinte z drugimi tehnikami  z velikim uspehom koristil francoski slikar 

Georges Rouault (1871-1958), ki je svoje motive  na ploščo prenašal s fotomehaničnim 

postopkom (heliogravura). Za njegove plošče, ki so obdelane z mehanskimi in kemičnimi 

grafičnimi postopki  je značilna močna konturna risba,  katero pogosto delno obarva. Med 

njegova največja dela spada ciklus 57-ih listov, izdelanih med leti 1916-1927 in objavljenih šele 

leta 1948 pod naslovom Miserere et Guerre. Vrhunec umetniškega izraza skozi tehniko 

akvatinte doseže Goya. V svojih akvatintah je redko uporabljal več kot tri tone in skoraj nikoli ni 

spreminjal njihovega ploskovitega karakterja z uporabo strugal ali gladilk. V tehnični primerjavi z 

grafiki angleške ali francoske šole pejsaža in krajine, Goyina akvatinta lahko izgleda precej 

primitivno, vendar nihče od teh tehničnih mojstrov  ni dosegel take silovitosti in kontrastno-

tonske bogatosti, kot Goya s svojo neposrednostjo in preprostostjo (Peterdi 1959). 
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slika 33. Goya, Por que fue sensible, akvatinta, 1799 

 

                                                                                                        

slika 34.  Joan Miro, Fissures, jedkanica z akvatino, 1969 

http://my.opera.com/MMaxi08/albums/showpic.dml?album=768343&picture=34867681
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1.8.4  IZKRUŠENKA - RESSERVAGE  (Tehnika odstopanja, Lift ground process, Sugar aquatint...) 

To je tehnika, kjer je proces polaganja tonov na ploščo obraten kot pri akvatinti. Pri akvatinti 

vrišemo in tako zaščitimo tisto kar ne želimo , da se jedka, tu pa vrisujemo to, kar bo kasneje 

izpostavljeno delovanju kisline. Tehnika omogoča uporabo čopiča, peresa, slikarskih ščetkic in 

podobno, katerih karakteristične poteze se kasneje poznajo pri odtisu. V postopku direktnega 

vrisovanja na ploščo se uporablja solucija, topna v vodi. Običajno je to sladkor raztopljen v vodi, 

ki mu je, za večji vizualni nadzor pri vrisovanju, dodano črnilo. Obstaja nekaj različnih receptur, 

ki kot sestavni del navajajo še gumi arabiko, da se solucija bolje oprime plošče in tekoče milo, 

da dobi večjo poroznost, vendar uporaba  sladkorja  raztopljenega v  v črnilu zadosti namenu. 

Ko vrišemo motiv počakamo, da se tekočina  posuši. Pomembno je , da je vrisani nanos solucije 

gost, njegovo sušenje pa lahko pospešimo z rahlim segrevanjem plošče.  Nato preko celotne 

površine  položimo zaščitni  grund v trdi obliki na segreto ploščo z valjarjem ali tekočega s 

čopičem.  Grund mora biti nanešen v kar se da tankem sloju in ko se ta posuši, ploščo potopimo 

v kad s toplo vodo. Voda sladkor raztopi in ta se dvigne,  s seboj pa odnese tudi zaščitni grund 

na mestih risbe. Za hitrejše odstopanje nanosa s plošče, se vodi doda vinski kis ali pa se ga 

nežno briše s peresom, mehkim čopičem, vato.... Ko je risba odkrita ji je na mestih, ki so odprti 

na večjih površinah,  potrebno zagotoviti zrnatost v obliki akvatinte, da bi pri odtisu zadržali 

dovolj barve. Zrnca kolofonije ali asfalta   se  položi in s segrevanjem utrdi na ploščo pred 

vrisovanjem s sladko solucijo ali pa kasneje na odprta mesta zaščitene plošče. Ko je grund  že na 

plošči, ga ponovno segrevanje lahko poškoduje, zato lahko namesto kolofonijskega prahu za 

akvatintni učinek uporabimo lak v spreju ali pa na ploščo naprašimo tekoči grund s ščetko. 

Jeklena plošča ne potrebuje tega postopka, saj zaradi svoje sestave dobi na jedkanih delih grobo 

površino, ki zadrži zadostno količino barve za enakomeren ton (enako velja tudi za aluminij). 

Drobne in tanjše poteze ni potrebno napraševati,  izjedkane odprte površine pa se bodo brez 

akvatintne podlage odtisnile v neenakomernih sivinah. S to tehniko je možno na ploščo 

prenašati tudi teksture določenih materialov. Izbrani material premažemo s sladko solucijo in ga 

odtisnemo na ploščo. Ta postopek se lahko uporabi tudi namesto napraševanja z zaščitnim 

prahom  na večjih površinah.  
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Postopek podoben današnjemu naj bi  med leti 1620 -40  uporabljal Hercules Segers, ko je  s 

sladkim sirupom,  topnim v vodi, slikal direktno na ploščo nato pa prekril z grundom in jedkal 

(Ross,Romano , 1972). Kot tehnika  je reservage povezan s pojavom akvatinte in inovacijo se v 

pravem pomenu pripisuje Paulu Sandbyju, ki je postopek kombiniral s svojo špiritno akvatinto. 

Pred koncem 18.stoletja več plošč izdela angleški slikar krajin in portretov Thomas Gainborough 

(1727-88),  tehnični proces pa opiše in izda Theodore H. A. Fielding v letu 1841. Veliko 

zanimanje umetnikov za to tehniko vzbudi šele Picassova likovna podlaga h Buffonovi knjigi 

˝Historie naturelle˝, iz leta 1936. Picasso (1881-1973), je skozi ta medij ustvaril nekaj svojih 

najlepših grafičnih del, tehnike pa se je naučil od francoskega grafika, ki mu je plošče tudi tiskal, 

Rogerja Lacouriereja (1892-1966). Picasso veliko eksperimentira v čisti tehniki, z uporabo 

brusnega papirja, strugal in gladilk in tudi z kombinacijo suhe igle. Njegov drugi večji projekt so 

ilustracije Poems of Gongora –(1948), kjer naredi serijo 19-ih ženskih glav, k izdaji pesmi 

španskega pesnika 16.stoletja Luis-a de y Argote-a in tudi sam »doriše« tekst 20-ih sonetov. V 

tem času tehniko uporablja in jo razvija tudi  Stanley William Hayter v svojem znanem »ateljeju 

sedemnajst« (www.arts.jrank.org). 

 

slika 35.  Pablo Picasso, Gongora: Buste de Femme de Face, reservage, 1948 
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slika 36.  Pablo Picasso, Starec razmišlja  o svoji mladosti, reservage, 1968 

 

 

slika 37.  Richard Diebenkorn, Sugar lift spade, reservage, 1982 
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1.9  IZPELJAVE TEHNIK KEMIJSKEGA PRISTOPA 

Pri kemijskem procesu je na voljo nekaj različnih  pristopov k tehničnim postopkom samih 

tehnik, pri izbiri  sredstev pa so možnosti manjše. Za zaščito plošče se lahko uporabi nekaj bolj 

ali manj primernih nadomestkov asfaltnega premaza. Vsako sredstvo, odporno proti kislini bo 

delovalo kot zaščita plošče, vendar mora poleg tega omogočati tudi primerno podlago za 

vrisovanje z različnimi orodji. Dokaj dobre rezultate dajejo različni lakasti premazi za parket  na 

akrilni osnovi (www.non-toxicprint.com). Za  grobo risbo se lahko uporabi akril emajl prekrivno 

barvo za les in kovino, ki pa se na robovih vrisane linije pogosto trga, zato je kvečjemu primerna 

za bolj nekontrolirano-ekspresivni likovni zapis. Namesto grunda se lahko uporabi tudi oljne 

pastele, s katerimi prekrijemo ploščo. Vrisovanje v tako podlago poteka brez težav, popolno 

zaščito pred kislino na celotni površini plošče pa je težko doseči, saj ta vdira med plasti pastela, 

ki so položene z različnim pritiskom. Podobno zaščito nudi tudi tehnika, ki se imenuje »white 

ground«,  kjer se  za zaščitni premaz uporablja zmes detergenta, lanenega olja in vode. Zmes na 

ploščo položimo s čopičem, stopnja zaščitenosti površine plošče pa je odvisna od debeline sloja 

oziroma večkratnega nanosa. To je le delna zaščita in tehnika se uporablja za pridobivanje 

neenakomerno jedkanih površin, ki pri odtisu dajejo videz akvarelne tonske gradacije 

(www.magical-secrets.com). Zanimive likovno-izrazne rezultate dobimo, ko ploščo prekrivamo z 

plastmi izrezanega plastificiranega, samolepilnega kolažnega papirja. Izrezani kosi papirja 

prilepljeni na ploščo, na svojih mestih ne prepuščajo kisline, tonska kompozicija pa se gradi s 

stopenjskim jedkanjem. Jedkanim delom, ki so odprti na večjih površinah, je potrebno, če 

želimo da se odtisnejo enakomerno, zagotoviti hrapavost v smislu akvatinte oz. drugih tonskih 

postopkov. Ko je plošča kolikor toliko zaščitena, sledi poglabljanje vrisanih delov v ploščo, kjer 

pa je delovanje kisline težje nadomestiti. Izpeljave tehnik so pogoste v primerih nezadostne 

materialne opremljenosti, eksperimentiranje z njimi pa grafik vkjuči v svoje delo tudi, ko išče 

osebno karakterni likovni izraz. Akvatintno podlago lahko dosežemo s prskanjem na kislino 

odporne tekočine po plošči z uporabo zobne ščetke. Pri tem je prednost akrilnih lakov pred 

asfaltnim oz. prahom kolofonije ta, da plošče ni potrebno segrevati. Tak nanos zaščite se 

uspešno opravi tudi z akrilno barvo v spreju, ki jo napršimo po plošči. 
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Ta postopek omogoča dokaj enakomeren nanos izredno finih delcev barve, ne prenese pa 

dolgotrajnega jedkanja, zato je bolj primeren za svetlejše odtenke. Znana metoda je, ko na 

ploščo z asfaltnim grundom položimo smirkov papir  in spustimo skozi prešo. Zrnca papirja 

prebijejo grund in plošča bo po jedkanju dobila hrapavo površino. Stopnjo hrapavosti 

povečujemo s ponavljanjem postopka, pri tem pa smirkov papir na plošči večkrat obrnemo, da 

prebija grund vedno na drugem  mestu. Podoben rezultat dobimo, ko na še neposušen grund 

natresemo zrnca soli, ploščo segrejemo, da sol še globlje prodre v globino asfaltnega sloja in 

potopimo v vodo. Sol se v vodi raztopi in plošča dobi točkastemu rastru podobno površino. 

Mehko prevleko se lahko nadomesti z oljnimi pasteli. Z njimi ploščo prekrijemo, jo rahlo 

segrejemo, preko položimo papir in vrisujemo. Pastel je masten in se pod pritiskom oprime 

papirja. Tehniko je možno imitirati tudi z uporabo navadne tiskarske barve, razvaljane po plošči. 

Vanjo vrisujemo neposredno, preko papirja, ki ga prej navlažimo ali pa jo uporabimo kot 

podlago za vtiskovanje različnih tekstur  (Hozo 1988). 

To je le nekaj izpeljav klasično postavljenih postopkov. Obstaja še kar nekaj  znanih, še več pa je 

verjetno tistih, do katerih so se grafiki dokopali z lastnim eksperimentalnim delom v iskanju  

osebnega likovno-izpovednega jezika. 
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1.10  UPORABA KEMIJSKIH PRISTOPOV V ŠOLI 

Pridobivanje tiskovnih površin na matrični plošči z uporabo kislin je dejavnost, ki se  v 

osnovnošolskem izobraževanju  običajno izpusti. Določene tehnike sicer ne zahtevajo posebne 

tehnične spretnosti in so dokaj lahko izvedljive, vendar postopek poleg same kisline vključuje 

uporabo asfaltnih premazov, dražilnih čistil, bencina, nitro razredčil in podobno, ki so 

neprijetnega vonja, škodujejo zdravju in lahko povzročajo omotico. V razredu je verjetno skrb za 

varnost učencev  na prvem mestu, zato te vrste aktivnosti zahtevajo večjo odgovornost učitelja 

in dobro postavljen plan poteka izvedbe izbrane tehnike. Vsak učitelj se o tem odloča sam, 

priporočljivo pa je delo z manj toksičnimi sredstvi. Za jedkanje cinkovih ali aluminijastih plošč se 

lahko izbere modra galica, jedkanje s kislinami pa lahko poteka na prostem v primernih koritih. 

Izvajanje teh tehnik je za šolsko okolje vsekakor izziv, kadar učitelj ve zakaj in kako bo sam 

proces potekal. Jasen namen, uspešna priprava in varno okolje so pri teh tehnikah pač pogoji za  

sproščeno vzdušje in ustvarjanje. Izvedba tehnike jedkanice ali mehke prevleke poteka lahkotno 

in brez napora, proces jedkanja pa lahko učitelj  opravi tudi sam ali v manjših skupinah. Kot 

omenjeno je to odgovornost in stvar posameznega učitelja, običajno pa se pri šolski grafiki 

uporabo kemijskih pristopov nadomesti s tehnikami podobnega likovnega izraza, pridobljenega 

brez uporabe kislin, kjer izstopa predvsem kolagrafija. 
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1.11  KOLAGRAFIJA  

Kolagrafija vključuje vrsto različnih postopkov in omogoča široko paleto izraznih možnosti, od 

linijsko-tonskih, do odtisov zanimivih teksturnih površin in kolažnih elementov. Spada med 

takoimenovane aditivne tehnike, kjer tiskani material dodajamo in lepimo na matrično ploščo, 

tiskamo pa jo lahko kot globoki ali visoki tisk. Zaradi svoje dokaj preproste izvedbe in uporabe 

lahko dobavljivih materjalov  je pri šolski likovni vzgoji pogosto prisotna. V nadaljevanju bo 

opisan le eden od postopkov kolagrafije, ki kolikor toliko uspešno imitira nekatere likovno-

estetske elemente tehnik kemijskega pristopa kot sta jedkanica, mehka prevleka in akvatinta.  

Pri tem postopku na matrično podlago nanašamo plasti različnih materialov, ki služijo kot 

delovna površina in jo lahko obdelujemo z mehanskimi orodji. Nanos mora biti dovolj debel, da 

pri vrezovanju dosežemo ustrezno globino, saj plitve vreznine ne bi sprejele zadostne količine 

barve in tak odtis bo medel in neizrazit. Višino nivoja dosežemo z enkratnim debelim, bolj 

kontrolirano pa s tanjšimi nanosi, ki jih nalagamo enega vrh drugega, kjer novo plast nanesemo, 

ko se prejšnja posuši. Ta postopek  ponovimo vsaj trikrat. Material za osnovno ploščo je lahko 

kovina, plastika ali les in trda lepenka, kjer z impregnacijo preprečimo vpojnost podlage. Za 

novo ˝delovno površino˝ so primerni akrilni laki, akrilne barve, vosek, lepila, gips, teksturne 

paste... materiali, ki se dobro oprimejo podlage, dopuščajo obdelavo in prenesejo pritisk 

grafične preše pri postopku tiskanja. Površino nanosa lahko pripravimo gladko, grobo-hrapavo 

ali v kombinaciji, kjer gladki deli ne držijo barve, grobi pa se odtisnejo kot površinski ton. V 

svežo plast akrilnih lakov, voska in podobnih materialov, ki posušeni nudijo gladko površino, 

dodajamo pesek, mivko, karborund... Ti drobni delci se sprimejo s podlago, ji zagotovijo 

zrnatost in pri odtisu ton. Priročna metoda je tudi, ko uporabimo akrilno barvo (oz. podobno), 

katero na ploščo nanesemo s tiskarskim valjčkom. Tak nanos ni gladek, pač pa dobi zrnato 

teksturo saj se pri postopku nanašanja akril lepi in oprijema valjčka. V tako podlago nato 

vrisujemo in odkrivamo površino gladke plošče, kar se bo odtisnilo belo. Postopek je hiter in 

enostaven, saj je zadosten že enkratni nanos, ki se hitro posuši. Ta tehnika sicer ne omogoča 

vmesnih tonov in je primerna za izražanje z zapisi širših površin. Zaradi majhne razlike med 

nivojem nanešene plasti in nivojem plošče, se tanke linije pri odtisu ne poznajo. 
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1.11.1   LASTNOSTI  NEKATERIH MATERIALOV  

AKRIL – akrilni premazi, emulzije, barve in podobno imajo lastnost, da se vežejo v homogeno 

celoto. Ko je nanešena plast posušena je natančno vrisovanje težko nadzorovati, saj se površina 

trga in odstopa od plošče. Vrisovanje je lažje, ko  plast ni predebelo nanešena, za tanjše linijske 

zapise pa so primerni olfa in nožki za linorez. Končni rezultat je odvisen od površine nanosa, saj 

se neenakomernosti v nivoju nanešene plasti in poteze s čopičem pri odtisu poznajo. 

Enakomerno gladek nanos lahko dosežemo z akrilnimi laki, ki jih polijemo preko plošče, 

posušeno površino pa lahko tudi brusimo s smirkovim papirjem. 

GIPS - kadar za podlago uporabimo gips, ki daje grobo površino, vanj z ostrimi predmeti 

vrisujemo ali pa na posušenega nanašamo premaze, ki se posušijo gladko. Tako kombiniramo 

grobo in gladko površino, kar pri odtisu pomeni kombinacijo temnega in svetlega. Kadar 

uporabljamo gips,  ga mešamo z vezivi kot je akril ali lepilo, saj rad popoka in se kruši, še 

posebno kadar so nanosi tanki.  

VOSEK – uporaba voska na kovinski plošči kot sredstvo za pridobivanje nove površine je izredno 

preprosta in učinkovita metoda. Vosek se lepo raztopi in enakomerno razporedi po razgreti 

plošči. Pri vrisovanju ne nudi skoraj nobenega odpora in omogoča detajlne, arabeskne in mehke 

linijske zapise. Barva se lepo briše z njegove površine, sam proces pa poteka zelo hitro. Za 

razliko od nanosov akrilnih barv, lakov, gipsa in podobnih premazov, pri katerih je potrebno 

čakanje, da se ti posušijo, je vosek nanešen in pripravljen za vrisovanje v nekaj minutah. 

Primerna izbira orodij za vrisovanje skoraj ne pozna omejitev, saj so uporabni običajni predmeti 

od zobotrebcev, šivank, do bolj topih predmetov, kot je konica ročaja čopiča. Ploščo lahko 

segrejemo nad plamenom sveče (oziroma na plinskemu ali električnemu gorilniku) in ko 

odštejemo pozornost, ki jo namenimo varnosti, dobimo tehniko, ki je po mojem mnenju zelo 

primerna za šolsko učilnico, saj pri svoji izvedbi nudi veliko zadovoljstva in hitre rezultate. 

Opisani in podobni pristopi spadajo med tako imenovane eksperimentalne grafične tehnike, saj 

se nanosi materialov dokaj hitro obrabijo in deformirajo pod pritiskom grafične stiskalnice 

zaradi česar  ne omogočajo večjega števila identičnih odtisov.  
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slika 38.  Na tej matrični plošči so uporabljeni akrilni lak, akrilni lak naprašen s peskom  in 

akrilna barva, kjer se jasno vidijo poteze čopiča. 

 

slika 39.  Odtis 
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slika 40.  Plošča,  navaljana z akrilno barvo in nato obdelana z jedkalno iglo. Pri odtisu se tanke 

linije ne poznajo. 

 

slika 41.  Odtis 
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slika 42.  Plošča z nanešenim in obdelanim voskom. 

 

 

slika 43.  Odtis 
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1.12   KOMBINIRANJE IN ZDRUŽEVANJE GRAFIČNIH PRISTOPOV    

 Vsako od opisanih tehnik, ko jo enkrat spoznamo v njeni osnovni izraznosti, lahko  obogatimo z 

dodatnimi likovnimi elementi drugih tehnik, ki  se dobro dopolnjujejo med seboj. Največkrat se 

združujejo v kombinaciji linijsko-tonskega para, saj kompoziciji omogočajo večji likovno-izrazni 

kontrast. Izbira sredstev in načinov izražanja je seveda odprta in nima pravil, vendar mehkoba 

tehnike odstopanja (resservage) ali akvatinte pogosto vključuje ostro linijo navadne jedkanice 

ali suhe igle za pridobitev večje likovne raznolikosti in kompozicijske uravnoteženosti. Tehnike 

mehanskih in kemijskih pristopov globokega tiska se redno združujejo kot tudi subtraktivne 

metode z aditivnimi, medtem, ko se z ostalimi vrstami tiska redkeje združujejo (visoki ali ploski). 

Deklaracija takih odtisov je navadno poimenovana kot mešana ali kombinirana tehnika, kjer je 

določitev predstavljenih tehnik pogosto odvisna od našega poznavanja njihovih likovno-izraznih 

možnosti. Mednarodni termin je, kar se naziva tiče bolj zgovoren in se, ko je na enem listu 

združenih več tehnik globokega tiska uporablja izraz  »mixed intaglio« , za zduževanje različnih 

vrst tiskov pa izraz »mixed media« (Hozo 1988).  

 

 

 

1.13  UREDITEV PROSTORA ZA GRAFIČNO DEJAVNOST  

 Prostor, kjer se izvajajo grafične dejavnosti je primerno smiselno urediti, saj pri različnih 

tehnikah običajno sledimo procesu od koraka do koraka, zato je organiziranost prostora v tej 

smeri dobrodošla. Vsaka tehnika sicer zahteva svoje prilagoditve , splošno pravilo ureditve 

prostora pa je, da ga razdelimo približno na toliko delovnih postaj kolikor korakov zahteva 

določena tehnika. Pri pouku likovne vzgoje je v razredu običajno gneča, zato naj si v izogib 

prerivanju in nepotrebnemu kolovratenju po prostoru, delovne postaje smiselno sledijo. Pri tej 

ureditvi se prilagajamo prostoru in možnostim, ki nam jih ta dopušča oziroma ponuja.  
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V grobem upoštevamo vir svetlobe, lokacijo umivalnikov, morebitno uporabo električne 

napeljave, mesto grafične stiskalnice in prostor za sušenje izdelkov. Na  primerno osvetljenem 

mestu je tako nekaj miz namenjenih za pripravo in obdelavo matric, temu pa  sledi prostor za 

nanašanje in brisanje barve s plošč. Prostor, kjer se mešajo in nanašajo barve mora biti čist, saj 

prašni delci in podobne nečistoče lahko zaidejo v barvo in s tem uničijo dober odtis. Sledijo si 

prostor za tiskanje, prostor za odlaganje izdelkov in prostor za čiščenje matric... Ureditev 

prostora sicer ne spada med nujna šolska opravila, vendar je v razredu, ki omogoča določeno 

pretočnost in povezavo z dejavnostjo, ki v danem trenutku v njem poteka, običajno lažje in 

prijetnejše. 

 

 

 

 

 

1.14  VARNOST PRI GRAFIKI  

Kar se varnosti pri grafiki tiče, so resne poškodbe precej redke, kadar  v delovnem okolju 

udeleženci  upoštevajo nekaj preprostih pravil. 

Ko je govora o globokem tisku, so pri njegovem mehanskem delu preteče nevarnosti dokaj 

lahko opazne in očitne. Ostri robovi matričnih plošč, ostra orodja, kovinski ostružki, morebitna 

električna orodja, grelnik za segrevanje plošč... Poškodbe s temi elementi v delovnem procesu 

so zreducirane na minimum, ko se enkrat seznanimo z ustreznim rokovanjem, ki ga vsak od njih 

zahteva zase. Morda je dobro imeti ostra orodja, ko niso v uporabi, zaščitena, električna pa 

izključena  in pospravljena. Orodja, za katera skrbimo nam tudi dlje in bolje služijo, v prostoru 

kjer  vladata red in higiena, pa so možnosti poškodb običajno manjše.                                               
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Pri kemični obdelavi plošč pa nevarnosti niso očitne in sploh ne opazne. Potencialna nevarnost 

se skriva v zraku, v obliki nevidnih hlapov, ki se dvigajo iz topil, razredčil, kislin in podobno. 

Grafična delavnica, ki vključuje dejavnost z uporabo teh kemičnih sredstev, potrebuje (oziroma 

je zelo priporočljivo, da ga ima)  dober ventilacijski sistem ali vsaj odprta okna pri njihovi 

uporabi, udeleženci teh dejavnosti pa morajo slediti varnostnim napotkom, ki so predpisani za 

uporabo teh kemičnih sestavin. 

Tim Challis v svoji knjigi ˝Printsafe˝ opiše tri glavne poti po katerih toksične snovi lahko pridejo 

v naše telo. Z zaužitjem, z vdihavanjem in preko kože pri neposrednjem stiku z njimi.                    

Zastrupitve z zaužitjem se v grafičnih delavnicah najredkeje pripetijo, z upoštevanjem pravila , 

da se med delovnim procesom v grafičnem ateljeju ne pije in ne je, pa so te možnosti skoraj 

nične. Veliko večji problem predstavlja inhalacija toksičnih hlapov, asfaltnega in kolofonijskega 

prahu, lakov v spreju, plinov, ki jih ustvarijo kisline pri delovanju na kovino in podobno, katerim 

redno izpostavljanje lahko privede do resnih zdravstvenih težav. Challis navaja draženje 

celotnega dihalnega sistema, draženje oči,  možne zastrupitve živčnega sistema in poškodbe 

pljuč, ledvic in jeter.                                                                                                                                    

Pri neposrednem stiku s kemičnimi substancami so najbolj ogrožene  in ranljive oči. Močne 

opekline  lahko povzročijo nerazredčene kisline. Pri redčenju kislin je pomembno upoštevati 

pravilo, da se kislina vedno dodaja vodi, saj v obratnem primeru  kislina lahko škropi in prska 

naokoli.  Razredčene kisline ne povzročajo večjih opeklin, možne pa so alergijske reakcije. V 

vsakem primeru se je neposrednjemu stiku z njimi bolje izogibati, priporočljiva pa je uporaba 

zaščitnih očal, pa tudi rokavic. Delovanje kislin se nevtralizira s sodo bikarbono.                                

V grafičnih delavnicah se pojavlja tudi možnost vžiga, ki sicer ni velika, vendar je dobro 

zagotoviti varnost tudi na tem nivoju. Topila in razredčila so vnetljiva, kolofonijski in asfaltni 

prah pa sta eksplozivna. Matrična plošča se lahko segreje tudi na plinskemu gorilniku, uporaba 

odprtega plamena zato zahteva vključitev upoštevanja možnosti nesreč. V takih prostorih je 

zato dobro imeti poleg omarice s prvo pomočjo, številke za nujno zdravniško oskrbo, sredstva 

za nevtraliziranje kislin  tudi gasilni aparat. 
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Uporaba kemičnih pripravkov je  potrebna pri doseganju določenih estetsko-vizualnih 

rezultatov pri različnih grafičnih tehnikah, zato je pač neobhodno, da jih grafik vključuje v svoj 

delovni proces. Spoznavanje teh pripravkov (v dobrem in slabem) in procesov povezanih z njimi 

ne zahteva veliko časa in truda v primerjavi s tem, da jih kasneje lahko varno in kreativno 

uporabljamo po mili volji. Kot alternativna možnost tem pripravkom  se v zadnjem času  

uveljavljajo izdeki z manjšo koncentracijo škodljivih sestavin. Namesto tiskarskih se uporabljajo 

vedno bolj kvalitetne barve za tisk na vodni osnovi, asfaltni grund nadomešča akrilni lak , kisline 

pa zamenjuje uporaba kovinskih soli kot sta železov klorid in modra galica. Pri razvijanju in 

propagiranju  uporabe manj toksičnih pripravkov v grafičnih procesih, imajo pionirsko vlogo 

Cedric Green, Friedhard Kiekeben in Nick Semenoff                                                              

(www.greenart.info ,www.nontoxicprint.com). 
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2 PEDAGOŠKI DEL 

2.1  LIKOVNA VZGOJA 

Vsako izmed likovnih področij, ki se nahaja v učnem načrtu osnovnošolske likovne vzgoje, ima 

svoje specifične lastnosti v likovno izraznih možnostih, tehničnih procesih in pri razvijanju  

psiho-motoričnih sposobnostih posameznega učenca. Ta področja se prepletajo in nazorna 

predstavitev njihovih posebnosti, ki presega naštevanje različnih orodij in tehničnih postopkov, 

pripomore k razvijanju čuta za vsesplošno likovnoestetsko dojemanje. Helena B. Golob v svoji 

knjigi navaja temeljne cilje likovne vzgoje, ki naj bi jih likovni pedagog z svojimi učenci dosegel 

ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja.                                                                                           

Učenec naj bi tako osvojil:  

- sposobnost za likovno izražanje in oblikovanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-sposobnost opazovanja, predstavljivosti, domišljije in likovnega mišljenja, razvitost splošne 

ustvarjalnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- znanje prvin likovne teorije kot osnov likovnega mišljenja, razvitost in izostrenost čuta za 

likovne vrednote                                                                                                                                                                                                                        

-poznavanje likovnih izrazil, sposobnost njihove samostojne uporabe, znanje najosnovnejših 

likovnih tehnik                                                                                                                -                                                

-usposobljenost za doživljanje lepote v naravi in umetninah, za vrednotenje likovnih del in 

likovne problematike v okolju, razumevanje drugih medijev vizualne kulture                                                                                                                                                                                                                             

-smisel za aktivno sodelovanje v kulturnem in umetniškem življenju v okolju                                                                                                                                                                                                                               

-razvitost čuta za likovne stvaritve, nacionalne in splošne človekove kulturne dediščine                                                                                                                                                                                                         

-poznavanje področij dela, ki zahtevajo sposobnost likovnega ustvarjanja in vrednotenja                                                               

(H. Berce-Golob , 1993 , str 56)          

 

Taki cilji jasno kažejo na to, da smoter likovne vzgoje ni več samo predstavitev in prenašanje 

znanj o likovnih pojmih, materialih, tehnikah, in da  cilj učnega procesa ni  usmerjen le h 

končnemu produktu, ki se kaže v likovnem izdelku. Obvladovanje tehničnih postopkov ima 

vsekakor velik pomen pri reševanju likovnih problemov, veliko vlogo pa ima tudi proces 

spodbujanja učencev k samostojnemu razmišljanju, doživljanju in delovanju. Preko teh 

elementov se prebuja večja ustvarjalnost in inovativnost, predvsem pa se razvija osebnostna 

zavest vsakega posameznika. Ključno vlogo ima tu učitelj, ki mora v razredu ustvariti okolje, v 

katerem motivirani učenci izražajo in izpopolnjujejo tako likovne kot tudi karakterne  

posebnosti in raznolikosti (Tacol , 2006). 
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2.2  UČITELJ 

V učno uro mora učitelj vključiti učne cilje in likovno vsebino, ki sta predpisana v učnem načrtu, 

kako pa bo usmerjal ta vzgojno-izobraževalni proces, da bo zadostil zastavljenim ciljem, pa je 

njegova izbira, ki sloni na njegovih izkušnjah in osebnih vrednotah. Učitelj mora prepoznati in 

spoštovati učenčevo individualno drugačnost in likovno-ustvarjalno sposobnost. Skozi čustveni 

odnos, vživljanje v  posebnosti in osebnosti otrok, učitelj  spodbudno reagira na socialno- 

kulturne razlike in raznolikosti v mišljenju, vedenju in izražanju svojih učencev. Dober odnos z 

učenci, ki ne temelji na vzvišenosti, izkoriščanju superiornosti položaja ali ustrahovanju z 

opomini in slabimi ocenami, ustvarja razredno klimo, v kateri lahko učitelj oblikuje učenčevo 

moralno, socialno in likovno-estetsko zavest. Učiteljev pristop do dela in samega poklica, 

njegove osebnostne vrline in strokovna razgledanost ustvarjajo njegovo avtoriteto, s katero 

motivira učence pri raziskovanju in reševanju učnih problemov. Z avtoriteto (osebnostnim 

pristopom), s katero se učenci primerjajo in ki vzpodbuja njihovo željo po odkrivanju, izražanju 

in ustvarjanju, učitelj prispeva k razvijanju procesa samozaupanja in kritičnega 

samovrednotenja učencev. To pa je tudi namen, saj se s tem postavi temelje za razvoj kritično 

odgovorne osebnosti s sposobnostjo samostojnega učenja, razmišljanja in odločanja (Tacol , 

2006). 

 

REFLEKSIJA UČITELJA- učenci (s)prejemajo odnos do splošnega in likovnega znanja,vrednot in 

odnos do samega dela v šoli tudi od svojega učitelja. Učiteljevo zavedanje tega procesa zato 

vključuje sistematično raziskovanje in kritično vrednotenje njegove prakse. »Zbiranje podatkov 

o tem, kako učiteljeva pedagoška prizadevanja občutijo učenci, je pomemben element 

učiteljeve strokovne in osebne rasti« (Č. Frelih , 2006 , str.121). Učitelj  mora zagotoviti 

aktivnost učencev v razredu, zato je dobro, da izpopolnjuje in spreminja svoj način poučevanja 

glede na stopnjo zanimanja, ki ga z njim pri učencih doseže. Tako izpopolnjevanje poteka skozi 

celotno obdobje učiteljevega poučevanja in mu pomaga pri sestavljanju vedno novih in 

zahtevnejših ravni pouka, kjer dopolnjuje učenčevo  osvojeno znanje in hkrati odpira poti za 

doseganje novega. Večja ustvarjalnost učitelja, pomeni tudi večjo ustvarjalnost učencev. 
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2.3  GRAFIKA V ŠOLI  

Likovna vzgoja (kot tudi ostali predmeti pouka), skuša s svojimi nalogami delovati pri razvoju in 

oblikovanju celostne učenčeve osebnosti in področje grafike tu ni izjema. Vendar, ali ima 

poučevanje grafike pri tem procesu neko pomembnejšo vlogo?  Č. Frelih  v svojem spisu h 

knjižni izdaji prvega mednarodnega bienala otroške in mladinske grafike (1997)  pravi, da se 

grafika kot predmet v šoli pojavi razmeroma pozno in, da posebnega vpliva na likovno zorenje 

otrok nima. In vendar grafika  ostaja prisotna v šoli, ki povečini tudi poskrbi  za nabavo 

ustreznega materiala, orodij, strojev,  ki so specifični le za grafično dejavnost. To daje  slutiti, da  

vloga grafike presega  ˝prednosti˝ v njenih izven-likovnih nalogah- »navajanje na natančnost 

izdelave in čistost izdelka, rokovanje z novimi materiali in orodji, dostopnost s pomočjo 

reproduciranja, navajanje na delitev dela v procesu odtiskovanja« (Č. Frelih , 1997 , str. 54).                                           

Prednosti (posebnosti)  grafike med drugimi likovnimi izročili, bi morda lahko iskali v njeni 

likovno-izrazni podobi in v samem postopku nastajanja grafične zamisli. Vizualno-estetske 

kvalitete in likovno izraznost določenih tehnik (kolagrafija, linorez, kartonski tisk...), bi bilo težko 

doseči z drugimi likovnimi postopki. Vsaka od grafičnih tehnik ima svoj likovni jezik in njihova 

izbira poleg njihove ekspresivnosti ponuja veliko idej za izpeljavo rešitev tistih likovnih nalog, ki 

vključujejo uporabo osnovnih likovnih elementov (točka, linija, ploskev,ton...) in niso nujno 

vezana na barvo. Grafika v realiziranje končne podobe vpleta veliko načrtovanja in 

predvidevanja. Tako likovna zamisel, ki se pojavi na skici ne more biti kot taka vedno tudi na 

matrici, zato jo je treba prilagajati materialu in zmožnostim, ki jih nudi rokovanje z določenim 

orodjem. V ospredju je tudi zmožnost predstavljanja, saj pri tehnikah kot je npr. linorez, 

ustvarjamo ˝prazen˝ prostor z  delovanjem, vrezovanjem in gradimo kompozicijo s t.i. 

negativnimi formami. Mnoge tehnike tudi ne dopuščajo popravkov že narejenega, vrisanega ali 

vrezanega. To zahteva  tako mero pozornosti in obvladovanja postopka, da se napake ne 

pojavljajo ali pa je potrebno, kar je dostikrat tudi bolj kreativno, razmišljati kako nastale 

spodrsljaje vkomponirati v nastajajočo likovno kompozicijo.                                                                                                                                                                 

Z grafičnimi aktivnostmi učenec tako krepi tudi svoj imaginarni razvoj , razširja pa se tudi 

njegova dojemljivost za likovno-izrazni svet, ki obogati spoznanja in načela pri ostalih likovnih 

področjih. 
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2.4  UČNI NAČRT 

Grafična dejavnost je prisotna v vseh razredih devetletke in sicer ji je v prvem izobraževalnem 

obdobju (1.-3. razred) namenjeno samostojno mesto, v drugih dveh triadah pa je zajeta v sklop 

likovnih vsebin pod imenom oblikovanje na ploskvi, kamor spadajo še risanje, slikanje in 

grafično oblikovanje.  V učnem načrtu osnovnošolskega izobraževanja so navedene grafične 

tehnike, s katerimi se rešuje različne likovne probleme, sledijo pa si po kriteriju zahtevnosti ter  

starostni in razvojni stopnji učencev. V prvem obdobju (1.-3. razred) se navadno spozna tiskanje 

z različnimi materiali, tisk s pečatniki, šablonski tisk, monotipija..., v drugem obdobju (4.-6. 

razred)  se pojavi visoki tisk (linorez, kartonski tisk), ki ostane prisoten do zaključka šolanja,  v  

zadnjem obdobju pa se mu pridruži še globoki tisk, kjer se v praksi spozna večinoma  suha igla in 

kolagrafija. Učenci se naučijo  označevanje grafičnega lista in tehnike med seboj tudi 

kombinirajo. Teoretsko znanje zavzema predvsem razlikovanje med umetniško in industrijsko 

grafiko in poznavanje ter razlikovanje posebnosti večine tehnik visokega in globokega  tiska. 

Učni načrt  grafične tehnike samo navede, niso pa natančno določene, saj izbor in časovni 

termin za njihovo uporabo določi likovni pedagog. Navadno se odloča na podlagi zastavljenega 

likovnega problema, ki mu z izbrano tehniko določi tudi ustrezne rešitve. Velik pomen imajo 

tudi materialni pogoji, ki poleg splošne tehnične opremljenosti vključujejo tudi prisotnost 

učencev v razredu. Pri manjših razredih ali pri likovnem krožku si učitelj lahko privošči tudi 

kompleksnejše izpeljave grafičnih dejavnosti, ki zahtevajo več časa. V manjših razredih je 

kontrola dela večja, pri tiskanju pa ni treba hiteti, saj vrsta ni velika. Najpomembnejše načelo pri 

izbiri  grafičnih tehnik in materialov, pa je verjetno razvojna stopnja učencev. Učiteljeva izbira 

mora učence stimulirati pri izražanju njihovih sposobnostih, prezahtevne naloge in neprimerni 

materiali  pa lahko zavirajo ustvarjalnost in motivacija upade. Likovno zanimanje in motiviranost 

učencev učitelj vzdržuje z novimi pristopi in idejnimi rešitvami  že znanih tehnik morda bolj, kot 

z vedno novimi tehničnimi postopki.  Kombiniranje in eksperimentiranje s preprostimi 

tehnikami lahko pripomore k pridobivanju  zelo zanimivih in navdihujočih likovnih rešitev. 

Eksperimentiranja pa grafika nudi v izobilju. 
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2.5  UČNA PRIPRAVA 

 Osnovna  šola  Maxa Pečarja 

  razred:   7. razred 

     število ur: 4 

 predmet: likovna vzgoja 

   likovno področje: grafika 

   likovna tehnika: suha igla 

   likovna naloga: uporaba izraznih možnosti izbrane tehnike in sestavljanje skupne kompozicije 

  materiali, orodja : aluminij oz. plexiglas, žeblji, brusni  papir 

  oblike dela: frontalna, individualna 

  učne metode: pogovor, razlaga, praktično delo, demonstracija slikovnega gradiva 

  

 UČNI CILJI 

 učenci -spoznajo različne izrazne možnosti suhe igle in njene karakteristike 

              - spoznajo materiale in orodja potrebne za izbrano tehniko 

              - se spoznajo s širšim pojmom globokega tiska 

               -razvijajo smisel za linijsko kompozicijo 

               -razvijajo občutek skupnega delovanja in kolektivnega ustvarjanja 

  

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI 

 reprodukcije grafičnih del  v katalogu 5.mednarodne grafične razstave in primeri lastnih 

grafičnih listov 

  

 MEDPREDMETNE POVEZAVE: FI, ZG,TEH 
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 2.6     POTEK UČNE  URE 

  

UVODNA MOTIVACIJA:  najprej se z učenci pogovorimo o tem, kakšne vrste tiska poznamo in kje 

in v kakšnih oblikah  jih srečujemo (časopis, knjiga,plakat…). Poudarimo pomen grafičnega tiska 

v širši družbi od zgodovine do danes in izpostavimo razliko med umetniško in industrijsko 

grafiko.  

 OSREDNJI DEL:  v tem delu je osrednja tema  pogovor o tehnikah globokega tiska, o  tehniki 

suhe igle in njeni  vlogi v grafični umetnosti . Ogledamo  si slikovno gradivo in se pogovorimo o 

pomenu  originalnega grafičnega  lista in o signiranju končnega izdelka. Sledi spoznavanje 

klasičnih materijalov za matrično ploščo in orodij za obdelavo le-te. Opišem  potek  dela in 

predstavim nekaj načinov vodenja orodja za pridobitev različnih  likovno-izraznih elementov.  

 POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE: preden učenci začnejo z vrisovanjem v ploščo, si vsak 

nabrusi svoje  orodje (jekleni žebelj).  Učenci delajo v skupinah in skupaj sestavijo kompozicijo iz 

plošč , vsak učenec pa oblikuje svojo ploščo sam.  

  

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE 

-uporaba različnih možnosti tehnike 

-izvirnost združevanja likovnih izraznosti tehnike z likovnim motivom 

-domiselnost kompozicije 

-natančnost izdelave 

 ZAKLJUČNI DEL: podpisane izdelke skupaj predelamo po zgoraj navedenih kriterijih 

  

VIRI IN LITERATURA: 

 -TACOL ,TONKA- Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog, Lj, Debora, 1999 

 -BUCKLAND-WRIGHT, JOHN- Etching and engraving, Dover publications, New York, 1973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-katalog 5. mednarodne grafične razstave, Moderna galerija ljubljana, 1963       
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2.7  PEDAGOŠKA IZKUŠNJA 

Sam nimam veliko tovrstnih izkušenj, saj sem bil v tej vlogi  prisoten le v okviru prakse na 

Pedagoški fakulteti. Pri opravljanju prakse v okviru diplome mi je bila v veliko pomoč tamkajšna 

pedagoginja, ki mi je tudi priskrbela ves potreben material. Sam potek sem želel izpeljati čim 

bolj preprosto, blizu pa mi je tudi ideja, da izrabiš v prostoru, v katerega si na novo postavljen, 

čim več elementov, ki jih ta vsebuje. V razredu sva tako našla aluminijast pleh, ki je kasneje 

dobro služil kot matrična plošča, na policah pa sem našel tudi nekaj primerne literature s 

primeri, ki so odgovarjali moji predstavitvi. Za predstavitev in izvedbo likovne naloge sem imel 

na voljo štiri ure, kjer sem dve porabil le za uvodni del spoznavanja tenhike, materialov in 

posebnosti pri likovno-izraznih možnostih medija, ostalo pa je še nekaj časa za pripravo plošč. 

Ta del smo opravili dokaj hitro, saj smo brusili le robove plošč ne pa tudi njene površine. V 

drugem delu smo si nabrusili vrisovalno orodje na smirkovem papirju. Naša suha igla je bil 

navadni žebelj, vsak pa si je pripravil dva. Ostrega in topega za pridobivanje različnih linijskih 

zapisov. Z vrisovanjem v mehki aluminij ni bilo nobenih težav, posamezniki pa so uporabljali za 

pridobivanje večjih tonskih površin tudi smirkov papir. Za tisk so bile na voljo barve na vodni 

osnovi, v umivalnem koritu pa se je namakal risalni papir. Z barvami na vodni osnovi  do tedaj še 

nisem imel izkušenj, z učenci pa smo ugotovili, da se res hitro sušijo. Barvo smo nanašali s 

kartonom in jo brisali s časopisnim papirjem. Pred vsakim novim korakom v celotnem procesu 

nastajanja likovne zamisli, sem ta korak tudi nazorno nakazal, kasneje pa sem se  v delo učencev 

aktivno vključeval le z mnenji in napotki. Tiskanje je povzročalo več težav, saj je bil namen 

naloge skupno sestavljanje kompozicije in ker so učenci čakali drug drugega, se jim je barva na 

plošči  sušila. Pri skupinskem delu je uspešnost izdelka odvisna od vsakega posameznika in 

končnih odtisov, ki bi delovali kot homogena celota skoraj ni bilo. Največ težav so učenci imeli 

pri določanju količine barve na plošči saj je je bilo preveč ali pa premalo. Te stvari zahtevajo 

izkušnje in to je bila šele njihova prva. To pa velja tudi zame, saj sem imel težave  predvsem s 

časovno organizacijo. V prvem delu smo se z učenci zagovorili,  v drugem pa smo se ˝zatiskali˝ 

in nismo uspeli izpeljati procesa vrednotenja. S poukom sem bil vseeno zadovoljen, saj sem imel 

občutek, da učence vsaj v večini snov zanima, pri nalogi pa so sodelovali  vsi. 
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slika 44.  brušenje orodja, priprava plošč, vtiranje barve  (foto M. J.) 
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2.8   VREDNOTENJE IZDELKOV 

Podlaga za merila pri vrednoteju izdelkov na splošno izhaja iz ciljev, ki jih predmet likovne 

vzgoje predpisuje. Za cilj so navadno postavljeni likovni problemi, kjer učenci skozi likovno 

izražanje   nakazujejo svoje rešitve in izpeljave.  Rezultati in pristopi, ki so običajno zelo dobro 

ocenjeni in se tudi kažejo v likovnih izdelkih, so predvsem inovativnost, samostojnost in dobro 

razumevanje likovne naloge, ki je predstavljena z izvirnimi rešitvami. Odličnost po šolskih 

merilih se manj kaže pri tehničnih spretnostih in je bolj usmerjena v samo likovnost in kreativno 

iskanje izpovednih načinov, ki se povezujejo tudi z ostalimi področji šolskega izobraževanja, saj s 

tem daje slutiti, da je v ospredju učenčev celostni razvoj, za katerim šolska pedagogika tako 

stremi.    

LASTNO VREDNOTENJE 

Pri izvedbi učne ure sem zastavil nalogo kot skupinsko delo, kjer so učenci sestavjali kompozicijo 

iz štirih individualno izdelanih plošč. Kar se mi je na začetku ponujala kot simpatična likovna 

naloga, se je izkazalo kot precej zahteven cilj, saj je prihajalo do velikih odstopanj med 

posameznimi izdelki. Odtisi, ki bi delovali celostno, kompozicijsko in tehnično dosledni, so bili 

redki. Izbral sem dva izdelka, ki sta kot celota izpadla precej posrečeno. 

primer1. – Pri prvem primeru je bila uporabljena linijska izvedba in motiv je dokaj lahko 

prepoznaven. Opazi se izraznost suhe igle, kompozicija pa je na posameznih ploščah precej 

centralno in statično postavjlena, v skupini pa deluje bolj razgibano. Brisanje barve s plošč je 

nepopolno, saj so plošče brisane preveč ali pa premalo, vendar prav to daje celoti neko 

barvitost, ki se kaže pri diagonalnem svetlo-temnem kontrastu, v izdelku pa se čuti trud in želja 

po dobro opravljeni nalogi. 

primer2.- Tu so učenci, v želji po pridobitvi hitrih rezultatov uporabili smirkov papir skoraj na 

celotni površini svojih plošč. Tak izdelek težko odgovarja kriterijem uspešno izvedene tehnike. 

Brisanje barve je slabo in površno, detajl vrisan v centru kompozicije pa je nejasen in neizrazit. 

Kljub temu je izdelek precej enovit, zaradi odvečne barve pa kompozicijsko precej ekspresivno 

razgiban. 
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slika 45.  primer1.    (foto M. J.) 

          

                                                                  

        

slika 46.  primer2.  (foto. M. J.) 
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