
GRAFIKA



Tiskarstvo ali grafika

 GRAFIKA je LIKOVNA ZVRST, kjer nek 
MOTIV ali MISEL oblikujemo najprej na 
MATRICI, ki nam omogoča, da s 
TISKANJEM dobimo mnogo enakih 
ODTISOV ali GRAFIČNIH LISTOV.

 Poznamo INDUSTRIJSKO in UMETNIŠKO 
GRAFIKO. 





Industrijska grafika



INDUSTRIJSKA GRAFIKA

Pri industrijski grafiki nam 
STROJI omogočajo, da 
lahko naredimo veliko 
število ODTISOV. Izdela 
jo več ljudi (grafični 
oblikovalec,           
tiskarji ...). Nastane 
strojno v tiskarnah.Možna 
je visoka NAKLADA .

Odtisi so si med sabo zelo 
podobni.

GRAFIČNI OBLIKOVALEC

Cene industrijske grafike 
so nizke.



Tiskarski stroj za 
REPRODUKCIJO  velikega 
števila odtisov grafik

Industrijska grafika - reprodukcija



UMETNIŠKA GRAFIKA

 UMETNIŠKA GRAFIKA 
je zvrst grafike, kjer 
je umetnikova roka 
prisotna v celotnem 
postopku izdelave 
grafike – od skice, 
osnutka, izdelave 
matrice do tiska.

 Odtise umetnik tudi 
lastnoročno podpiše.

Božidar Jakac - Koncert



Umetniške grafike 
imajo veliko vrednost, 
saj je število izvodov 
majhno. Odtis je GRAFIČNI LIST.



Grafične tehnike

Poznamo naslednje grafične tehnike:

- monotipija

- tisk s pečatniki

- tisk s šablono

- tisk z naravnimi materiali

- kolažni tisk

- linorez



1. Linorez

Pri linorezu vdolbemo 
v linolej črte različnih 
debelin in velikosti. 
Vse črte so na 
grafičnem listu –
odtisu bele, okolica 
črt pa je črna. Takšno 
tehniko linoreza 
imenujemo BELA 
OBREZA. 



Poznamo tudi tehniko 
OBREZANI LINOREZ. 
Za to tehniko je 
značilna črna črta na 
belem ozadju –
večino ploskev z 
nožkom za linorez 
izrežemo, neizrezane 
ostanejo le črte.





 Poznamo tudi BARVNI 
LINOREZ. Pri tej 
tehniki moramo za 
vsako barvo izdelati 
matrico. Običajno 
začnemo tiskati s 
svetlo barvo in počasi 
prehajamo na 
temnejše barve. Črno 
barvo odtisnemo na 
koncu. 



Nožki za linorez:



2. Rez v mavčno ploščo

Najprej odlijemo 
ploščo iz mavca in pri 
tem pazimo, da je 
vrhnja plast čim bolj 
gladka. Matrico 
izdelamo enako kot 
pri linorezu. Tiskamo 
ročno, ker krhka 
mavčna plošča ne 
prenese večjega 
pritiska. 



3. Lesorez

Lesorez je tehnika, s katero se ukvarjajo grafični 
umetniki, za delo v šoli pa ni najbolj primerna 
zaradi zahtevnih materialov in pripomočkov.



Začetki lesoreza 
segajo že v srednji 
vek, k začetkom 
tiskanja knjig.

Beseda lesorez nam 
pove, da je plošča za 
matrico lesena. 
Uporablja se mehak 
les – hruška, češnja, 
lipa.

Postopki za izdelavo 
odtisa so enaki kot pri 
linorezu. 







Srednjeveške knjige, tiskane v grajskih tiskarnah s tehniko 
lesoreza:



Barvni lesorez:

Izdelava je podobna izdelavi barvnega 
linoreza.



4. Suha igla

Matrico izdelamo v kovinsko ploščo. Risba se 
vpraska z ostro kovinsko iglo v ploščo. Ob risbi 
nastane BRADA – izrinjen del kovine.barvo 
vtremo v brazde, za brazdami pa ostane nekaj 
barve, ki predstavlja na odtisih zelo pomemben 
element te vrste grafike. Tiska se na navlažen 
debelejši papir na stiskalnici na valje.







5. Kolagrafija

 Ta tehnika izvira iz 
slikarske tehnike kolaža   
( lepljenke ). Na osnovno 
ploščo ( lepljenko ) 
nalepimo materiale, ki 
imajo različne površine: 
furnir, blago, karton,...in 
z njimi oblikujemo 
zanimivo matrico.



 Eden od kolagrafskih 
materialov je LEPILO. 
Na osnovno ploščo 
lahko rišemo s tubami 
lepila ali pa rišemo s 
paličicami v sveže 
lepilo. Ko se lepilo 
posuši, matrico 
odtisnemo na enak 
način kot pri suhi igli.



 Zanimivi so tudi odtisi 
kombiniranih površin, 
ki so ponekod 
polepljeni z materiali, 
drugje pa le poslikane 
z lepilom.



Odtis kombinacije kalografije in kartonskega tiska:



Poznamo še druge vrste grafičnih tehnik:

 suha igla

 bakrorez

 jedkanica

 akvatinta

 ...
suha igla

bakrorez

jedkanica

akvatinta



BOŽIDAR JAKAC

Božidar Jakac se je 
rodil 16. julija 1899 v 
Novem mestu, kjer je 
obiskoval osnovno 
šolo in od leta 1909 
tudi gimnazijo. 
Risanje ga je veselilo 
že od otroških let. Bil 
je grafik, slikar in 
filmar. Umrl je leta 
1989 v Novem mestu.

novomeški grafik



Grafike Božidarja Jakca

Pogovor

Krvavi most

France Prešeren

Jesen ob Krki



Josip Broz Tito

Richard Jakopič



Novo mesto – Božidar Jakac



 Odgovori!

 1. Kaj je grafika?

 2. Kakšna je razlika med industrijsko in 
umetniško grafiko?

 3. Naštej grafične tehnike!

 4. Na kratko opiši linorez!

 5. Na kratko opiši kolagrafijo!

 6. Izberi eno likovno delo Božidarja Jakca 
in ga nariši! 


