GRAFIKA NA ŽLICO
Eksperimentalne grafične delavnice, izvaja Jakob Puh, tiskarski mojster v MGLC.

PLOSKOVITI KOLAŽNI TISK
Preprosta tehnika visokega tiska s poudarkom na obliki in ploskvi. Iz tanjšega kartona izrežemo motiv
in ga nalepimo na karton željenega formata. Z valjčkom za visoki tisk navaljamo barvo na matrico in z
žlico (ali valjčkom) odtisnemo; za izvedbo ne potrebujemo preše. Ploskoviti kolažni tisk omogoča
spoznavanje osnovnih grafičnih lastnosti visokega tiska in vpogled v grafično razmišljanje tudi
mlajšim; je zelo primerna tehnika za izvajanje v šolskem razredu. Za izdelavo matrice potrebujemo
škarje ali olfa nože, debelejši papir in lepilo. Za tisk pa barvo za visoki tisk na vodni osnovi, papir in pa
valjček ali žlico. Po želji lahko vključimo tudi kolaž papir in odtise nadgradimo z barvo.
Čas izvedbe: 120 min
Primernost: druga in tretja triada OŠ, s prilagoditvami tudi za druge starostne skupine

KOLAŽNI TISK IN TEKSTURA
Gre za kolažni tisk s poudarkom na teksturi različnih materialov in lepljenje različnih tankih
materialov zanimivih tekstur na osnovno ploščo iz debelejšega papirja ali kartona. Z valjčkom za visoki
tisk nanesemo barvo na matrico in jo z žlico (ali valjčkom) odtisnemo; za izvedbo ne potrebujemo
preše. Omogoča spoznavanje osnovnih grafičnih lastnosti in je primerna tudi za mlajše otroke, saj
lahko sami izrezujejo in lepijo na podlago, mentor pomaga samo pri tisku. Za izdelavo matrice
potrebujemo škarje ali olfa nože, debelejši papir, materiale različnih tekstur in lepilo. Za tisk pa barvo
za visoki tisk na vodni osnovi, papir in pa valjček ali žlico. Po želji lahko vključimo tudi kolaž papir in
odtise nadgradimo z barvo.
Čas izvedbe: 120 min
Primernost: druga in tretja triada OŠ, s prilagoditvami tudi za druge starostne skupine

MONOTIPIJA – RISANJE NA GLADKO POVRŠINO IN TISK
Z barvo za visoki tisk na vodni osnovi in s čopičem na gladko površino (miza, steklo, pleksi) narišemo
svoj motiv. Pri razporejanju barve na gladki podlagi lahko poleg čopiča uporabimo najrazličnejša
orodja, s katerimi dobimo različne učinke. Na motiv položimo papir in odtisnemo z valjčkom.
Gre za preprosti ploski tisk, ki meji na slikanje. Tehnika je izredno dostopna za vse starostne skupine,
saj ne zahteva rezanja ali lepljenja, zelo je preprost tudi sam tisk. Spodbuja spoznavanje osnovnih
grafičnih lastnosti, eksperimentiranje z barvami in potezami na gladki površini, ki se izrazijo pri
odtisu. Primerna je tudi za najmlajše otroke.
Čas izvedbe: 45–60 min
Primernost: vse starostne skupine

TISK S PREMIČNO ŠABLONO
Preprosta tehnika tiska s premično šablono omogoča tisk belega motiva na barvnem ozadju. Na
linolejno ali pleksi ploščo navaljamo barvo za visoki tisk na vodni osnovi in nanjo položimo motiv,
izrezan iz pisarniškega papirja. Ns matrico položimo papir in z žlico (ali valjčkom) odtisnemo.
Čas izvedbe: 90 min
Primernost: OŠ

TISK LISTJA
Na sveže nabrane drevesne liste s penastim valjčkom nanesemo akril, barvo za visoki tisk ali barvo za
tekstil. Liste razporedimo v želeno kompozicijo na papirju z obarvano stranjo navzdol in pokrijemo s
časopisnim papirjem ter filcem. Na koncu jih z valjčkom za visoki tisk odtisnemo. Tiskamo lahko tudi
na tekstil. Grafično tehniko lahko povezujemo z zunanjimi aktivnostmi in spoznavanjem drevesnih
vrst. Tehnika je primerna tudi za mlajše otroke. Liste lahko tudi obrezujemo in prekrivamo ter na
različne načine raziskujemo tehniko.
Čas izvedbe: 120 min
Primernost: OŠ

DOMAČI SITOTISK
Iz lahko dostopnih materialov – karton, zavesa, spenjač, sponke ter samolepilni trak – napnemo sito.
Iz pisarniškega papirja s škarjami ali olfa nožem izrežemo želeni motiv. Na papir za tisk položimo
izrezani motiv in čez položimo naše sito. Za tisk uporabljamo akrilne barve in plastične kartice ali
karton. Pri prvem odtisu se zaradi barve izrezani papirnati motiv prilepi na spodnjo stran sita in nam
tako omogoči ponavljanje odtisa. Tiskamo lahko tudi na tekstil.
Domači sitotisk ponuja vpogled in razumevanje sicer težje dostopne grafične tehnike sitotiska, saj
omogoča dostopni tisk brez osvetljevanja in namenske opreme. Navkljub nekaterim prilagoditvam
alternativna tehnika omogoča raziskovanje in daje odlične rezultate - odtise.
Čas izvedbe: 180 min
Primernost: tretja triada OŠ, SŠ

