
 
 
 

Grafična (r)evolucija 
 
Grafike so bile nekoč nenavadna zasebna umetniška oblika, zasnovana za strokovno 
opazovanje. Izhajale so v omejenih izdajah in bile shranjene v skritih portfeljih in predalih. 
Ta intimna narava se je spremenila v 20. stoletju; javna vloga grafike je postajala vse bolj 
pomembna. Umetnikom pa tudi publiki je postala bolj dosegljiva zaradi cenovno dostopnih 
postopkov (na primer linorez) ter vse več založb in grafičnih studiev, ki so tiskali za javne 
predstavitve in trg.  
Velik pomen pri razvoju sodobne grafike pripisujejo Picassovemu delovanju med obema 
svetovnima vojnama, zlasti njegovemu sodelovanju s studiem Mourlot v Parizu med drugo 
svetovno vojno in po njej. V resnici za najpomembnejšo grafiko 20. stoletja velja njegova 
jedkanica Minotavromahija iz leta 1935. 

 
Pablo Picasso, Mintauromahija, 1935, jedkanica in akvatinta 

 

Grafika je v vzhodnoevropskih državah med drugo svetovno vojno igrala pomembno vlogo 
kot sredstvo komunikacije in propagande med odporom, po njej pa kot propagandno 
sredstvo za izgradnjo nove socialistične družbe. Ko je bila umetnost v socialističnih državah 
pod drobnogledom države, je grafika za mnoge umetnike postala polje svobodnejšega, bolj 
osebnega, celo liričnega izraza. Oblasti iz neznanega razloga niso prepoznale njene 
komunikacijske moči.  
 
Po letu 1950 se je grafika v Evropi močno razširila. V švicarskem Luganu je bila leta 1950 
prva mednarodna razstava Bianco e Nero, pripravljali so jo do konca šestdesetih let. Leta 
1953 je bilo ustanovljeno Mednarodno društvo lesorezcev XYLON in postalo organizator 
istoimenske mednarodne razstave lesoreza. Leta 1955 je bil ustanovljen ljubljanski grafični 
bienale, do konca šestdesetih let so mu sledili številni po Evropi in globalno (Krakov, Tokio, 
Fredrikstad, Varna, Cincinnati idr.). Zaznamovali so pomembnost grafike v Evropi in postali 
prostor za izmenjavo idej. Bili so tudi odličen poligon za izmenjavo med umetniki, ki so svoje 
odtise delali v skromnih razmerah, in tistimi, ki so jih delali v studiih z mojstri tiskarji in 
založniki. Večina grafičnih bienalov je prenehala delovati v osemdesetih in devetdesetih letih, 
nekateri so se reformirali in še vedno trajajo, kot so v Ljubljani, Talinu, Krakovu, 
Fredrikstadu in drugi. V poznih petdesetih in šestdesetih letih sta imela tudi bienala v 
Benetkah in São Paulu grafične oddelke in posebne nagrade. 



 
 
 

 
 

Prva Mednarodna grafična razstava, Moderna Galerija Ljubljana, 1955 

 

V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so grafični studii, ki jih je bilo vse več, 
na primer Gemini GEL, ULAE in Tamarind v ZDA, sitotiskarski studio Kelpra v Veliki 
Britaniji, galerija Maeght v Parizu, Založba Rene Block v Nemčiji in drugi umetnike 
spodbujali k raziskovanju potencialov tiskarstva in grafike. Založba Rene Block, na primer, je 
bila zelo pomembna za gibanje Fluxus v Evropi. V šestdesetih letih je grafika dobila politični 
pomen, saj so jo umetniki uporabljali tudi za to, da so se izognili institucionalnim in 
komercialnim omejitvam, in so prek nje lahko ustvarili stik z gledalcem tudi zunaj 
tradicionalnih družbenoekonomskih delitev. Ti poskusi so bili kratkotrajni, vendar so močno 
vplivali na naslednja desetletja. Od takrat so knjiga umetnika, plakat, vabila in druge vrste 
efemere postali avtonomni prostori izražanja. 
 

     Patrick Caulfield, Goreči premog, 1969, Kelpra Studio, London 



 
 
 

 

 
 

Marcel Broodthaers, Rokopis v steklenici, Založba René Block, Berlin 

 
 
Še več, grafiko, zlasti sitotisk, so si umetniki, kot sta bila Warhol in Rauschenberg, prisvojili 
za edinstvena dela na platnu, kombinirana s slikami, kolaži in umetniškimi instalacijami. 
Tako so se začele meje, ki so nekoč definirale grafiko kot umetniško disciplino, ki ustvarja 
dvodimenzionalni odtis z risbo, vrezano v matrico, prevlečeno s tiskarsko barvo in natisnjeno 
na papir, zamegljevati. 
Z vidika pospešenega razvoja, ustvarjanja in trženja grafike so bila šestdeseta in sedemdeseta 
leta imenovana za zlato dobo oziroma renesanso grafike. V socialističnih državah, kot je bila 
Titova bivša Jugoslavija, je veljala za enakovreden umetniški medij, ki so ga oblasti podpirale. 
 

 
 
                                                              Adriana Maraž, Trinogi, 1979, mešane tehnike globokega tiska 
 

 
V osemdesetih letih je tradicionalna grafična umetnost s predpisanimi merili, kot so omejena 
naklada, stoletja stare tehnike, tiskanje na papir in prisotnost matrice kot posrednika slike, 
izgubila pravico, da se ima za edini in nesporni primerek umetniškega medija. 
Njeno avtoriteto so zamajala umetniška dela, ki jih lahko imenujemo polgrafike – monotipije, 
kolaži, fotomontaže, grafični predmeti, grafike dela z narisanimi ali poslikanimi 
intervencijami, tiskani simboli, grafične skulpture, grafične instalacije, računalniška grafika –



 
 
 

, veliko število del torej, ki jih lahko označimo kot konceptualna, pa tudi tista družbeno 
usmerjena dela, ki se poigravajo s tem, da je vsaka grafična umetnina kopija.  
Te spremembe je prvič dobro zaznala in legitimizirala razstava Thinking Print, ki jo je leta 
1996 pripravila Deborah Wye v muzeju MOMA v New Yorku.  
 

 
 

Bila je razmislek o zadnjih 15 letih razvoja sodobne tiskane umetnosti. Predstavila je 
umetnike, ideje in tehnike, ki so se pojavili v obdobju 1980–1990, pa tudi dela že 
uveljavljenih ustvarjalcev. Tradicionalnim lesorezom in linorezom, globokim tiskom in 
ilustriranim knjigam ob bok je postavila nove formate, kot so plakati, panoji, majice, ovitki za 
vžigalice idr. Poleg tega je raziskovala pomembna tematska vprašanja, kot so jezik, telo, 
fotografija, politika in zgodovina, ki jih je tematiziral ta čas. Seveda se je osredotočila na 
ameriško umetnost, vendar je pokazala tudi umetnine evropskih umetnikov, ki se jih zaradi 
njihove moči in odličnosti ni dalo spregledati, kot na primer lesoreze nemških 
neoekspresionistov Anselma Kieferja, Georga Baselitsa in drugih ali angleški umetnikov, kot 
sta Lucian Freud in Richard Hamilton, ki sta naredila nekaj najboljših serij v globokem tisku 
tega obdobja, ali italijanskih umetnikov transavantgarde, kot sta Mimmo Paladino in 
Francesco Clemente. 
Razstava je dokazala, da je bilo izbranih 15 let pomembnih in plodnih za grafiko ter da so 
tradicionalne meje grafike začele razpadati, politična in družbena vprašanja pa so umetnike 
spodbudila k iskanju formatov, s katerimi lahko neposredno komunicirajo s publiko. 
Napovedala je tudi pomembnost računalniških tehnologij za umetnost, kar se danes 
uresničuje. 
Približno sredi devetdesetih let se je pojavila nova generacija umetnikov. Namesto besede 
"slog", ki se nanaša na formalne značilnosti umetniškega dela, so za svoje ukvarjanje z 
umetniškimi subjekti začeli uporabljati besedo "strategija", saj je bolje označevala zapletenost 
umetniškega razmišljanja in načrtovanja. Za to generacijo je značilna tudi popolna odsotnost 
"edinstvenega" osebnega ustvarjalnega sloga. Zdaj se govori o posameznih pristopih, 
poetikah in množici ustvarjalnih načinov. Seveda je vse to rezultat obdobja, ki je nagnjeno k 
pluralizmu in decentralizaciji in ne sprejema hierarhije, ampak sožitje. Pomembno vprašanje 
v umetnosti ni bilo več, kako je to videti, ampak kaj to pomeni, slednje pa že vsebuje 
družbeno konotacijo. V Evropi je drugo polovico devetdesetih let zaznamoval vzpon 
generacije mladih britanskih umetnikov YBA, ki so neposredno povezani z grafičnim studiem 
Paragon Press v Londonu. Ta je samo zanje tiskal serialna grafična dela v mapah (Marc 
Quinn, Tacita Dean, Damien Hirst, če jih naštejem samo nekaj). 
 



 
 
 

 
 

Marc Quinn, Garden Series, pigment print, 2000, Paragon Press, London 

 

Konec tisočletja je bila grafika globoko zakoreninjena v družbeni kontekst. Spoj umetnosti in 
tehnologije je privedel do reprodukcije umetnosti, ki je pri publiki povzročila spremembe v 
recepciji umetnosti. 
Glede na povedano lahko sklepam, da je zgodovina sodobne grafike polna zgodb umetnikov 
in intelektualcev, ki so ustvarjali, večinoma zunaj mainstrema, ter izumljali nove poti za 
širjenje tradicionalnega v smeri novih priložnosti, vsebin in tehnoloških možnosti. Konec 20. 
stoletja je postalo očitno, da grafike ni več mogoče opredeliti le kot da je odtis na papirju. 
Nehali so se upoštevati njena stara pravila, strukture in pričakovanja ali pa so se preuredili, 
estetske meje so se začele raztapljati, vse to pa omogoča spremembe, pretočnost in 
transgresijo.  Digitalni svet produkcije in komunikacije je povzročil neverjetne spremembe v 
načinu snovanja, produkcije in razširjanja umetnosti. Pred 25 leti si nismo mogli 
predstavljati kompleksnosti družbenih medijev, ki jih uporabljamo danes. Računalniški 
programi, kot sta Photoshop ali Paint, omogočajo vsem, da ustvarijo vsestransko in 
brezhibno delo, kar nadomesti vrhunsko obrt in prakso fotomontaže. 
Kot kustosinjo v svetu grafike me je vedno zanimalo, kako se umetniki odzivajo na nove 
priložnosti in tehnologije. Navdušena sem nad idejo o bogastvu priložnosti in načinih 
uporabe starih ročnih in novih digitalnih tehnologij, iz katerih nastajajo številna grafična dela 
izjemne kakovosti in čistosti. Če citiram Hugha Merilla, ki pravi da: “Današnja temnica ni več 
fizični prostor z rdečimi lučmi, pač pa računalnik. Laser, CNC usmerjevalnik in 3d tiskalnik 
idr. so natančna orodja, ki ponujajo nove priložnosti pri nastajanju grafičnih dela in 
konceptov, vendar ne morejo nadomestiti umetnikove roke.”, menim, da je tisto, kar 
prinašajo vrhunski dosežki v sodobni grafiki tok ustvarjalnosti, ki prepleta najsodobnejše 
tehnologije s temeljnimi grafičnimi procesi in zgodovinsko tradicijo.  



 
 
 

 
 

Karol Pomykala, One Direction, linocut, digital print, 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=iy4ZijH36vo&t=226s 

 
Po vsem tem lahko z gotovostjo trdim, da je grafika v zadnjih treh desetletjih iz temeljnih 
procesov segla na širše interdisciplinarno področje, ki zajema večji del postmoderne 
umetniške prakse. Sodobna scena je za grafiko tako široka in raznolika, kot si je le mogoče 
zamisliti. V zadnjih 20 letih so radikalne spremembe na področju grafike in umetnosti na 
splošno popolnoma spremenile pristop do medija. Grafika je danes umetniška oblika, ki jo 
sestavljajo kiparstvo, performans, oblačila, instalacija, komercialni vidik, kibernetski prostor, 
knjige umetnikov, multipli, časopisi, vključuje tudi umetniške akcije, Fluxus, novo žanrsko 
javno umetnost, vključeni so dogodki, performansi in drugo.  
 

 
 

Andrew Raftery, Autobiografy of a garden on Twelve  Engraved Plates, instalacija na originalni tapeti, motiv zanjo 
je umetnik našel v semenih vrtnih rastlin. 

 
Danes je nemogoče reči, da so slikarstvo, kiparstvo ali grafika najnovejša in najbolj napredna 

stopnja v razvoju umetnosti. Sodobna umetnost se je preselila na nova meddisciplinarna 

ozemlja, ki ne temeljijo več na disciplinarnosti. Rezultat je navzkrižno oplajanje, ki kaže na 

popolno refleksijo današnje sodobne umetnosti.  

https://www.youtube.com/watch?v=iy4ZijH36vo&t=226s


 
 
 

Preden zaključim, moram povedati, da sem v tematskem in konceptualnem smislu v zadnjih 

letih opazila nekatere sicer zelo ohlapne trende, ki se pojavljajo v sodobni grafični umetnosti, 

kot v umetnosti na sploh. Videti je veliko del, ki se odzivajo na porajajoč se svetovni politični 

nemir, izražen v vojaškem konfliktu in / ali v porastu avtoritarnih režimov.  

 

Svetlana Jakimovska Rodić, Zavese zgodovine, instalacija v MGLC 2013, linorez na tkanini, pesek 
 

Podobno politično motivirani, vendar z bolj individualnega vidika, so tudi umetniki, ki 

raziskujejo načine, kako oblastne strukture v družbi zamejujejo in oblikujejo identiteto, s 

posebnim poudarkom na spolu in rasi. Druga pomembna tema se nanaša na pokrajino, 

ekologijo in načine, kako se ljudje odzivajo na okoljske izzive antropocena. Tudi človeško telo 

je spet bolj vidna tema. Nazadnje obstajajo številni umetniki, ki grafiko uporabljajo za 

ustvarjanje bolj introspektivnih del, ki raziskujejo teme, kot so spomin, percepcija, psihološka 

stanja in nostalgija. 

 

Thomas Kilpper, Impressions. Five Centuries of Woodcuts, 2015, Nasionalsmuset, Bergen 



 
 
 

 
Sodobna grafika odpira veliko mejnih vprašanj na teoretskem področju, 
zato je razumljivo, da kompleksnost in radikalna različnost teh vprašanj vzbujata močan 
odpor v številnih krogih, in zato se pogosto obravnava kot neke vrste provokacija. 
Ko sodobna grafika podvomi o teoriji lastnega obstoja, to od nas zahteva razmislek zunaj in 
predvsem onkraj ustaljenih in jasno opredeljenih teoretskih struktur. 
 

 
 

Jeremias Altman, Lesorez s sekiro, performans z grafiko, 2012, https://vimeo.com/200097965  
 

 

Mag. Breda Škrjanec, Ljubljana 
 

 

https://vimeo.com/200097965

