
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

TINA MOHOROVIĆ

 



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: LIKOVNA PEDAGOGIKA 

 

 

 

 

 

ISKANJE IDENTITETE - MOJE GRAFIKE 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTOR: prof. BOJAN KOVAČIČ, spec.                          KANDIDATKA: TINA MOHOROVIĆ 

SOMENTORICA: izr. prof. dr. TONKA TACOL 

 

LJUBLJANA, MAJ 2012 

  

  



IIZZJJAAVVAA  OO  AAVVTTOORRSSTTVVUU  DDIIPPLLOOMMSSKKEEGGAA  DDEELLAA  

Podpisana Tina Mohorović, rojena 14.01.1988 v Novem mestu, študentka Pedagoške 

fakultete Univerze v Ljubljani, smer likovna pedagogika, izjavljam, da je diplomsko delo 

z naslovom Iskanje identitete - moje grafike izdelano pod mentorstvom red. prof. 

Bojana Kovačiča, spec. in somentorice izr. prof. dr. Tonke Tacol, avtorsko delo.   

V diplomskem delu so uporabljeni viri in literatura korektno navedeni; teksti niso 

prepisani brez navedbe avtorjev. 

 

 

________________________ 

(podpis študentke) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, maj 2012 



ISKANJE IDENTITETE - MOJE GRAFIKE I2012 

 

i 

 

ZZAAHHVVAALLAA  

Iskreno se zahvaljujem mentorju, prof. Bojanu Kovačiču, spec., za večletno mentorstvo, 

podporo, posredovanje strokovnega znanja, bogatih izkušenj, razumevanje mojih muh 

ter vso izkazano človeško toplino. 

Zahvaljujem se tudi somentorici, prof. dr. Tonki Tacol, za svetovanje in pomoč pri 

izvedbi pedagoškega dela, prof. Branetu Šusterju za pomoč pri izvedbi pedagoškega 

praktičnega dela ter vsem bližnjim, ki so verjeli vame in mi bili v oporo v lepih in težkih 

trenutkih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISKANJE IDENTITETE - MOJE GRAFIKE I2012 

 

ii 

 

PPOOVVZZEETTEEKK  

Glavni namen diplomskega dela je ustvariti grafike v globokem tisku, ki skozi moj lasten 

ustvarjalni svet in obravnavo likovnega prostora podajajo intimno in ekspresivno 

izpoved. V teoretičnem delu diplomske naloge osvetljujem pojem ekspresije in 

ekspresivnosti v likovni umetnosti. Posvečam se likovno-teoretičnim vprašanjem, kot so 

vloga grafičnih tehnik pri podajanju ekspresije, grafična risba in njena ekspresivnost, 

raziskujem linijo, tonske vrednosti in format. Opise grafičnih tehnik  povezujem z lastno 

izkušnjo ter jih predstavljam z izraznimi značilnostmi, ki jih nudijo. Poleg naštetega 

obravnavam obdobje neoekspresionizma in grafiko globokega tiska v njem.  V drugem 

delu predstavljam lastna grafična dela, ki jih spremljajo intimni zapisi. Nastale grafike 

povezujem z ekspresijo in iskanjem osebne identitete. V zadnjem, pedagoško-

raziskovalnem delu, analiziram proces pouka in izdelke učencev po izvedbi učne ure 

likovne vzgoje, povezane z globokim tiskom.  
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AABBSSTTRRAACCTT  

The main purpose of my diploma work is to create intimate and expressive confession 

through my graphic work in intaglio print techniques. In the theoretical part I have 

researched the meaning of expression in art. I have closely examined the theoretical 

question as a role of graphic techniques for a certain expression, graphic drawing, lines 

and its expressiveness, gradation and format. I have connected the description of 

intaglio print techniques with my own artistic experience and presented my findings 

regarding their character and expressive options. I have also gathered information 

about the period of neoexpressionism and the evolvement of intaglio print during that 

period. In the second part I have exposed my own graphic work accompanied with 

intimate thoughts. I have connected the created work with expression and searching 

for personal identity. In the last part, the pedagogical one, I have analysed the 

educational process and pupils' final works after the implementation of art course 

dealing intaglio print.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS 

printmaking, intaglio print, expression, identity, neoexpressionism, techniques 

 



ISKANJE IDENTITETE - MOJE GRAFIKE I2012 

 

v 

 

KKAAZZAALLOO  VVSSEEBBIINNEE

11  UUVVOODD ....................................................................................................................................... 1 

22  TTEEOORREETTIIČČNNII  DDEELL ................................................................................................................. 4 

22..11..    KKAAJJ  JJEE  EEKKSSPPRREESSIIJJAA .......................................................................................................................... 5 

22..22..  GGRRAAFFIIČČNNAA  RRIISSBBAA  IINN  NNJJEENNAA  EEKKSSPPRREESSIIVVNNOOSSTT ................................................................................... 6 

22..22..11..  GGRRAAFFIIČČNNAA  RRIISSBBAA ........................................................................................................................... 6 

22..22..22..  GGRRAAFFIIČČNNAA  LLIINNIIJJAA  IINN  TTOONNSSKKEE  VVRREEDDNNOOSSTTII .................................................................................... 6 

22..22..33..  SSLLIIKKOOVVNNAA  PPLLOOSSKKEEVV  IINN  FFOORRMMAATT  GGRRAAFFIIKKEE .................................................................................... 7 

22..33..  GGRRAAFFIIČČNNEE  TTEEHHNNIIKKEE  IINN  EEKKSSPPRREESSIIJJAA .................................................................................................. 9 

22..33..11..  VVLLOOGGAA  LLIIKKOOVVNNEE  GGRRAAFFIIČČNNEE  TTEEHHNNIIKKEE ........................................................................................... 9 

22..33..22..  EEKKSSPPRREESSIIVVNNEE  MMOOŽŽNNOOSSTTII  IIZZBBRRAANNIIHH  GGRRAAFFIIČČNNIIHH  TTEEHHNNIIKK  GGLLOOBBOOKKEEGGAA  TTIISSKKAA .......................... 10 

2.3.2.1. SUHA IGLA ........................................................................................................................... 10 

2.3.2.2. JEDKANICA ........................................................................................................................... 11 

2.3.2.3. MEHKA PREVLEKA ............................................................................................................... 12 

2.3.2.4. REZERVAŽ ............................................................................................................................. 12 

2.3.2.5. AKVATINTA ........................................................................................................................... 13 

2.3.2.6. KOMBINIRANE TEHNIKE ...................................................................................................... 14 

22..44..  ZZGGOODDOOVVIINNSSKKII  PPRREEGGLLEEDD  EEKKSSPPRREESSIIJJEE  VV  GGRRAAFFIIKKII  2200..  SSTTOOLLEETTJJAA ........................................................ 17 

22..44..11..  EEKKSSPPRREESSIIOONNIIZZEEMM ........................................................................................................................ 17 

22..44..22..  PPOOJJAAVV  NNOOVVEE  EEKKSSPPRREESSIIVVNNOOSSTTII ................................................................................................... 17 

22..44..33..  NNEEOOEEKKSSPPRREESSIIOONNIIZZEEMM ................................................................................................................. 18 

22..44..44..  NNEEOOEEKKSSPPRREESSIIOONNIISSTTIIČČNNAA  GGRRAAFFIIKKAA ............................................................................................ 18 

22..44..55..  AAVVTTOORRJJII  NNEEOOEEKKSSPPRREESSIIOONNIIZZMMAA ................................................................................................. 20 

2.4.5.1. GEORG BASELITZ ................................................................................................................. 21 

2.4.5.2. A.R. PENCK ........................................................................................................................... 22 

2.4.5.3. JULIAN SCHNABEL ............................................................................................................... 23 

2.4.5.4. FRANCESCO CLEMENTE ....................................................................................................... 24 

2.4.5.5. LEONARD BASKIN ................................................................................................................ 25 

2.4.5.6. HUGIE O'DONOGHUE .......................................................................................................... 26 

22..44..66..    SSLLOOVVEENNSSKKII  AAVVTTOORRJJII ................................................................................................................... 27 

2.4.6.1. JANEZ BERNIK ...................................................................................................................... 28 

2.4.6.2. ZORAN MUŠIČ ..................................................................................................................... 29 

33  LLAASSTTNNOO  DDEELLOO .................................................................................................................... 31 

33..11..  IIZZHHOODDIIŠŠČČEE .................................................................................................................................... 32 

33..22..  GGRRAAFFIIČČNNEE  TTEEHHNNIIKKEE ....................................................................................................................... 33 

33..33..  NNAAČČIINN  TTIISSKKAANNJJAA ........................................................................................................................... 34 

33..33..11..  SSLLIIKKOOVVNNII  PPRRIIKKAAZZ  PPOOSSTTOOPPKKAA  TTIISSKKAANNJJAA ..................................................................................... 36 

33..44..  TTEEMMEELLJJNNAA  MMOOTTIIVVIIKKAA  MMOOJJIIHH  GGRRAAFFIIČČNNIIHH  DDEELL ............................................................................... 37 



ISKANJE IDENTITETE - MOJE GRAFIKE I2012 

 

v 

 

33..55..  TTEEMMEELLJJII  NNAADDAALLJJNNJJEEGGAA  RRAAZZIISSKKOOVVAANNJJAA ........................................................................................ 37 

33..66..  PPOORRTTFFOOLLIIOO  GGRRAAFFIIKK ....................................................................................................................... 38 

44  PPEEDDAAGGOOŠŠKKII  DDEELL ............................................................................................................... 59 

44..11..  PPEEDDAAGGOOŠŠKKOO--RRAAZZIISSKKOOVVAALLNNII  DDEELL ................................................................................................... 60 

44..22..  UUČČNNAA  PPRRIIPPRRAAVVAA ........................................................................................................................... 61 

44..22..  AANNAALLIIZZAA  IIZZVVEEDDBBEE  LLIIKKOOVVNNEE  NNAALLOOGGEE ............................................................................................. 67 

44..33..  AANNAALLIIZZAA  IIZZDDEELLKKOOVV  UUČČEENNCCEEVV ........................................................................................................ 68 

55  ZZAAKKLLJJUUČČEEKK ......................................................................................................................... 78 

66  VVIIRRII  IINN  LLIITTEERRAATTUURRAA ....................................................................................................... 80 

66..11..  LLIITTEERRAATTUURRAA .................................................................................................................................. 81 

66..22..  IINNTTEERRNNEETTNNII  VVIIRRII ........................................................................................................................... 82 

66..33..  VVIIRRII  SSLLIIKKOOVVNNEEGGAA  GGRRAADDIIVVAA .......................................................................................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISKANJE IDENTITETE - MOJE GRAFIKE I2012 

 

vi 

 

KKAAZZAALLOO  SSLLIIKKOOVVNNEEGGAA  GGRRAADDIIVVAA

SLIKA 1: ABRAHAM BOSSE, TISKARJI PRI DELU, JEDKANICA, 1642 .............................................................. 2 

SLIKA 2: SLIKOVNA PLOSKEV KOT NAPREJ POMAKNJENA FRONTALNA RAVNINA .............................................. 8 

SLIKA 3: DETAJL GRAFIKE V TEHNIKI SUHE IGLE ...................................................................................... 10 

SLIKA 4: DETAJL GRAFIKE V TEHNIKI JEDKANICE ..................................................................................... 11 

SLIKA 5: DETAJL GRAFIKE V TEHNIKI MEHKE PREVLEKE ............................................................................ 12 

SLIKA 6: DETAJL GRAFIKE V TEHNIKI REZERVAŽA ..................................................................................... 13 

SLIKA 7:  DETAJL GRAFIKE V TEHNIKI AKVATINTE ..................................................................................... 14 

SLIKA 8: DETAJL GRAFIKE V KOMBINIRANI TEHNIKI ................................................................................. 15 

SLIKA 9: GEORG BASELITZ, BREZ NASLOVA,  SUHA IGLA, 1986 ................................................................ 21 

SLIKA 10: GEORG BASELITZ, BREZ NASLOVA, SUHA IGLA, 1995 ............................................................... 21 

SLIKA 11: A. R. PENCK, VEČER PRI GRAFU, JEDKANICA, 1976 ................................................................. 22 

SLIKA 12: A. R. PENCK, KARIN GLEDA NA ZAHOD, JEDKANICA, 1980 ........................................................ 22 

SLIKA 13: JULIAN SCHNABEL, IZ CIKLA TOD: CAGE WITHOUT BARS, AKVATINTA IN JEDKANICA, 1983 .............. 23 

SLIKA 14: JULIAN SCHNABEL, IZ CIKLA: TOD: CAGE WITHOUT BARS, AKVATINTA IN JEDKANICA, 1983 ............. 23 

SLIKA 15: FRANCESCO CLEMENTE, OČETJE, AKVATINTA, 1990 ................................................................. 24 

SLIKA 16: FRANCESCO CLEMENTE, MATERE, AKVATINTA, 1990 ............................................................... 24 

SLIKA 17: LEONARD BASKIN, RISBA ZA ILIADO, JEDKANICA, 1962 ............................................................ 25 

SLIKA 18: LEONARD BASKIN, GERICAULT, JEDKANICA, 1969.................................................................... 25 

SLIKA 19: TRI ŠTUDIJE ZA KRIŽANJE II, CARBORUNDUM PRINT (KOLAGRAFIJA, GLOBOKI TISK), 2000 ............... 26 

SLIKA 20: JANEZ BERRNIK, 9.11.1985, JEDKANICA IN AKVATINTA, 1985 .................................................. 28 

SLIKA 21: JANEZ BERNIK, 13.4.1985, JEDKANICA IN AKVATINTA, ............................................................. 28 

SLIKA 22: ZORAN MUŠIČ, NISMO POSLEDNJI, JEDKANICA, 1975.............................................................. 29 

SLIKA 23: ZORAN MUŠIČ: NISMO POSLEDNJI, JEDKANICA, 1975 ............................................................. 30 

SLIKA 24: ZORAN MUŠIČ, NISMO POSLEDNJI, JEDKANICA, 1970 .............................................................. 30 

SLIKA 25: GRAFIČNA STISKALNICA....................................................................................................... 32 

SLIKA 26: PRIPOMOČKI ZA GRAFIKO GLOBOKEGA TISKA 1 ........................................................................ 34 

SLIKA 27: PRIPOMOČKI ZA GRAFIKO GLOBOKEGA TISKA 2 ........................................................................ 34 

SLIKA 28: JEDKANICA, ODTISNJENA Z "DVIGOVANJEM RISBE« .................................................................. 35 

SLIKA 29: ODTIS JEDKANICE, TISKANE  S KLASIČNIM POSTOPKOM .............................................................. 35 

SLIKA 30: BRISANJE BARVE  Z ORGANTINOM ......................................................................................... 36 

SLIKA 31: ODSTRANJEVANJE ODVEČNE BARVE ....................................................................................... 36 

SLIKA 32: VTIRANJE BARVE ................................................................................................................ 36 

SLIKA 33: BRISANJE BARVE  Z DLANJO .................................................................................................. 36 

SLIKA 34: BRISANJE BARVE  S ČASOPISNIM  PAPIRJEM ............................................................................. 36 

SLIKA 35: "DVIGOVANJE RISBE" NA PEČKI ............................................................................................ 36 

SLIKA 36: TINA MOHOROVIĆ, V OBJEMU, AKVATINTA, 2010................................................................... 39 

SLIKA 37: TINA MOHOROVIĆ, DRUŽINA NA PETEK, 14., AKVATINTA, 2010 ................................................ 41 

SLIKA 38: TINA MOHOROVIĆ, POSLEDNJA SODBA, AKVATINTA, 2011 ....................................................... 43 

SLIKA 40: TINA MOHOROVIĆ, STORMHENGE, KOMBINIRANA TEHNIKA, 2011 ............................................ 45 

SLIKA 41: TINA MOHOROVIĆ, OSAMLJENA MNOŽICA, SUHA IGLA, 2011 ................................................... 47 

SLIKA 42: TINA MOHOROVIĆ, KO ME POJEŠ, KOMBINIRANA TEHNIKA, 2011 .............................................. 49 

SLIKA 43: TINA MOHOROVIĆ, V LASTNIH ŠTRENAH, KOMBINIRANA TEHNIKA, 2012 .................................... 51 

SLIKA 44: TINA MOHOROVIĆ, DEKSPRESIJA, AKVATINTA, 2012................................................................ 53 



ISKANJE IDENTITETE - MOJE GRAFIKE I2012 

 

vii 

 

SLIKA 45: TINA MOHOROVIĆ, JUŽNO OD SANJANJA, KOMBINIRANA TEHNIKA, 2011 ................................... 55 

SLIKA 46: TINA MOHOROVIĆ, ZA MOJIMI OČMI, JEDKANICA, 2012 .......................................................... 57 

SLIKA 47: LIKOVNI IZDELEK 1 ............................................................................................................. 68 

SLIKA 48: LIKOVNI IZDELEK 2 ............................................................................................................. 69 

SLIKA 49: LIKOVNI IZDELEK 3 ............................................................................................................. 70 

SLIKA 50: LIKOVNI IZDELEK 4 ............................................................................................................. 71 

SLIKA 51: LIKOVNI IZDELEK 5 ............................................................................................................. 72 

SLIKA 52: LIKOVNI IZDELEK 6 ............................................................................................................. 73 

SLIKA 53: LIKOVNI IZDELEK 7 ............................................................................................................. 74 

SLIKA 54: LIKOVNI IZDELEK 8 ............................................................................................................. 75 

SLIKA 55: LIKOVNI IZDELEK 9 ............................................................................................................. 76 

SLIKA 56: LIKOVNI IZDELEK 10 ........................................................................................................... 77 

 

KKAAZZAALLOO  PPRREEGGLLEEDDNNIICC

TABELA 1:  KARAKTER LINIJE IZBRANIH GRAFIČNIH TEHNIK GLOBOKEGA TISKA .................................... 16 

 

 

  



                                                                                            ISKANJE IDENTITETE - MOJE GRAFIKE I 2012 

1 

 

  
  

  

11  UUVVOODD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISKANJE IDENTITETE - MOJE GRAFIKE I2012 

 

2 

 

»Tu sem, del tega prostranega vesoljstva;  

tu bom, s svojo življenjsko in umetniško izpovedjo.« 

(Zoran Mušič) 

Področje grafike je skozi proces  

ustvarjanja v grafičnih tehnikah 

globokega tiska predstavljalo 

glavnino mojega likovnega 

udejstvovanja v zadnjih štirih 

letih. Grafika mi je z intimnostjo 

in procesualnostjo, ki jo nudi,  

pisana na kožo. Omogoča mi 

premišljeno delovanje ter 

ponotranjeno izražanje svojih  

najglobljih doživljanj. Osnovo 

vsake grafike predstavlja  risba, 

ki skozi takšne ali drugačne linije spregovori o življenju. Pripoveduje o risarju, njegovih 

notranjih vzgibih in odnosu do sveta. Z različnimi tehničnimi obdelavami matrice daje 

grafika risbi »svojski« karakter. Ponuja tudi široko paleto kombiniranja tehnik in 

eksperimentiranja. Tehnika je v grafiki zavezujoča in omejujoča hkrati. Iskanje svobode 

likovnega izraza znotraj tehničnih omejitev pa toliko bolj izpopolnjujoče. Ročni 

postopek brisanja barve in tiskanja na končnem odtisu pušča še dodaten avtorski pečat.    

Diplomsko nalogo sem zasnovala na raziskovanju ekspresije znotraj tehnik globokega 

tiska. Ekspresija je prisotna v vsakem umetniškem delu, hkrati pa zaradi različnosti 

pojavljanja v likovni umetnosti in umetniškem izražanju od nekdaj predstavlja izziv. 

Postavlja nova vprašanja in iskanja, pušča pa tudi pomembno sled v mojem likovnem 

ustvarjanju. V teoretičnem delu diplomske naloge najprej razjasnjujem pojem  

ekspresije. Bolj natančno se posvečam  ekspresiji v liniji, ki je najpomembnejše izrazno 

sredstvo moje umetniške grafike. Raziskujem ekspresivne možnosti znotraj različnih 

tehnik grafike globokega tiska, posvečam se umetnostno-zgodovinskim obdobjem 

dvajsetega stoletja, v katerih je ekspresija glavno sredstvo in namen umetniškega 

izražanja. Predstavljam sodobne grafične avtorje, ki so s svojim ustvarjanjem 

pomembni za razumevanje ekspresije v umetnosti in zaznamujejo tudi moje grafično 

ustvarjanje. 

V drugem delu predstavljam svoja grafična dela v različnih tehnikah globokega tiska. V 

delih je rdeča nit poglobljeno razmišljanje o lastni identiteti, psihičnih nezavednih 

procesih in posredovanje močnih občutenj sveta znotraj in zunaj mene. Nastale grafike 

so osebno izpovedne in zajemajo intimno doživljanje sveta, sebe in drugih. Pomembno 

vlogo pri teh delih igra abstrahirana človeška figura, ki je stalni spremljevalec mojih 

grafik. 

Slika 1: Abraham Bosse, Tiskarji pri delu, jedkanica, 1642 
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V tretjem delu svoje teoretično in praktično znanje prenašam v pedagoško prakso. 

Učencem pri likovni vzgoji skušam čim bolj atraktivno in nazorno predstaviti globoki tisk 

ter jim približati grafično kulturo. Glavni cilj izvajanja pouka pa so seveda kvalitetni in 

izvirni grafični odtisi. 
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22..11..    KKAAJJ  JJEE  EEKKSSPPRREESSIIJJAA  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo pod pojmom ekspresija sledečo 

razlago: 

ekspresíja  -e ž (ȋ) 1. knjiž. kar izraža ali vzbuja čustveno prizadetost: besedna, izrazna 

ekspresija / dramatična ekspresija baletnega prizora / vsi stilni elementi so podrejeni 

idejni ekspresiji 2. med. iztisnjenje: ekspresija zastale posteljice. (http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ekspresija&hs=1, 1.5.2012) 

ekspresíven  -vna -o prid. (ȋ) knjiž. ki izraža ali vzbuja čustveno prizadetost: ekspresivna 

beseda; ekspresivna izrazna sredstva / opera je ekspresivna zlasti v tragičnih prizorih / 

ekspresiven umetnik.  (http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa& expression 

=ekspresiven&hs=1, 1.5.2012) 

Za moje raziskovalno področje diplomske naloge je na podlagi Slovarja slovenskega 

knjižnega jezika primerna razlaga, ki pravi, da je ekspresija to, kar izraža ali vzbuja 

čustveno prizadetost. Ne moremo zanikati, da je ekspresija stalnica v likovni umetnosti  

in velik del umetnosti ekspresiven.   

Tisto, kar naj bi izražale umetnine, so določene antropomorfne lastnosti. To so 

kvalitete, ki se običajno nanašajo zgolj na človeka. (antropomórfen  -fna -o prid. (ọ̑) 

nanašajoč se na antropomorfizem: antropomorfno naziranje, opisovanje / antropomorfna 

upodobitev // knjiž. podoben človeku: antropomorfna oblika predmeta / antropomorfna usoda  

antr. antropomorfne opice antropomorfi lastnosti. (http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe? 

name=sskj_testa&expression=antropomorfen&hs=1, 1.5.2012))  

Ekspresija je torej v tem smislu kazanje, utelešenje, projekcija človeških, oziroma 

antropomorfnih kvalitet. Najprej umetnika gane neko občutje ali izkustvo, s katerim 

prežeme svoje umetniško delo. Prava umetnina pa poseduje zmožnost, da prenaša 

enako občutje na gledalce. Pri tem je zelo pomemben faktor iskrenosti, za kar umetnik 

potrebuje lastno izkušnjo nečesa, ki ga nato vodi pri ustvarjanju umetnine. 

(filo3.pfmb.uni-mb.si /gradiva/ Kaj%20je %20 ekspresija. ppt, 21.12.2011) 

Ekspresija se v likovnih delih odraža na različne načine. Odvisna je od ustvarjalčevih 

karakternih značilnosti, doživljanja in izkušnje s svetom, ki združene skupaj dajo 

poseben izraz likovnemu delu. Umetniki ekspresijo včasih namerno pomaknejo v 

ozadje, da pridejo v ospredje druge kvalitete likovnega dela. Včasih pa ravno osebno 

izkušnjo neposredno zlijejo v izrazito, takoj opazno ekspresijo. Lahko bi rekli, da jo v 

slednjem primeru uporabijo kot sredstvo za doseganje močnega čustvenega izraza. 

Ekspresija pa je izmuzljiv pojem. Ne moremo postaviti jasnih pravil ali definicij, kdaj je 

neko umetniško delo bolj ali manj ekspresivno. Z izrazom ekspresije so namreč 

neločljivo povezana čustva. Pri čustvovanju in čustvih pa se zlahka zatakne, saj je 

njihovo pojmovanje subjektivno in različno od človeka do človeka. Zato sem v 

opredeljevanju ekspresije zgolj nakazala smernice v razmišljanju o njej in pustila tudi 

nekaj odprtih, nedorečenih misli. 
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22..22..  GGRRAAFFIIČČNNAA  RRIISSBBAA  IINN  NNJJEENNAA  EEKKSSPPRREESSIIVVNNOOSSTT  

22..22..11..  GGRRAAFFIIČČNNAA  RRIISSBBAA  

gráfika  -e ž (á) 1. likovna umetnost, pri kateri se na plošči izdelana risba odtiskuje: 

ukvarjati se z grafiko; nove tehnike v grafiki / umetniška grafika; uporabna grafika // 

odtis v kaki grafični tehniki. (http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name =sskj_testa& 

expression=grafika&hs=1, 1.5.2012) 

»Grafika je panoga likovne umetnosti, ki temelji na risbi. Risba pa je splošno znano 

najbolj prvinski, spontan in avtorski izraz umetnikove misli in doživljanja.« (Muhovič, 

1992, v  Suhy (ur.), 1992, str. 28) 

Frielander pravi, da je risanje izbiranje, odločanje, izpuščanje in duhovno preseganje. 

Kot takšno pa predstavlja neprecenljivo vrednost za dejavni in intimni izraz umetnikove 

individualnosti. Po Butini je risba med vsemi likovnimi možnostmi izražanja najbolj 

neposreden izraz likovne intuicije, saj prevede bit likovnega doživetja in spoznanja 

neposredno v čutno-nazorno likovno formo. Po besedah Donalda Kuspita so risbe 

skrajno intimna dela, v katerih se na najbolj neposreden način izražajo umetnikova 

najgloblja emocionalna in konceptualna stanja. Po Heglovi filozofiji pa z risanjem 

prehaja umetnikov duh neposredno v spretnost umetnikove roke in od tod v 

simboličen likovni prostor. (Muhovič, v Suhy (ur.), 1996) 

Ročna risba, kot poudarjajo mnogi raziskovalci, je psihogram umetnika. Grafična plošča 

pa natančnejši seizmograf umetnikovega risarskega psihograma kot površina papirja. 

Na papirju namreč risalo gladko teče, grafična plošča pa zaradi trdne podlage daje 

umetnikovi roki veliko večji odpor in s tem zavira mehanizme, ki vlečejo v rutino in 

všečnost. (Muhovič, 1992, v Suhy (ur.), 1992)  

»Specifika grafične risbe se navezuje na ekspresivne vrednosti proizvedenih linearnih 

tvorb, ki izvirajo iz narave grafične tehnike (razlika med linijo suhe igle ali jedkanice in s 

tem tudi razlika v izraznosti risbe) ter iz preciznejšega registriranja premikov v 

umetniški imaginaciji, ki ga omogoča odpor grafične materije. Lastnost grafične risbe je 

s tega stališča neposrednost in živost zapisa, ki nas doživljajsko aktivira, še preden ga 

racionalno dojamemo, in izrazito personalizirana informacija o umetnikovem zavestno-

podzavestnem habitusu.« (Muhovič, 1996, v Suhy (ur.), 1996, str. 205) 

22..22..22..  GGRRAAFFIIČČNNAA  LLIINNIIJJAA  IINN  TTOONNSSKKEE  VVRREEDDNNOOSSTTII    

Pri razčlenitvi likovnih elementov se bom osredotočila na dva izmed najbolj osnovnih, 

linijo in tonske vrednosti. Barvo pa bom zaradi črno-bele narave mojih grafičnih del pri 

obravnavi izpustila. 

Po Kleeju je linija najbolj omejen likovni element, sestavljen iz merljivih količin, kot so 

dolžina, koti, dolžina premera in žariščna razdalja. Tako je značilnost tega likovnega 

elementa mera. Drugačne narave je tonska vrednost, ki obsega mnoge stopnje 

zasenčenosti med črno in belo. Klee  jo  označuje s težo, saj se nam svetle tonske 

vrednosti zdijo lažje in temne težje. Različne stopnje tonskih vrednosti lahko ravno po 
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teži primerjamo med seboj. Poleg tega črna lahko stoji v odnosu do belega ozadja in 

bela do črnega ozadja. Obe pa sta lahko v odnosu do srednje sivega ozadja. Tonska 

vrednost je torej najprej teža, po svojem obsegu in mejah pa je tudi mera. (Butina, 

1997a) 

Linija ima v grafični risbi neskončne možnosti variiranja. Lahko modelira svetlostne 

vrednosti, ki niso linearne, lahko uporablja točkovne možnosti in celo vrsto načinov 

potez, ki postanejo izraz grafikovega temperamenta z njemu lastno individualno 

motoriko. Psihofizični osnovi linije sta dve. Prva je gibanje nekega predmeta v prostoru, 

ki se odraža na mrežnici. Takšno gibajočo se linearno pot in njeno sled, na primer pot 

konice igle na cinkovi plošči, ki se giblje iz svoje lastne energije, je Klee imenoval 

aktivna linija. Aktivna linija se v likovnem prostoru lahko svobodno giblje v vse smeri -  

navzgor, navzdol, levo, desno, diagonalno, v zavojih, lokih ali cikcakih. Na ploskvi lahko 

zariše konfiguracije, ki povzročajo občutek tretje dimenzije. Kadar linija v svojem 

gibanju omeji neko zaključeno površino in oriše neko ploskev, postane medialna linija. 

Energija linije in energija ploskve v takšnem primeru delujeta enakovredno. Z linijo pa 

lahko ploskev orišemo tudi drugače. Linije na primer zgostimo z vzporednimi ali 

križajočimi se potezami in tako pokrijemo neko površino z enakomerno tonsko (ali 

barvno) vrednostjo. Kadar so linije tako goste, da jih ne razločimo več, linija kot 

element izgine in se pojavi ploskev z določeno površinsko energijo, ki je v nasprotju s 

površinsko energijo okolja. Obrisna linija, ki tako nastane, nima več lastne energije, ker 

je le posledica površinskih energij ploskve in njenega okolja, zato postane linija v takem 

primeru pasivna linija. Z vzporednimi ali križajočimi potezami linij lahko poleg ostrih 

prehodov z ene površine na drugo rišemo tudi prehode iz ene svetlostne (ali barvne) 

vrednosti v drugo na postopen, kontinuiran način. (Butina, 1997a) 

V zadnjih dveh primerih prehajamo iz področja linije na področje svetlostnih tonskih 

vrednosti. V odnosu do ploskve namreč ton lahko uporabljamo na dva različna načina. 

Prvi je diskontinuiran, hitri in jasno opredeljen prehod iz tona v ton, označen s pasivnim 

linearnim obrisom. Ta navadno sovpada z robovi, oziroma z obrisi predmetov in ga 

beremo kot hiter prehod iz enega prostorskega plana v drugi. Drugi prehod je 

kontinuiran, saj svetlobna vrednost počasi prehaja iz temnega v svetlo ali obratno. 

Večinoma opisuje počasno spreminjanje prostorske usmerjenosti površin predmetov in 

ploskev. Oba prehoda pa nam neposredno sugerirata občutek globine prostora. (Butina, 

1997a) 

 

22..22..33..  SSLLIIKKOOVVNNAA  PPLLOOSSKKEEVV  IINN  FFOORRMMAATT  GGRRAAFFIIKKEE 

»Slikovna ploskev je v resnici naprej pomaknjena frontalna ravnina prostorskega križa in 

jo tako tudi doživljamo; vse energije v slikovni ploskvi doživljamo kot energije, ki se 

gibljejo v frontalni ravnini, v ravnini našega telesa: gibanja energij k slikovni ploskvi ali 

od nje so likovni ekvivalenti gibanj k nam ali od nas.« (Butina, 1997a, str. 179)  

»Umetnik projicira svojo zamisel in vizijo na slikovno ploskev, ki je njegova frontalna 

ravnina in zato on sam.« (Butina, 1997a, str. 81)  
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Zgornja citata lepo ponazori spodnja slika, ki nazorno prikazuje slikovno ploskev kot 

naprej pomaknjeno frontalno ravnino.  

 

Slika 2: Slikovna ploskev kot naprej pomaknjena frontalna ravnina 

Kako umetnik in tudi gledalec doživljata slikovno ploskev, je v veliki meri odvisno tudi 

od formata. Grafike so večinoma omejene na manjše formate, saj v večini primerov že 

sama narava tehnik in dela v globokem tisku preprečuje monumentalnost. Grafike, ki 

jih po navadi lahko držimo v rokah, z lahkoto obvladamo tako telesno kakor psihično. 

Likovni prostor majhnih formatov ni agresiven prostor, nas ne vsrkava s takšno silo, da 

se mu ne bi mogli upreti, tudi če je vsebina grafike takšne narave. Pri opazovanju grafik 

lahko v večini primerov telesno mirujemo in se v njihovem likovnem prostoru 

sprehajamo zgolj duhovno. Telesno gibanje je omejeno na gibanje oči. Tako je pri 

majhnih formatih ob gledanju možna mirna kontemplacija. (Butina, 1997a) 
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22..33..  GGRRAAFFIIČČNNEE  TTEEHHNNIIKKEE  IINN  EEKKSSPPRREESSIIJJAA  

Kot sem že zapisala v začetnem poglavju diplomske naloge, se ekspresija v likovnih 

delih manifestira na različne načine. Eden izmed teh načinov je zagotovo likovna 

tehnika, uporabljena v umetniškem delu. Če prejšnji stavek prenesemo na področje 

umetniške grafike, je torej eden od načinov manifestacije ekspresije izbrana grafična 

tehnika. Leta 1992 je v katalogu Drugega bienala slovenske grafike Meta Gabršek 

Prosenc zapisala: »Če se osredotočimo na zgodovinski tok v likovni umetnosti od druge 

svetovne vojne naprej, je bilo v šestdesetih letih opazno zavračanje kulta unikata, in 

umetniške smeri kot na primer pop art so videle v multipliciranju svoje izvirno 

izhodišče. Danes lahko ugotavljamo, da je grafika zopet postala izrazilo »samo po sebi«; 

produkcijo uravnava predvsem želja umetnika, da bi izrazil njene likovne draži. Od tod 

renesansa klasičnih grafičnih tehnik, od tod opuščanje eksperimentiranja z različnimi 

»kolažnimi« prijemi.« (Gabršek Prosenc, v Suhy (ur.), 1992, str. 21)  

Navedeni citat potrjuje tezo, da je grafična tehnika pomemben nosilec ekspresije in 

končnega izraza umetniškega dela. 

22..33..11..  VVLLOOGGAA  LLIIKKOOVVNNEE  GGRRAAFFIIČČNNEE  TTEEHHNNIIKKEE  

Likovne tehnike so kombinacije osebnega načina dela ter uporabe orodij in materialov. 

V osnovi sta vsaka tehnika in vsak material primerna za likovno delo. Umetnik s svojo 

občutljivostjo za različne tehnike, njihove izrazne in oblikovalske možnosti izbira tiste, ki 

najbolj ustrezajo njegovim namenom. Nobena, še tako odlična zamisel ne bo 

prepričala, če  ji avtor ne bo dal ustrezne forme z obvladovanjem tehnike in materiala.  

Z materialom in tehniko pa je za najboljši možen rezultat potrebna izkušnja. Zato je 

poznavanje tehnik in materialov zelo pomembno za likovnega ustvarjalca in odločilno 

za končni uspeh umetniškega dela. Velja pa tudi obratno. Še tako dobro poznavanje 

tehnike in materiala ne zadostuje, da bi slaba zamisel postala umetnina. Bolj kot 

kjerkoli v materialni in duhovni proizvodnji se morajo v likovni umetnosti vse sestavine 

zliti v celoto. (Butina, 1997a)  

»Vsaka tehnika se ponaša z določenimi karakteristikami, ki dodatno začinijo končni 

rezultat. Res je, da tehnika lahko postane omejitev, ampak iz te iste omejitve lahko 

zraste želja po preseganju, identifikaciji novih možnosti in procedur.« (Ucelli Perelli (ur.), 

2011, str. 15)  

Uporaba orodij in materialov je lahko zelo različna glede na umetniško osebnost. 

Posebnost likovnih tehnik je sled umetnikove oblikujoče roke v nasprotju s hladnostjo 

strojne obdelave. Res je, da tudi umetniki pogosto uporabljajo stroje pri svojem delu. 

Toda največkrat jih ne uporabljajo v smislu strojne proizvodnje, ampak tako, da vtisnejo  

materialu in tehnologiji svojo osebno noto, pečat svoje individualnosti. (Butina, 1997a) 

Tudi grafika globokega tiska zahteva strojno obdelavo. Vendar je v ospredju uporabe in 

dela še vedno umetnik. Proces priprave matrice, papirja, prirejanja pritiska na tiskarski 

preši, pogona tiskarskega stroja, usmerja in upravlja v procesu izvedbe grafični umetnik 
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sam. Grafikam s posvečeno pozornostjo, potrpežljivo ročno obdelavo in tiskanjem daje 

osebno noto, ki veje iz končnega odtisa. Tako kljub uporabi tiskarskega stroja ostane 

proces dela individualiziran in se »vtisne« v končni odtis umetnika.  

 

22..33..22..  EEKKSSPPRREESSIIVVNNEE  MMOOŽŽNNOOSSTTII  IIZZBBRRAANNIIHH  GGRRAAFFIIČČNNIIHH  TTEEHHNNIIKK  GGLLOOBBOOKKEEGGAA  TTIISSKKAA  

2.3.2.1. SUHA IGLA  

Suha igla je mehanska grafična tehnika globokega tiska. Izvaja se z neposrednim 

risanjem z iglami različnih debelin in oblik na obrušeno, spolirano in očiščeno površino 

cinkove plošče. Posebno izrazno moč ji daje bogata kontrastnost linij, dosežena z 

različnim pritiskanjem igle na podlago. Z močnejšim ali rahlejšim pritiskom igle na 

površino namreč ustvarjamo globljo ali plitkejšo tiskovno površino linije. Privlačna je 

zaradi hitrega tehničnega postopka in svoje neposrednosti. Primerna je za uresničitev 

mnogih likovnih namer, velikokrat služi tudi kot dopolnilo pri oblikovanju in korigiranju 

plošč, obdelanih z drugimi tehnikami. (Hozo, 1988) 

Karakter suhe igle je bradata, kosmata linija nejasnih robov, ki deluje zelo mehko. Linije 

so lahko fine ali debelejše in močnejše. Posebnost te tehnike predstavlja žametna 

črnina. Pri nanosu barve se le-ta namreč »skrije« za robove. Ti nastanejo zaradi 

neposrednega delovanja igle, ki pri risanju na plošči ustvarja brazde. Pri brisanju barve 

tako nastaja kosmata, žametno črna linija. Tehnika nudi možnost močnega kontrasta. 

Izraznost vrisanih linij pa je odvisna tudi od kota, pod katerim vrisujemo. Te 

karakteristike se lepo vidijo na spodnji sliki, ki predstavlja povečan detajl grafike suhe 

igle.  

»Če je risba začetna, nujna v umetniškem izražanju, prvi znak ideje ali njena 

kompleksna, finalna definicija, potem je suha igla točno to in vse to. Je natančna in 

konkretna, subtilna in nežna, zračna. Izraža različne stvari, drobne nianse in težke tone. 

Je skromna, a vseeno bogata.« (Jevdjović, v Cvetić (ur.), 2011, str. 2)  

 V tisku večje naklade suha igla izgublja svežino, postane zasenčena, temni deli pa 

postajajo vse svetlejši, z vidnimi potezami igle. (Hozo, 1988) 

 

 

 

 

 

           

 

 

                    Slika 3: Detajl grafike v tehniki suhe igle  
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2.3.2.2. JEDKANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Slika 4: Detajl grafike v tehniki jedkanice 

 

Jedkanica predstavlja kemično grafično tehniko globokega tiska. Obrušeno, spolirano,  

očiščeno in razmaščeno površino cinkove plošče prevlečemo z zaščitno podlago 

(asfaltni lak), ki je odporna na delovanje kisline. Z risanjem po osušeni podlagi z iglo (ali 

iglami različnih debelin) odstranjujemo film prevleke do vidljivosti cinkove plošče. Tako 

obdelano matrico izpostavimo delovanju kisline, ki razjeda sledove igle. Kako močno bo 

izjedkala vrisane linije je odvisno od moči kisline in dolžine jedkanja. Relativna 

enostavnost tehničnega postopka je omogočila, da je jedkanica postala najbolj 

popularen način razmnoževanja umetnikovega intimnega zapisa, risbe ali zahtevnejše 

likovne kompozicije. Po načinu izražanja je zelo individualna. Umetniku dovoljuje širšo 

improvizacijo. Zaradi majhnega odpora materiala pri oblikovanju pa omogoča, da 

najbolj spontano izrazi lasten likovni rokopis in neposredno ustvari svojo likovno 

zamisel. (Hozo, 1988) 

 »Jedkanica ponuja linearno bogastvo in taktilnost.« (Tallman, 1996, str. 8)  

Karakterno spominja na risbo z rotringom, saj je fina in ostra. Linije so enakomerne, 

intenziteta linije je odvisna od časa jedkanja. Poznamo tudi stopenjsko jedkanico, pri 

kateri linije izpostavimo delovanju kisline v različnih časovnih intervalih in tako dobimo 

različne debeline črt ter s tem drugačne poudarke na risbi. 

Na tem mestu bi rada omenila dva različna načina tiskanja jedkanice. Sama pri tiskanju 

jedkanice rada uporabljam tehniko brisanja, pri kateri »dvignem« risbo, kar zelo ustreza 

karakterju moje linije, ki je senzibilna, nežna in trepetava. Pri brisanju barve s posebnim 

postopkom risbo poudarim ter hkrati zmehčam kontrast med linijo in sivino brisanega 

ozadja. Postopek poleg klasičnega postopka tiskanja podrobneje opisujem v praktičnem 

delu diplomske naloge, pod poglavjem Načini tiskanja. 
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2.3.2.3. MEHKA PREVLEKA 

Mehka prevleka je grafična tehnika globokega tiska, ki omogoča grafični risbi karakter 

mehkobe in prefinjene zrnatosti, saj jo ustvarjamo s svinčnikom. Tudi končni odtis zelo 

spominja na risbo s svinčnikom. Je nežna in intimna tehnika. Pri končnem odtisu izraz 

dopolnijo prstni odtisi in odtisi dlani, ki se v procesu risanja naključno odtisnejo na 

matrico. 

Cinkovo ploščo premažemo z mehko prevleko, nanjo položimo papir in rišemo po nje-

govi hrbtni strani. Na mestih, kjer se svinčnik dotika papirja, se zaščitna podlaga »odle-

pi« od cinkove plošče in omogoči dostop delovanju kisline. Tehniko mehke prevleke se 

zato velikokrat uporablja za vtiskovanje teksture materiala. Moč črte uravnavamo s pri-

tiskom roke na podlago. Tehnika nudi mehke, zrnate linije. Svetli deli grafike izven ume-

tnikove intervencije so posuti s slabše izraženimi točkami na mestih, kjer se je papir, na 

katerega smo risali, dotaknil površine mehke zaščitne podlage. (Hozo, 1988) 

Sama sem tehniko mehke prevleke v praksi raziskovala in preizkušala tako, da sem za 

risalno podlago izbirala različne vrste papirja, tudi blaga. S tem sem pridobivala na spe-

cifiki izraza in ustvarjala različice znotraj tehnike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Detajl grafike v tehniki mehke prevleke 

2.3.2.4. REZERVAŽ 

Rezervaž je grafična tehnika globokega tiska, prepoznavna po tonski gradaciji zaradi 

jedkanja večjih odprtih površin. Izrazno sredstvo pri ustvarjanju rezervaža je linija ali 

ploskev, naslikana s čopičem. Risbo na očiščeno in razmaščeno ploščo nanesemo 

neposredno s čopičem, namočenim v vodotopno zmes za risanje (mešanica sladkorja in 

tuša). Posušeno risbo prekrijemo s tekočo asfaltno prevleko. Ko se le-ta posuši, ploščo 

potopimo v toplo vodo. Po kratkem času začne vodotopna zmes za risanje odstopati in 

osvobaja narisana mesta za jedkanje. Pri izpostavljanju tako obdelane matrice kislini 
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nastaja gladka izjedkana površina, ki pri tisku ustvarja značilno »kanjonasto« obliko, saj 

se barva ob brisanju nabere na robovih izjedkanih površin. Linija je mehka, njen 

karakter je slikarski. Značilni so bolj ali manj blagi prehodi sivin, ki na robovih prehajajo 

v močno črnino. (Hozo, 1988)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Detajl grafike v tehniki rezervaža 

2.3.2.5. AKVATINTA  

Pri rezervažu in akvatinti gre za sorodni grafični tehniki globokega tiska. Pri akvatinti je 

namreč postopek priprave plošče in risanja na matrico enak kot pri rezervažu. S to 

razliko, da pred jedkanjem na ploščo enakomerno posujemo asfaltni prah in ga s 

pomočjo segrevanja na pečki utrdimo na ploščo. Razlika se seveda pozna v izraznosti in 

karakterju risbe. Za akvatinto je značilna izrazita zrnasta tiskovna površina. Barva se 

ustavi po celotni izjedkani površini ter ustvarja enakomerno globoko črnino. Svetle 

točke nepravilne oblike nastanejo na mestih, kjer se je prijel raztopljen asfaltni prah. 

(Hozo,1988)  »Akvatinta ponuja mehak, kosmat razpon tonov.« (Tallman, 1996, str. 8)  

Ta tehnika ponuja tudi možnost tonske obdelave grafične risbe. Tehnični postopek 

akvatinte je v tem primeru sestavljen iz niza osmišljenih manipulacij, s katerimi grafik 

oblikuje lastno likovno zamisel, grafično sliko bogatih tonskih gradacij, od najsvetlejših 

do maksimalno zasičenih tonov (ravno obratno kot pri tehniki gravure, mezzotinti, s 

katero jo največkrat zamenjajo). To je razlog, da so linije bolj močne in v večjem 

kontrastu z ozadjem. Po izraznosti so prehodi med toni dokaj ostri. (Hozo, 1988) 

V svojih grafičnih delih sem akvatinto večinoma uporabljala za doseganje popolnoma 

črnih slikarskih ploskev in redkeje za tonsko obdelavo.  
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  Slika 7:  Detajl grafike v tehniki akvatinte 

2.3.2.6. KOMBINIRANE TEHNIKE 

Večina grafikov pri svojem ustvarjanju večkrat uporablja kombinacijo različnih tehnik. S  

kombiniranjem tehnik namreč v grafiko vnašamo večje bogastvo linij, več izraznih 

možnosti in posledično nove možnosti v izpovednosti. Eksperimentiranje in 

manipuliranje z grafičnimi tehnikami v različnih kombinacijah ponuja grafiku veliko 

svobode in možnosti, da odkriva bolj individualen, sebi lasten in avtonomen likovni 

zapis. Seveda je pri kombiniranju potrebnih kar nekaj izkušenj, poznavanje karakternih 

značilnosti posameznih tehnik in njihovih izraznih kvalitet. Potrebno je tudi poglobljeno 

poznavanje omejitev posameznih grafičnih tehnik. Pri kombiniranju pomembno vlogo 

igra nenehno preizkušanje, igranje in eksperimentiranje z obdelavo plošče. 

Kombiniranje tehnik zahteva veliko mero potrpežljivosti, saj je dolgotrajno, velikokrat 

potrebuje tudi stalne korekture. Na končnem odtisu se morajo tehnike stapljati in se 

podpirati v izraznosti. Grafik mora torej poskrbeti, da  se uporabljene tehnike ne 

„tepejo“ med sabo, saj v nasprotnem primeru kombiniranje ni smiselno. V takšnem 

primeru je bolje, da likovno delo dovršimo v eni sami primerni tehniki.  

Slika na naslednji strani prikazuje detajl grafike, ki je bila izdelana s kombiniranjem 

jedkanice, suhe igle ter dveh stopenj akvatinte. 
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 Slika 8: Detajl grafike v kombinirani tehniki 
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Spodnja razpredelnica zgoščeno prikazuje osnovne značilnosti linije vseh zgoraj opisa-

nih tehnik in njihovih izraznih kvalitet. V njej je razvidno, v kolikšni meri je grafična teh-

nika pomembna za ekspresijo grafičnega dela in kako široko paleto možnosti nam hkrati 

ponuja. 

 

KARAKTER LINIJE IZBRANIH GRAFIČNIH 
TEHNIK GLOBOKEGA TISKA 
  

      SUHA IGLA 
- MEHKA, KOSMATA, »BRADATA« LINIJA 
- ŽAMETNA ČRNINA 

 

 
       JEDKANICA 

- ENAKOMERNA, OSTRA LINIJA 
- »OSTRA« ČRNINA 

 
      MEHKA PREVLEKA 

- ZRNATA, NEŽNA LINIJA 
- MEHKA ČRNINA 

  
      REZERVAŽ 

- SLIKARSKA, MEHKA LINIJA, »KANJONASTA« OBLIKA 
- BLAGI PREHODI SIVIH TONOV, NA ROBU PREHAJA-

JO V MOČNO ČRNINO 

  
       AKVATINTA 

- SLIKARSKA, MEHKA LINIJA 
- MOČNA, ENAKOMERNA IN GLOBOKA ČRNINA 

       Tabela 1:  Karakter linije izbranih grafičnih tehnik globokega tiska 



ISKANJE IDENTITETE - MOJE GRAFIKE I2012 

 

17 

 

22..44..  ZZGGOODDOOVVIINNSSKKII  PPRREEGGLLEEDD  EEKKSSPPRREESSIIJJEE  VV  GGRRAAFFIIKKII  2200..  SSTTOOLLEETTJJAA  

Grafična umetnost kot samostojna likovna zvrst ima za sabo dolgo zgodovino. Njeni 

začetki segajo v prvo desetletje petnajstega stoletja z razvojem lesoreza. Nekaj 

desetletij kasneje sledi razvoj bakroreza in z njim globokega tiska, konec osemnajstega 

stoletja pa ploskega tiska z litografijo. (Suhy (ur.), 1994)  

Ekspresija je postala glavno vodilo likovne umetnosti in grafike v času ekspresionizma, 

ki se je razvil v Nemčiji pred prvo svetovno vojno. Nanj se je v sedemdesetih in 

osemdesetih letih dvajsetega stoletja oprl tudi val neoekspresionizma. V teh 

umetnostno-zgodovinskih obdobjih je umetnikom, delujočim znotraj omenjenih 

formacij, ekspresija predstavljala najbolj osnoven način izražanja in iskanja znotraj 

likovne umetnosti. 

 V nadaljevanju tega poglavja bom zelo na kratko orisala ekspresionistično gibanje, 

natančneje pa se bom posvetila neoekspresionizmu osemdesetih let, ki se navezuje na 

obdobje ekspresionizma, hkrati pa je zgodovinsko gledano najmanj oddaljeno od 

sodobnosti, večkrat ga likovni teoretiki omenjajo tudi kot del postmoderne umetnosti. 

 

22..44..11..  EEKKSSPPRREESSIIOONNIIZZEEMM  

 

Ob koncu devetnajstega stoletja se je naglo razvijala industrija, tehnologija in 

proizvodnja. V mestih je človek izgubil stik z naravo, lastno individualnostjo, živel je 

nepristno življenje. Njegova bit se je raztezala nekje v prihodnosti in bila nevidna. 

Človek je postajal nekdo drug, živel je življenje nekoga drugega in ne svojega lastnega. 

Pojavil se je začetek vprašanja o človekovem obstoju, kdo pravzaprav človek je in kam 

gre. Ljudje so občutili zbeganost, bes in slutnjo, da gre po zlu lastna identiteta. Prvi, ki 

so to ozračje začutili, krizo vzeli kot nujno resnico, s katero se je treba soočiti in 

spopasti, so bili umetniki, ki so se zatekali k spontani, naravni in ekspresivni izpovedi. 

(Sproccatti, 1994)  

»Grafika je v skozi zgodovinski razvoj pokazala, da je zelo primerna za ekspresivno 

izpoved. Močan črno-beli kontrast pri črno-belih grafikah in iz tega izhajajoča 

dihotomija noč / dan, svetloba / tema so same zase močno ekspresivne. Tako ni 

presenetljivo, da so jo kot svoj pomembni izrazni medij uporabljali ravno ekspresionisti. 

Moderni grafiki so ustvarjali v kombinaciji podzavestnega impulza in intenzivnega 

fizičnega vključevanja z materialom.« (Tallman, 1996, str. 11) 

Ekspresionisti so za svoj zgled vzeli plemensko umetnost in primarno emocijo. Presežki 

so se še posebej pojavljali v Nemčiji, kjer je imel ekspresionizem močno tradicijo. (Wye 

in Weitman, 2006) 

22..44..22..  PPOOJJAAVV  NNOOVVEE  EEKKSSPPRREESSIIVVNNOOSSTTII  

Spomin na ekspresionizem se  po letu 1945 ni nikoli povsem izbrisal, čeprav je bil v 

Vzhodni Nemčiji tabu. Mnogo umetnikov je namreč uporabljalo in oživljalo aspekte 

originalnega ekspresionističnega gibanja od zatona v dvajsetih letih dvajsetega stoletja 
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naprej. Začenši z evropsko in predvsem nemško umetnostjo informela tašistov ter z 

ameriškim abstraktnim ekspresionizmom. V osemdesetih letih pa so bile prej očrnjene 

sledi surovosti in iracionalnosti na novo odkrite in od Pariza do New Yorka se je 

preteklost začela vračati. Pojavil se je neoekspresionizem. (Walther, 2010) 

 

22..44..33..  NNEEOOEEKKSSPPRREESSIIOONNIIZZEEMM  

Umetnost živi skozi vpliv na drugo umetnost in ne biva zgolj kot fizična zapuščina 

umetnikove ideje. Razlog, da v raznih obdobjih umetniki oživljajo preteklost je, da v 

določenem času nekateri aspekti del starejših umetnikov postanejo pomembni, 

uporabni za njihove sodobnike.  

Neoekspresionizem je smer v (post)moderni umetnosti, ki se je pojavila v poznih 

sedemdesetih in dominirala na umetniškem trgu do sredine osemdesetih let dvajsetega 

stoletja. 

V osemdesetih letih dvajsetega stoletja je bil zgodovinsko gledano čas pluralistične, 

informacijsko prežete družbe. Z veliko hitrostjo so se razvijali množični mediji in 

komunikacijske poti. Umetnost je postala prepoznavni del izmenjave idej znotraj tega 

toka, prevladoval je pluralizem umetniških smeri. Veliko evropskih umetnikov je 

reagiralo na dejstvo, da so podjetniki in javni muzeji v tem času zbirali tujo, pretežno 

ameriško umetnost pop arta in minimalizma. Tako je prišlo do reakcije na intelektualno, 

dehumanizirano in sistematično umetnost konceptualizma, minimalizma, predvsem v 

Nemčiji. Tako je prišlo do razmaha nove ekspresionistične misli – neoekspresionizma. 

Preko umetnosti so se v nemških deželah odzvali tudi na specifično politično situacijo. 

Nemčija je bila namreč deljena na demokratično zahodno in sovjetsko vzhodno državo. 

„V nemški tradiciji pa je večina umetnikov dajala velik pomen izražanju v grafiki.“ 

(Tallman, 1996, str. 180) Tako je tradicija postala pomembna tudi v času 

neoekspresionizma. 

Neoekspresionizem je predstavljal gestualno, novo umetnost, ki je imela močne in 

nikoli zanikane korenine v zgodovini. Bistvo njihove umetnosti je predstavljala refleksija 

umetnikove notranje realnosti. Banalizirali so, kar je po definiciji pomembno, ker le-to 

lahko hitro zapade v dekorativnost. Nikakor pa ni naključje, da sta Baselitz in Penck, dva 

pionirja novega nemškega ekspresivnega gestualnega slikarstva prihajala ravno iz bivše 

Nemške Demokratične Republike. (Walther, 2010) Najbolj slavno vrnitev k 

ekspresionizmu je sprožil ravno Baselitz, ki je v tem času dominiral v nemški umetnosti. 

 

22..44..44..  NNEEOOEEKKSSPPRREESSIIOONNIISSTTIIČČNNAA  GGRRAAFFIIKKAA  

 

Grafika neoekspresionizma se je navdihovala v ekspresionistični umetnosti Emila 

Noldeja, Maxa Beckmanna, Ernsta Ludwiga Kirchnerja in drugih ekspresionistov. 

Umetniki so začeli ponovno oživljati teme lastne ekspresije in doživljanja. Vrnili so se k 

upodabljanju prepoznavnih objektov na surov in močno emocionalen način, v grafiki z 

uporabo živih barv in banalnih barvnih harmonij. Zavračali so tradicionalne standarde 
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kompozicije, močan emocionalni ton grafik je odražal  sodobno urbano življenje. 

Napeta in igriva predstavitev objektov v primitivistični maniri je apelirala na smisel 

notranjega nemira, napetosti, odtujenosti. Nekateri neoekspresionisti so raziskovali 

specifičen kontekst v zgodovini in mitih. Drugi so poudarjali eksistenčni dvom ter 

nezavedne vidike skrite tesnobnosti. Njihova dela so bila introspektivna, ukvarjala so se 

z notranjo resnico in čutenjem. V svoja dela so vnesli osnovna vprašanja o človeštvu in 

družbi. Dotaknili so se čustvenih globin in univerzalnih aspektov človeške izkušnje. 

(Wye in Weitman, 2006)  

»Medij grafike je zanje deloval zaradi preproste grafične moči, sugestije na nekaj 

starinskega, časovno obrabljenega in zmožnosti, da se pojavi hkrati primitivna in 

močna.« (Tallman, 1996, str. 178)  

V času neoekspresionizma so se v grafiki razmahnile nove možnosti tiskanja zaradi 

hitrega tehnološkega napredka in posledično cenovne dostopnosti. Umetniki so 

obdobje zaznamovali predvsem s širjenjem izraznosti grafike in spreminjanje originala 

grafičnega lista s preslikavanjem, ročnim koloriranjem, pretiskovanjem. Tako so 

umetniki širili kreativne parametre grafike in uveljavili tudi monotipijo. Najbolj značilni 

predstavniki tega obdobja so Anselm Kiefer, Georg Baselitz,  Joerg Immendorff, A.R. 

Penck, Markus Lupertz, David Salle, Sandro Chia, Francesco Clemente, Susan 

Rothenberg in drugi. 
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22..44..55..  AAVVTTOORRJJII  NNEEOOEEKKSSPPRREESSIIOONNIIZZMMAA  

Na tem mestu naj poudarim, da sem se pri izboru osredotočila na umetnike, ki so svoja 

pomembna dela ustvarjali tudi v globokem tisku. Mnogo je odličnih grafikov, ki bi jih 

bilo potrebno omeniti v pregledu neoekspresionistične grafike, če se ne bi omejila na 

globoki tisk. Veliko je bilo novih načinov izražanja v grafiki, zanimivega kombiniranja in 

eksperimentov. Zaradi zastavljenega koncepta diplomske naloge, ki obravnava globoki 

tisk, sem izpustila ostale grafične tehnike in se osredotočila na grafična dela v 

globokem tisku. 
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2.4.5.1. GEORG BASELITZ  

Umetnik, rojen leta 1938, je odraščal v Vzhodni Nemčiji in se pri osemnajstih letih 

preselil v zahodni Berlin. Na svoji umetniški poti se je že zgodaj uprl abstraktnemu stilu 

informela in se obrnil k surovi in ekspresivni figuraliki. » V zgodnjih šestdesetih začne 

delati surove, ekspresivne in figurativne jedkanice ter lesoreze.« (Tallman, 1996, str. 178).  

Leta 1969 je začel obračati slike na glavo in s tem pokazal, da dobro naslikana slika 

ostane takšna, tudi če je obrnjena za devetdeset ali sto osemdeset stopinj. S tem se na 

slikah ustvari dodatna dinamična napetost. Naše oko se bori s pasivnim sprejemanjem 

linij in aktivno borbo prepoznati preproste objekte (npr. žensko, ki se sklanja čez okno). 

(Walther, 2010). Tako tudi onemogoča literarno interpretacijo umetniškega dela. V grafiki 

raziskuje učinke lesoreza, linoreza, suhe igle in jedkanice. Avtografska sled, ki nastane 

ob rezbarjenju ali praskanju v ploščo, služi njegovemu ekspresionističnem stilu. Baselitz 

rad kontinuirano popravlja matrice in pretiskuje, včasih doda tudi lastnoročno risbo na 

odtis.  

Leta 1976 je začel ustvarjati monumentalne grafike, ki radikalno spremenijo 

prezentacijo in zbiranje grafik, in s tem postavil nov mejnik v pojmovanju grafične 

umetnosti. (Castleman, 1998) 

             

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Georg Baselitz, Brez naslova, 

 suha igla, 1986 

 
Slika 10: Georg Baselitz, Brez naslova, suha 

igla, 1995 
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2.4.5.2. A.R. PENCK 

Ralf Winkler, z umetniškim imenom A.R. Penck, je nemški slikar, kipar in grafik, rojen 

leta 1939. V osemdesetih letih je zaslovel s piktografskimi slikami primitivističnih 

človeških figur in totemističnih form. Njegove grafike nadaljujejo prej omenjen izraz in 

vsebujejo linearno obdelane primitivistične figure. Predstavljajo znake in simbole, ki 

vsebujejo sporočilo o podobnosti vseh ljudstev in vseh situacij, od začetka časa naprej. 

Vrnitev k motivom primitivnih ljudstev, udeležencem skrivnostnih ceremonij in 

instiktivnih verovanj delno spominja na umetniška dela ameriškega abstraktnega 

ekspresionizma petdesetih let dvajsetega stoletja. Penck v svoja dela vnaša znake iz 

starodavnih kultur in jih predela tako, da ustrezajo sodobnemu načinu pojmovanja 

življenja in sveta. Navdihuje ga  zmožnost teh znakov in simbolov, da komunicirajo z 

nezavednim. V osemdesetih letih je eden vodilnih neoekspresionistov. (Schmidt, 2008) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

               

        Slika 11: A. R. Penck, Večer pri Grafu, jedkanica, 1976 

 

 

 

 

 

 

    

         

        Slika 12: A. R. Penck, Karin gleda na zahod, jedkanica, 1980 
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2.4.5.3. JULIAN SCHNABEL 

Ameriški umetnik, rojen leta 1951, je bil ena izmed glavnih umetniških sil osemdesetih 

let v New Yorku in je še vedno ena najbolj reprezentativnih figur tamkajšnje sodobne 

umetnosti. Njegovo delo se ponaša z veliko kompozicijsko energičnostjo. Veliko 

kombinira tradicionalne tehnike z novimi materiali. Tako je tudi v tradicionalno grafiko 

prenesel številne nove materiale in tehnike. 

(http://www.facebook.com/note.php?note_id=129677794827, 12.1.2012) 

V grafiki tiska in raziskuje možnosti na nenavadnih materialih. Najbolj so znane njegove 

serije grafik figur, tiskanih  na žametu in zemljevidih. (Castleman, 1998).  

Spodaj sta predstavljeni dve njegovi grafiki. Desna je narejena v tradicionalni grafični 

maniri globokega tiska, leva pa združuje uporabo nenavadnega materiala in 

tradicionalne tehnike globokega tiska. Obe grafiki se ponašata z neoekspresionistično 

tematiko in formo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Julian Schnabel, Brenda, akvatinta 

na žametu, 1984                       

Slika 14: Julian Schnabel, iz cikla: Tod: Cage  

without bars, akvatinta in jedkanica, 1983 

 



ISKANJE IDENTITETE - MOJE GRAFIKE I2012 

 

24 

 

2.4.5.4. FRANCESCO CLEMENTE  

Clemente je italijanski in ameriški sodobni umetnik, rojen leta 1952, katerega dela 

zajemajo nejasnosti v življenju, smrti in umetnosti. Pomemben del njegove umetnosti 

zajema erotika. Je izreden ikonograf, ki teme svojega ustvarjanja jemlje iz množice 

brezčasnih simbolov, kultur, obdobij, medijev, načinov mišljenja in življenja. Njegova 

dela prečkajo mnoge geografske omejitve, saj ustvarja v Italiji, Indiji in New Yorku. V 

delih se ukvarja s telesnostjo, seksualnostjo in avtoportretom. Tudi predstavljeni grafiki 

zaznamuje tematika seksualnosti in telesnosti. Ustvarja predvsem v tehnikah olja, 

pastelu, akvarelu in seveda grafiki. Njegov opus ni linearno začrtan, veliko raziskuje in 

išče nove poti v ustvarjanju.  

(http://www.crownpoint.com/artists/98/biographical-summary, 11.3.2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Slika 15: Francesco Clemente, Očetje, akvatinta, 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Slika 16: Francesco Clemente, Matere, akvatinta, 1990 
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2.4.5.5. LEONARD BASKIN 

Je priznan umetnik, rojen leta 1922. Čeprav se je v umetniškem svetu uveljavil 

predvsem z grafikami, je sam sebe smatral za kiparja. Številne študije in uporaba 

tradicionalnih metod dela so se pokazale v impresivnem opusu.  Baskin se je izogibal 

abstrakciji in je raje ustvarjal v tradiciji figuralne umetnosti. Prepričan je namreč bil, da 

je človek center univerzuma. To se je odražalo tudi v njegovih umetniških delih. Verjel 

je v odrešilno moč človeka, njegova umetnost pa predstavlja poskus izražanja te moči. 

Njegove grafike so figuralne, samosvoje in ekspresivne. Predstavljam ga, ker njegovo 

likovno razmišljanje o človeški figuri na nek način lahko vzporejam z lastnim 

razmišljanjem. Baskin je umrl leta 2000. (http://lts.brandeis.edu/research/archives-

speccoll/exhibits/baskin/about_baskin/lb.html, 13.3.2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Leonard Baskin, Risba za Iliado, 

jedkanica, 1962 

 

Slika 18: Leonard Baskin, Gericault, jedka-

nica, 1969 
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2.4.5.6. HUGIE O'DONOGHUE 

Umetnika, rojenega leta 1953 štejejo za enega najbolj ambicioznih delujočih slikarjev. 

Pogosto ga imenujejo za sodobnika neoekspresionizma in ga postavljajo ob bok 

Anselmu Kieferju. Teme njegovih del zaobjemajo zgodovino, spomin in mite. Njegove 

močne figurativne slike in risbe pogosto spominjajo na dela starih mojstrov in jih 

večkrat primerjajo z umetninami Francisa Bacona. Njegov opus se vedno znova vrača k 

človeški figuri v slikah in grafikah. Kot celota so njegove grafike podoba človeštva, ljudi. 

Ti ljudje so poškodovani, brezizrazni, zvijajoči se in izmučeni. V njegovih delih vedno 

najdemo senco dvoma o identiteti človeka v sodobnem svetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19: Tri študije za križanje II, carborundum print (kolagrafija, globoki tisk), 2000 
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22..44..66..    SSLLOOVVEENNSSKKII  AAVVTTOORRJJII  

Na tem mestu omenjam Janeza Bernika in Zorana Mušiča. Poudariti je potrebno, da ju 

ne uvrščam med pripadnike neoekspresionizma. Omenjam ju, ker sta mednarodno 

priznana slovenska umetnika, ki v svoja dela vnašata značilnosti ekspresionizma, 

predrugačene z osebno interpretacijo.  Umetnika poleg tega omenjam, ker sta delovala  

in ustvarjala tudi v času, ko se je po Evropi in v svetu razmahnil neoekspresionizem. 
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2.4.6.1. JANEZ BERNIK 

Janez Bernik, rojen leta 1933, svoje kontinuirano grafično ustvarjanje začne s figuro. V 

začetku osemdesetih let ustvarja čudno deformirane figure, ki kažejo na vpliv ekspresi-

onizma. Človek, predmeti - simboli in živali so vpletene v dramatično dogajanje. Izreden 

obseg študij govori o izjemni likovni angažiranosti v iskanju novih figuralnih oblik, ki bi 

bile še sposobne gledalca globoko pretresti. (Suhy (ur.), 1989)  

Je izrazito introvertiran umetnik, ki tudi, kadar upodablja figuraliko, v resnici upodablja 

svoj notranji svet. Njegove prepoznavne figure so v svoji končni podobi znak, ki ga je 

izoblikoval kot najbolj nazorno in učinkovito sredstvo svojega kritičnega dialoga s sve-

tom. S svojimi grafikami nam omogoča vpogled vanj. (Jerman, 1991)  

 

 
 

 

 

 

 

Slika 20: Janez Berrnik, 9.11.1985, 

jedkanica in akvatinta, 1985 

 

Slika 21: Janez Bernik, 13.4.1985, jedkanica in 

akvatinta,1985 
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2.4.6.2. ZORAN MUŠIČ 

Zoran Mušič, rojen leta 1909, je bil slikarski, risarski in grafični mojster sodobne Evrope 

in edini slikar slovenskega porekla, ki se je v dvajsetem stoletju prebil v elitne kulturne 

kroge v Italiji in Franciji. Močno ga je zaznamovala izkušnja iz dachauskega taborišča 

med drugo svetovno vojno, ki jo je v zrelih letih prelil v umetniška dela. V sedemdestih  

letih je začel ustvarjati ciklus Nismo poslednji. V jedkanicah (in litografijah) je povzel 

dokumentarne risbe iz taborišča Dachau in iz njih izbrskal bistven, končni, najbolj skopi 

in udarni izraz umiranja. Upodobitve so risarsko ostre, toda pazljive in spoštljive do 

zadnjih trenutkov življenja. (Suhy (ur.), 1989) Njegova risba v teh delih podaja 

ekspresivno pripoved nekega oddaljenega časa, ki je mnoge zaznamoval do konca 

življenja.  Zoran Mušič je bil vse do smrti, leta 2005, umetniško dejaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 Slika 22: Zoran Mušič, Nismo poslednji, jedkanica, 1975 
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              Slika 24: Zoran Mušič, Nismo poslednji, jedkanica, 1970  

 

Slika 23: Zoran Mušič: Nismo poslednji, jedkanica, 1975 
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33  LLAASSTTNNOO  DDEELLOO  
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33..11..  IIZZHHOODDIIŠŠČČEE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 25: Grafična stiskalnica 

 identitéta  -e ž (ẹ̑) jur. skladnost, ujemanje podatkov z resničnimi dejstvi, znaki, 

istovetnost: dokazal je svojo identiteto; ugotoviti identiteto z osebno izkaznico / 

sumljiva identiteta // knjiž. identičnost: identiteta med zavestjo in resnico ◊ filoz. 

dialektična identiteta ki vključuje notranja nasprotja, zaradi česar ne more nič ostati 

trajno enako samo sebi; nauk o identiteti identitetna filozofija; mat. identiteta identična 

enačba. (http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=identiteta&h 

s=1,1.5.2012)  

Identiteta je pojem, vsem dobro znan. Predvsem v časih, ko nastopijo prelomna 

zgodovinska obdobja, postane vprašanje identitete še kako pomembno. Tudi moje 

ustvarjanje v grafičnem mediju je bilo ves čas usmerjeno v samoizpraševanje o 

identiteti. O tem, kdo sem, da bi prišla do sebi lastnega, čim bolj avtonomnega 

likovnega izraza. Nenehno brskanje po sebi je sprožilo mnogo konfliktov in 

nasprotovanj znotraj moje osebnosti. Na tem mestu zato navajam dva citata, ki lepo 

ponazarjata proces iskanja identitete v likovnem ustvarjanju.  »Neskladja nastajajo na 

katerem koli nivoju ali kombinaciji nivojev. Za umetnost so najbolj plodna neskladja 

med individualnim in naravnim ter družbenim svetom. Stiska se navadno poraja iz 

neskladja med notranjim in zunanjim svetom človeka.« (Butina, 1997b, str. 117) 

»Ker se iz nezavednega sloja sama dvigajo urejena tipična izkustva vrste v obliki 

obveznih psihofizičnih odgovorov - arhetipov, jih mora umetnik intuitivno dojeti in jim 

zavestno dati tiste nove oblike - v skladu ali nasprotju z že obstoječimi kulturnimi vzorci 
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in v skladu z zakonitostmi svojega izraznega medija, ki določajo možnosti likovnega 

izraza, govora. Vsako oblikovanje je torej bolj ali manj zavesten proces prevajanja 

arhetipskih možnosti v kulturno obliko, je usmerjanje osvobojene psihične energije, ki 

bi sicer lahko postala rušilna, v oblike, ki gradijo posebno obliko človeškega bivanja, 

likovno kulturo.« ( Butina, 1997b, str. 118) 

V teoretičnem delu sem se osredotočila na raziskovanje ekspresije v umetnosti 

dvajsetega stoletja. Raziskovala sem, kaj je ekspresija in kakšen pomen ima v 

umetniških delih. Tega sem se lotila, ker v svojih grafikah podoživljam svet, odnose in 

vse, kar se me dotakne, skozi lastne oči psihe. Odraz tega je ekspresivnost in močna 

osebna izpovednost mojih del. 

»Najbolj subjektivne izkušnje so tudi arhetipske in univerzalne. Ta premisa je 

inherentna tisku, z njegovo dvojno vlogo intimnega zaklada in hkrati spektakla za 

publiko.« (Tallman, 1996, str. 190)  

Pomembno za moje delo je tudi, da „občutki ne prihajajo iz neposredne okolice, iz 

sedanjosti in tudi ne morejo izhajati iz prihodnosti, ampak prihajajo iz preteklosti. Če 

prihajajo iz preteklosti, pa morajo biti utemeljeni na izkušnji, kakor je dejal nemški 

arhitekt Walter Gropius.« (Muhovič, 1996, v Suhy (ur.), 1996, str. 205)  

Zatrdim lahko, da vse moje grafike predstavljajo notranji svet, ki ga resnično poznam le 

jaz. Nekatere izkušnje in spomini sami splavajo na površje iz mojega nezavednega, 

druge prikličem in najdem skozi skiciranje jaz.  Moj boj so ljudje. V mojih grafikah se 

vseskozi pojavljajo podobe človeka, obrazov, delov telesa. Včasih bolj, drugič manj 

očitno in bolj abstrahirano. Te podobe nejasnih figur so del mene in zaznamujejo 

sleherni trenutek mojega življenja. Antropomorfna risba je individualizirana, predstavlja 

delčke moje resnice, iztrgane iz realnega sveta, ki me obdaja. Pomembna je sled moje 

roke, čustvena in čutna komponenta pa prehitevata racionalno raziskovanje. V mojih 

grafikah je zajeta intimna izpoved. Gre za refleksijo na svet, zunanje dražljaje, moje 

občutke in moja doživljanja. Dane trenutke, ki so se me tako ali drugače dotaknili in 

nujo, da jih »spravim« na papir. Glavno likovno sredstvo je linija. Rahločutna, 

trepetajoča. Z vsako linijo začnem pot, ki jo kmalu začne usmerjati roka sama. Vedno 

vem, kam grem, a me včasih preseneti misel, ki hoče drugam. Moje grafike so 

premišljene, vendar tudi spontane. Motiviko in teme črpam iz nezavednega, ki v valovih 

buta na plano.  

 

33..22..  GGRRAAFFIIČČNNEE  TTEEHHNNIIKKEE      

  

Tehnično gledano, v času velikih sprememb in eksperimentov trenutno raziskujem 

klasične grafične tehnike. Po drugi strani se trudim, da je tematika mojih del vedno 

sodobna, izraža svet, kakršnega doživljam sedaj in s kakršnim se spopadam. Tehnike, ki 

jih največ uporabljam, so jedkanica, suha igla, akvatinta, rezervaž in mehka prevleka. 

Večkrat jih tudi kombiniram med sabo, vendar tehniko vedno podrejam risbi in njeni 
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izpovedi. Motiv skušam čim bolje tehnično izvesti in ga predstaviti v tehniki, ki iz motiva 

izvleče maksimum. 

Glede na to, da velik del mojega opusa predstavlja ekspresija, bi kdo lahko rekel, da je 

najbolj neposredna ekspresija zaznana v risbi, sliki, in da grafika ni najbolj primerna 

zaradi njene narave reproduktibilnosti. Vendar »ne gre za to, da bi bila linija v grafiki 

boljša ali slabša, le druge kvalitete ima. Eden velikih dosežkov moderne grafike je ravno 

v tem, da je transformirala to »šibkost«, ker je njena linija vedno drugačna, v vir 

pomena. Ta opazka moderne grafike - ki ne reproducira slike ali risbe, ampak podaja 

podobo zasnovano samo za medij, v katerem obstaja - je zgodovinsko gledano novejši 

pojav, by-product izuma fotografije in posledično upravičuje umetniško aktivnost. 

Zgodovinsko gledano je bila namreč grafika namenjena proizvodnji učinkovitih, 

ekonomskih reprodukcij, ki so se lahko na široko distribuirale.« (Tallman, 1996, str. 9) 

                      

                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33..33..  NNAAČČIINN  TTIISSKKAANNJJAA  

Grafike tiskam s klasičnim postopkom, ki je v uporabi za globoki tisk. Na ploščo z lopati-

co vtremo barvo, jo nato odstranimo in površino enakomerno očistimo z organtinom. 

Sledi enakomerno brisanje odvečne barve s časopisnim papirjem in na koncu z blazini-

cami dlani, kar da odtisu značilen osebni pečat. Pri jedkanicah pa večkrat uporabljam 

poseben postopek tiskanja, ki poskrbi, da se risba »dvigne«. 

Postopek se od običajnega tiskanja razlikuje v tem, da cinkovo ploščo segrejemo na 

pečki. Ko se barva segreje, jo z zmehčanim organtinom potrpežljivo „dvignemo“ iz 

risbe. Ko se barva segreje, namreč prileze iz izjedkanih špranj. Če jo pravilno uspemo 

privabiti na plano preden brez, takšen način na odtisu pusti pečat večjega kontrasta in 

Slika 27: Pripomočki za grafiko globokega tiska 

1 

Slika 26: Pripomočki za grafiko 

globokega tiska 2 
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mehkobe. Če si ogledamo spodnji dve grafiki, že na prvi pogled vidimo, da imata kljub 

isti risbi drugačen karakter. Na levi sliki spodaj je grafika, ki sem jo očistila po klasičnem 

postopku priprave za tisk. Linija je tipično ostra. Na sliki poleg pa sem za brisanje plošče 

uporabila zgoraj opisan način. Vidimo, da je linija zmehčana, poudarjen je tudi kontrast 

med svetlim in temnim. Sama pri tisku jedkanice uporabljam oba načina. Odvisno od  

karakterja risbe in kakšen učinek  želim doseči s končnim odtisom.  

              

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Slika 29: Odtis jedkanice, tiskane s 

klasičnim postopkom 
Slika 28: Odtis jedkanice, tiskane z 

"dvigovanjem risbe« 
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33..33..11..  SSLLIIKKOOVVNNII  PPRRIIKKAAZZ  PPOOSSTTOOPPKKAA  TTIISSKKAANNJJAA  

                

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 35: "Dvigovanje risbe" na pečki 

  

Slika 32: Vtiranje barve 
Slika 31: Odstranjevanje 
odvečne barve 

Slika 30: Brisanje barve z 
organtinom 

Slika 34: Brisanje barve  s 
časopisnim  papirjem 

Slika 33: Brisanje barve z dlanjo 
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33..44..  TTEEMMEELLJJNNAA  MMOOTTIIVVIIKKAA  MMOOJJIIHH  GGRRAAFFIIČČNNIIHH  DDEELL  

Širša tematika mojega ustvarjanja zajema identiteto posameznika v svetu, iskanje 

samega sebe, podoživljanje izkušenj in lasten spreminjajoč se pogled na svet. Moje 

počutje, trenutne muhe in psihično stanje vplivajo na občutek o lastnem mestu v svetu 

in zato relativizirajo vse, o čemer pogosto razmišljam. Ožja motivika v predstavljenih 

grafičnih delih zajema abstrahirane ljudi, sicer prepoznavnih figuralnih oblik, vendar 

zgolj s snovnimi in „po moje“ predelanimi obraznimi ali telesnimi podatki. V pričujočih 

grafikah je viden tudi pomen živčevja, notranjih organov in psihe. Tako bi lahko 

opredelila motiviko mojih del za figuralno, ki jo obdajajo mreže in miselni tokovi 

abstraktnih linij. Te prikrivajo ali pa odkrivajo na risbi toliko, kolikor se mi zdi potrebno. 

Grafike, predstavljene v portfoliu, govorijo same zase. Misli, vključene k vsaki od njih, 

zgolj nakazujejo usmeritev in puščajo odprta vrata za mnenja, občutke in sodbe. 

33..55..  TTEEMMEELLJJII  NNAADDAALLJJNNJJEEGGAA  RRAAZZIISSKKOOVVAANNJJAA  

Grafika je skozi zadnja leta študija postala moje glavno izrazno sredstvo. Skozi 

ustvarjanje v globokem tisku se mi pojavlja vedno več vprašanj v zvezi s tehnikami, 

njihovimi kombinacijami, tiskanjem v različnih barvah. V prihodnosti je torej možna  

nadaljnja raziskava kombinacij različnih tehnik med sabo. Tudi risba se prilagaja glede 

na tehniko, pripoved, oziroma izpoved. Veliko željo  imam raziskati večje formate, na 

kakšen način lahko doprinesejo k izrazu grafike.  Pojavlja se tudi zanimanje v zvezi s 

tiskom z več barvami, slepim tiskom, kombinacijo različnih načinov tiska, združevanjem 

novih materialov. Menim, da je umetniška grafika tako široko področje, da se mi ob 

poglabljanju in razmišljanju o umetniškem procesu grafike odpirajo vedno nova 

vprašanja ter  radovednost, kaj bi se zgodilo, če.  
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33..66..  PPOORRTTFFOOLLIIOO  GGRRAAFFIIKK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISKANJE IDENTITETE - MOJE GRAFIKE I2012 

 

39 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Slika 36: Tina Mohorović, V objemu, akvatinta, 2010 

 

 » Gugalnik obljub, ki je sčasoma postajal trd, industrijski stol. Mehko naročje, ki se je 

razprlo ravno toliko, da sem ostala na prepihu.« 
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Slika 37: Tina Mohorović, Družina na petek, 14., akvatinta, 2010 

 

 

» Družina združuje. Pa čeprav na napačen način. Kar se blešči navzven, hitro zavede v 

lažno druženje.« 
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Slika 38: Tina Mohorović, Poslednja sodba, akvatinta, 2011 

 

»Sanje so bežale. Kot okostnjaki, ki se krušijo iz preperelih skal. Izginjale so v meglico. 

Ena za drugo so se vdajale in kot milni mehurčki razblinjale.« 
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Slika 39: Tina Mohorović, Stormhenge, kombinirana tehnika, 2011 

 

 » V večernih urah se na plano zgrne tisoč vprašanj. V basu, baritonu in tenorju 

skušajo najti sozvočje. Vendar kaj, ko nimajo posluha. Nekatera cvilijo, druga 

mrmrajo, tretja pa glasno pojejo. Še dobro, da obožujem stare obrabljene 

gramofonske plošče.« 
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Slika 40: Tina Mohorović, Osamljena množica, suha igla, 2011 

 

» V Ljubljani zna biti poleti zadušljivo. Pregrete smeti se pražijo nad asfaltom, ki bo 

zdaj zdaj postal kot topljeni sir na pici. Zraven pa ljudje, nekam zamišljeni in nekam 

sami.« 
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Slika 41: Tina Mohorović, Ko me poješ, kombinirana tehnika, 2011 

 

» Ko me poješ z mislimi. Ko me poješ s »tvojostjo«. Ko me poješ kar tako, brez besed. 

Ko me poješ, ko nisi niti lačen. Ko me poješ, ker so ostala že zgnila.« 
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Slika 42: Tina Mohorović, V lastnih štrenah, kombinirana tehnika, 2012 

 

» Nekje doli, v doljavi, so spomini.  

Nekje doli, v doljavi, so ujeti  v kartonske škatle. 

 Nekje doli, v doljavi , kakšna pade s police in pade doli, 

 v še večjo doljavo.  

Tam doli leži prerešetana in odprta.« 
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Slika 43: Tina Mohorović, Dekspresija, akvatinta, 2012 

 

» Zvlekla sem te stran in ti nekaj povedala na uho. Ker sem le šepetala, si si ustvaril 

svojo zgodbo. Upam, da jo boš povečerjal. Na meniju so čufti s pire krompirjem in 

paradižnikovo omako. Dober tek.« 
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Slika 44: Tina Mohorović, Južno od sanjanja, kombinirana tehnika, 2011 

 

» V avtopralnici se mi med orjaškimi krtačami zazdi, da se avto premika. Omotično se 

mi svet obrne na glavo. Cefrajoča grozeča krtača škrta in pljuva vodo direktno vame. 

Vmes  pa vonj po puhastih sveže opranih puloverjih.« 
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Slika 45: Tina Mohorović, Za mojimi očmi, jedkanica, 2012 

 

» Obiski. Da jih pogostim, jim ponudim krvavice. Postajajo redni gostje, ki             

prihajajo po še.« 
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44..11..  PPEEDDAAGGOOŠŠKKOO--RRAAZZIISSKKOOVVAALLNNII  DDEELL  

Pedagoški del diplomske naloge sem opravljala 9.5.2012, na osnovni šoli. Za izvedbo 

likovne naloge sem imela na voljo dve šolski uri v sedmem razredu z dvaindvajsetimi 

učenci. Zaradi tehnične zahtevnosti izvedbe globokega tiska, sva se s profesorjem 

dogovorila, da uro po potrebi podaljšamo. Učna ura je temeljila na spoznavanju nove 

likovne tehnike - suhe igle. V učni pripravi je zato poudarek na likovni tehniki. 

Učencem sem v učni uri predstavila razlike med globokim in visokim tiskom ter jim 

posredovala likovno nalogo, ki je vključevala izražanje s črtno risbo v tehniki globokega 

tiska - suhi igli. Zahtevnost naloge sem prilagodila njihovi stopnji zrelosti. V motivu pa 

sem želela zajeti tudi ekspresijo in identiteto, ki ju raziskujem v svoji diplomski nalogi. 

Odločila sem se za fantazijski asimetričen avtoportret. Razmišljala sem, da je ta motiv 

za učence lahko zanimiv. Poleg tega se pri ustvarjanju zaradi domišljijske narave motiva 

lahko bolj sprostijo in izrazijo sebe ter svojo identiteto. Učno pripravo sem skušala 

narediti čim bolj zanimivo, razgibano in v potek učnega procesa čim več vključevati 

učence.  
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44..22..  UUČČNNAA  PPRRIIPPRRAAVVAA  

GLAVA PRIPRAVE 

RAZRED: 7. razred 

PREDMET: likovna vzgoja 

ŠTEVILO UR: 2 

PODROČJE: grafika 

LIKOVNA NALOGA: izdelovanje grafike v globokem tisku 

LIKOVNA TEHNIKA: suha igla 

LIKOVNI MATERIALI, ORODJA, PRIPOMOČKI: igla, plošče za offset tisk, časopisni papir, 

papir za tiskanje, tiskarska barva, lopatka, papirnate brisače, tiskarski stroj 

LIKOVNI MOTIV: Asimetričen avtoportret 

METODE DELA: razlaga, diskusija, opazovanje, demonstracija, praktično delo 

OBLIKE DELA: frontalna, individualna 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: tabla, power point predstavitev z reprodukcijami 

umetniških del 

VRSTA UČNE URE: teoretično-praktična 

MEDPREDMETNA POVEZAVA: slovenščina, fizika, kemija, zgodovina 

LITERATURA: 

Učni načrt (2004). Program OŠ izobraževanja Likovna vzgoja. Ljubljana: MZŠŠ, Zavod RS 

za šolstvo. 

CILJI: 

Učenci: 

- Opredelijo in razlikujejo grafične pojme: umetniška grafika, industrijska grafika, 

globoki tisk, visoki tisk. 

- Razvijajo estetski čut ob izvirno oblikovanih primerih lastnih umetniških grafik. 

- Pojasnijo posebnosti globokega tiska v grafiki. 

- Privzgajajo spoštljiv odnos do vrednosti umetniške grafike. 

- Pridobivajo spretnosti ob rokovanju z novimi materiali. 
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 POTEK UČNE URE 

1. Uvodna motivacija 

 AKTIVNOST UČITELJA AKTIVNOST UČENCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pozdravi učence in 
se predstavi. 

- Učencem pokaže 
primer likovno 
dovršenega 
glasbenega ovitka  
in Picassovo 
grafiko. Vpraša jih, 
ali vedo, v katero 
področje grafike 
spada ena in v 
katero druga slika. 

- Učencem razdeli 
delovne liste, na 
katerih morajo 
pravilno povezati 
pojme med sabo. 
Navedeni so pojmi, 
ki spadajo pod 
industrijsko grafiko 
in umetniško 
grafiko. 

- Skupaj z učenci 
preveri rešitve.  

 

- Pove, da se bodo 
ukvarjali z 
umetniško grafiko 
in jih vpraša, katere 
grafične tehnike so 
že spoznali. 

 

 

 

- Učenci prepoznava-

jo in odgovarjajo, 

da gre v primeru 

ovitka za industrij-

sko grafiko, v pri-

meru Picassa pa za 

umetniško grafiko. 

 

- Učenci rešujejo 

delovne liste. Na 

voljo imajo 1 minu-

to. 

 

 

 

- Učenci podajajo 

rešitve. 

- Učenci naštevajo 

grafične tehnike. 
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2. Osrednji del 

 AKTIVNOST UČITELJA AKTIVNOST UČENCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/ 

watch?v=ADiCpS6nv2c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Spoznavanje novih 

pojmov 

- Učencem pokaže 

matrico linoreza in 

jih vpraša, na kak-

šen način se odtis-

ne matrico visoke-

ga tiska. 

- Na podlagi tega 

primera učence 

usmeri v razmiš-

ljanje, kako bi tak-

šno matrico odtis-

nili, da bi bile linije 

črne. 

- Zavrti kratek film, 

kako poteka  tis-

kanje suhe igle. 

Usmeri jih v iskanje 

razlik med linore-

zom (visoki tisk) in 

suho iglo (globoki 

tisk). 

b) Posredovanje liko-

vne naloge 

- Učencem pove, da 

bodo izdelali grafi-

ko v globokem tis-

ku, v tehniki suhe 

igle. Predstavi jim 

nekaj zanimivih 

umetniških del 

suhe igle in jih 

 

 

 

- Učenci povedo, da 

površino navaljamo 

z barvo in matrico 

odtisnemo. 

 

- Učenci razmišljajo 

in ugotavljajo 

posebnosti globo-

kega tiska. 

                   

 

- Na podlagi posnet-

ka učenci iščejo 

glavne razlike pos-

topka tiskanja v 

primerjavi z visokim 

tiskom. 

 

 

 

- Poslušajo učiteljevo 

razlago in si ogledu-

jejo primere umet-

niških del. 
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usmeri v opazovan-

je črtne risbe. Opo-

zori jih, da bo črta 

tudi njihovo glavno 

izrazno sredstvo, 

zato naj upoštevajo 

njene izrazne mož-

nosti in jih čim bolj 

pestro uporabijo. 

Opozori na poseb-

nosti karakterja 

črte pri suhi igli 

(mehka linija, kos-

matost).  

- Vpraša učence, 

katere upodobljene 

kompozicije so 

simetrične, katere 

pa asimetrične. 

- Učencem pojasni 

postopek izdelave 

suhe igle. Pove jim, 

da bodo za matrico 

uporabili plošče 

offset tiska.  

- Vpraša jih, kako 

lahko uravnavajo 

debelino oz. moč 

odtisnjene. 

 

- Demonstrira način 

tiskanja narejene 

matrice. 

 

- Posreduje likovni 

motiv: Asimetričen 

avtoportret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ugotavljajo, katere 

upodobljene kom-

pozicije so simetri-

čne, oziroma asi-

metrične. 

- Poslušajo razlago. 

 

 

 

 

- Povejo, da debelino 

črte lahko uravna-

vajo z različnim pri-

tiskom na matrico. 

 

- Učenci pazljivo 

opazujejo postopek 

tiskanja. 

 

 



ISKANJE IDENTITETE - MOJE GRAFIKE I2012 

 

65 

 

 

 

 

 

- Učence opozori, da 

bodo izdelali svoj 

avtoportret. Pove, 

da je obraz sicer 

simetričen, njihova 

naloga pa bo izde-

lati asimetričen 

avtoportret. Pove 

jim, da lahko pri 

tem uporabijo vso 

domišljijo in svobo-

do. Na računalniški 

projekciji jim poka-

že primere Picasso-

vih portretov. 

a) Likovno izražanje 

- Učencem razdeli 

papir za skice.   

Opazuje delo učen-

cev in po potrebi 

individualno poma-

ga. 

- Ko končajo s skici-

ranjem jim razdeli 

igle ter plošče. 

Vmes na tablo po 

točkah zapiše potek 

tiskanja ter način 

označevanja grafič-

nega lista. 

- Ko izdelajo matrico, 

jih usmerja pri 

načinu tiskanja in 

jim po potrebi 

pomaga. 

- Ob koncu ure jih 

opozori, naj zaklju-

čijo s tiskanjem in 

- Ogledujejo si pri-

mere in sodelujejo 

pri pogovoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Učenci skicirajo 

osnutek. 

 

 

- Učenci izdelujejo 

matrico. 

 

 

 

 

- Učenci tiskajo. 

 

 

 

- Zaključijo s tiskan-

jem in pospravijo 
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pospravijo delovno 

površino. 

delovno površino. 

 

3. Zaključni del 

 AKTIVNOST UČITELJA AKTIVNOST UČENCA 

  

- Učence usmeri v anali-

zo izdelkov in skupaj z 

njimi oblikuje kriterije 

vrednotenja. 

 

- Učence usmeri v opiso-

vanje postopka globo-

kega tiska in ponovitev 

razlik med visokim ter 

globokim tiskom. 

- Skupaj z učenci glede 

na oblikovane kriterije 

ovrednoti izdelke: 

o Izvirnost 

o Kvaliteta odtisa 

(obvladovanje 

tehnike) 

o Bogatost črtne 

risbe 

o Upoštevanje 

asimetrije 

 

- Komentirajo nasta-

la likovna dela in 

sodelujejo pri obli-

kovanju kriterijev 

vrednotenja. 

 

- Pojasnjujejo razlike 

in opisujejo posto-

pek tiska. 

 

- Sodelujejo pri vre-

dnotenju nastalih 

del na podlagi 

izpostavljenih kri-

terijev. 
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44..22..  AANNAALLIIZZAA  IIZZVVEEDDBBEE  LLIIKKOOVVNNEE  NNAALLOOGGEE  

Učno uro sem izvedla tretjo in četrto šolsko uro v sedmem razredu. Vzdušje je bilo pri-

jetno, saj je bilo ta dan v razredu le petnajst učencev. Učenci imajo dve uri likovne 

vzgoje. Zaradi zahtevnosti tehnične izvedbe suhe igle  so se s profesorjem dogovorili, 

da pouk po potrebi podaljšamo za pol ure, da bodo vsi lahko odtisnili svoja dela.  

Na začetku sem se predstavila in jim s pomočjo računalniške projekcije predstavila 

učno snov. V pripravo sem skušala zajeti bogato slikovno gradivo. Razlaga likovnega 

problema in naloge je bila kratka in jedrnata. Trajala je petnajst do dvajset minut, da bi 

imeli učenci čim več časa za izdelavo grafike. Učna ura je bila zasnovana tako, da je 

temeljila na predstavitvi tehnike. Med razlago so bili učenci disciplinirani. Veliko so 

sodelovali, kar me je glede na izkušnje iz obvezne pedagoške prakse presenetilo. Pozi-

tivno so me presenetili tudi s svojim teoretičnim znanjem. Motiv asimetričnega avto-

portreta  se jim je zdel zanimiv, vendar so bili pri ustvarjanju nesproščeni. Le redki so 

se popolnoma svobodno izražali. Iz tega je razvidno, kako učencem zaradi značilnosti 

likovnega razvoja v obdobju trinajstih let zaradi pomanjkanja domišljije, začne upadati 

izraznost. Tako sem morala pri individualni korekciji skic ter matric veliko energije vlo-

žiti v spodbujanje k izvirnim rešitvam. Nekateri učenci so imeli veliko težav glede upoš-

tevanja asimetrije, vendar sem jih z individualnim pogovorom skušala usmeriti k čim 

bolj svobodnemu izražanju. Pri posredovanju likovne naloge in motiva sem naredila 

napako, saj sem jim pokazala le Picassove asimetrične portrete. Menim, da bi bilo veli-

ko bolje, če bi izpostavila tudi primerna dela drugih avtorjev. Veliko energije sem nam-

reč porabila, da sem jih usmerila v iskanje izvirne in njim lastne rešitve, saj jih je na 

začetku veliko le posnemalo Picassove risbe. Praktični del tiskanja je bil zaradi narave 

globokega tiska zelo zahteven. Postopek tiska sem morala zelo prilagoditi in racionalizi-

rati, da so ga učenci lahko usvojili. Izkazalo je, da je organizacijsko gledano izvedba 

suhe igle v sedmem razredu zahtevna naloga. V veliko pomoč so mi bile izkušnje profe-

sorja, pri katerem sem opravljala nastop. Učenci so bili omejeni na manjši format 

(11x13 cm), saj zaradi tehnične izvedbe tiska nismo imeli na voljo dovolj časa, da bi risa-

li na večje formate. Izkazalo se je, da so se učenci s tovrstnim načinom tiskanja srečali 

prvič in so imeli težave pri brisanju barve iz površine matrice. Niso namreč imeli občut-

ka, ali barvo preveč ali premalo brišejo. Vsak učenec je naredil dva odtisa. Večina učen-

cev je pri prvem odtisu zaradi pomanjkanja izkušnje ploščo preveč brisala in tako izbri-

sala tudi risbo. Drugi odtis je bil v večini primerov uspešnejši. Presenetilo me je, da so 

imeli učenci precej težav z upoštevanjem asimetrije, čeprav gre za snov, ki jo obravna-

vajo v šestem razredu. Najbolj verjeten razlog za to je, da smo se med učno uro osre-

dotočali na tehniko in tehnologijo tiska in ostale likovne probleme nekoliko zanemarili. 

Izvedba učne ure je bila uspešna, saj so vsi učenci dokončali izdelke in jih odtisnili.  
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44..33..  AANNAALLIIZZAA  IIZZDDEELLKKOOVV  UUČČEENNCCEEVV  

Učenec je glede na kriterije vrednotenja nalogo uspešno izvedel. Njegov avtoportret je 

likovno zanimiv, pri upoštevanju asimetrije je bil izviren. Pri nastajanju grafičnega lista 

je bil popolnoma samostojen. Upošteval je različne izrazne možnosti uporabe linije pri 

suhi igli. Na nekaterih mestih je linije zgoščeval, druge pa poudaril tako, da je bolj priti-

skal z iglo. S  tem je pridobil na bogatosti risbe in ustvaril zanimive poudarke. Tudi ozad-

je je izvirno zapolnil ter se tako izognil prazni, pusti risbi. Poleg tega je izpolnjeno ozadje 

pripomoglo k pripovednosti in izraznosti asimetričnega avtoportreta. Tehnično gledano 

je odtis dober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 Slika 46: Likovni izdelek 1 
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Učenec je sicer narisal izrazno zanimiv domišljijski avtoportret, vendar ni upošteval 

navodil v okviru asimetrije. Njegova risba bi bila zelo pusta, če ne bi na moje 

posredovanje na koncu izpolnil ozadja. Razvidno pa je, da je bil pri risanju črt v ozadju 

nedosleden. Učenec je kljub neupoštevanju navodil glede asimetrije uporabil različne 

linije, menjal je njihove debeline, smeri in oblike. Pri odtiskovanju ni imel težav in je 

odtis dober.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                              

 

 

 

 

 

Slika 47: Likovni izdelek 2  
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Učenka je upoštevala navodila. Na zanimiv način je razmišljala o asimetriji, kar je uspe-

šno upodobila tudi na grafiki. Risbo je izpolnila z bogatim naborom različnih linij. Upoš-

tevala je tudi različne tonske možnosti, ki jih nudi tehnika suhe igle. To je dosegla z raz-

ličnim pritiskom in zgostitvijo linij. Odtis je precej neenakomerno brisan, vendar vsee-

no zadošča zastavljenim merilom. 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

                          

 

     

 

     Slika 48: Likovni izdelek 3 
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Učenka je sebe upodobila na izviren in zanimiv način. Upoštevala je asimetrijo. Iz 

njenega izdelka je razvidno, da je razumela namen uporabe suhe igle. Zaradi zanimive 

rastrske obdelave las, majice in klobuka je risba bogata kljub praznemu ozadju. 

Sproščeno je zgoščevala linije in različno pritiskala z iglo na podlago. Na njenem 

primeru lahko opazimo, kako hitro učenci padejo pod vpliv prikazanih primerov v času 

spoznavanja posebnosti suhe igle in predstavitve motiva. Njena risba je namreč zelo 

»picassovska«. Odtis je precej neenakomeren, vendar zadovoljiv. 

 

 

 

 

 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Slika 49: Likovni izdelek 4  
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Učenka je imela že pri skiciranju kar nekaj težav. Izrazito težko se je sprostila, vendar je 

na koncu nalogo uspešno izpeljala in je nastal likovno zanimiv izdelek. Postavitev v 

format je statična, asimetrično je z rahlo rotacijo upodobila oči, nos in usta. Linije so po 

celotni risbi enakomerne. Odtis je neenakomeren, na spodnjem desnem delu je ploščo 

preveč zbrisala. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                          

    

  

Slika 50: Likovni izdelek 5  
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Učenec je izvirno in ekspresivno upodobil svoj obraz. Od vseh nastalih portretov je bil 

njegov najmanj šablonski. Glavo je zanimivo razčlenil. K portretu je dodal roke, ki 

pripomorejo k izraznosti avtoportreta in zapolnijo risarsko površino. Učenec je risal z 

enakomernimi linijami. Odebelil jih je tako, da je potegnil več črt eno poleg druge. Bolj 

učinkovito bi to lahko v tehniki suhe igle dosegel z različnim pritiskom igle na podlago. 

Odtis je neenakomeren, vendar zadovoljiv.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

      

    

  Slika 51: Likovni izdelek 6  

                               

.  
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Učenka je uspešno upodobila sebe z upoštevanjem asimetrije. Asimetrično je 

oblikovala glavo, zanimivo narisala obrvi, oči in usta. Njen izdelek je izviren in linearno 

bogat. Učenka je uporabila različne smeri ter intenzitete linij. Glavo je tudi 

kompozicijsko zanimivo postavila v format. Na risbi izstopa bogat nabor črtnih potez, 

njihovih križanj in smeri. Format je uspešno zapolnila. Odtis je neenakomeren, vendar 

je želela eksperimentirati pri tisku. Risbi je namreč samoiniciativno skušala dodati 

tonske vrednosti.  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

    

 

Slika 52: Likovni izdelek 7 

 

.  
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Učenec je upošteval navodila in narisal asimetričen avtoportret tako, da je očesa zama-

knil ter ju narisal zrcalno. Tudi ušesa je zamaknil in poudaril njihovo velikost. Na neka-

terih delih je z iglo bolj pritiskal in tako dobil različno močne črte. Risbo je obogatil 

tako, da je samostojno začel izpolnjevati ozadje z ornamentom. Pri izražanju je bil izvi-

ren in samostojen. Grafiko je dosledno odtisnil.  

  

  

  
  

  

  

    
 

 

     

 

Slika 53: Likovni izdelek 8 
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Učenec je glavo in ozadje postavil zelo simetrično, asimetrično pa je uspešno upodobil 

obrazne značilnosti. Njegova risba je bila najprej linearno pusta, zato se je odločil, da 

bo zapolnil ozadje. Na nekaterih delih je kasneje zgostil linije in risbo s tem izboljšal, saj 

so bile linije večinoma enakomerne debeline.  

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  
 

 

 

Slika 54: Likovni izdelek 9  
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Učenec ni upošteval navodil za risanje doprsnega avtoportreta. Tudi ni upošteval asime-

trije, razen pri frizuri. Njegovo delo je glede na nalogo in motiv preveč simetrično zas-

novano. Asimetrijo je upošteval le pri detajlih. Pri tisku je bil učenec hiter in površen, 

naredil je najslabši odtis. Na ploščo je pisal in pri tem ni upošteval zrcaljenja.  

  

  

  

  

  

  
 

Slika 55: Likovni izdelek 10  
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55  ZZAAKKLLJJUUČČEEKK  
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V svoji diplomski nalogi sem se poglobila v svet grafike tako iz praktičnega kot tudi iz 

teoretičnega vidika. Moje raziskovanje se je porodilo na podlagi večletnega praktičnega 

ustvarjanja v grafiki globokega tiska. V tem času sem ves čas razmišljala o lastni 

izpovednosti, moji identiteti znotraj grafike in tudi v življenju. Sledilo je logično 

nadaljevanje ustvarjanja  - praktični del osvetliti tudi s teoretičnim zapisom, ki bi bil 

povezan z mojimi deli. Tako sem v okviru diplomske naloge skušala razmišljati 

povezovalno in sem ves čas težila k sintezi. 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem osvetlila in razjasnila pojem ekspresije, ga 

povezala z ekspresijo risbe kot osnovnega likovnega elementa znotraj grafičnega 

izražanja. Povezala sem ga tudi s tehnikami globokega tiska, v katerih sem ustvarjala 

svoja praktična dela. To usmeritev sem dopolnila še s pregledom obdobja 

neoekspresionizma, ki sovpada s tematiko moje diplomske naloge. Na tem mestu 

poudarjam, da ni edino umetnostno-zgodovinsko obdobje, na katerega bi se lahko 

navezala. Zanj sem se odločila zato, ker gre za tok pozne moderne, po navajanju 

nekaterih avtoritet umetnostne zgodovine pa tudi že za postmoderno smer v 

umetnosti. Časovno tako to obdobje ni zelo oddaljeno in sem se z njim lažje 

poistovetila. Zanimivo pa se mi je zdelo tudi zato, ker večina umetnikov, ki so ustvarjali 

v formaciji neoekspresionistične manire, ustvarja še danes. 

V praktičnem delu sem ustvarjala grafična dela v različnih tehnikah globokega tiska. V 

svojih delih sem ostala zvesta lastnemu načinu risanja in likovnega izražanja. Tematsko 

sem se navezovala na iskanja lastne identitete znotraj sebe. Dela, predstavljena v 

diplomi, so izbor del, ki so nastajala od leta 2010 naprej in jih sama vidim kot ključna v 

mojem ustvarjanju zadnjih nekaj let. 

V pedagoško-raziskovalnem delu sem svoje znanje o globokem tisku prenesla v učno 

pripravo in izvedla dve šolski uri likovne vzgoje na osnovni šoli. Tudi na tem področju 

sem želela ostati znotraj začrtane poti diplomske naloge. Predstavila sem jim globoki 

tisk in tehniko suhe igle. Likovno nalogo pa sem zasnovala tako, da sem nastala likovna 

dela kasneje lahko analizirala tudi iz vidika ekspresije. 

Z vsakim zapisanim stavkom so se mi vedno znova porajala vprašanja, dvomi in povodi 

za nadaljnje raziskovanje, tako v praktičnem kot v teoretičnem delu. V nadaljevanju bi 

bilo možno veliko širše umestiti področje ekspresije, jo raziskati tudi iz psihološkega in 

sociološkega vidika. Tudi v praktičnem delu se je odprlo novo obzorje. Predvsem o 

samoizpraševanju in identiteti posameznika v sodobnem svetu. 
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