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IZVLEČEK
Glavni namen diplomskega dela je bil impliciranje posnete fotografije na papirno podlago s
tehniko sitotiska, ob tem pa raziskati celoten postopek za dosego končnega rezultata, vse od
fotografiranja do rastriranja pri pripravi za tisk in do dejanskega tiska.
Cilji diplomske naloge so bili usmerjeni na določitev primernih pogojev fotografiranja za
dosego želenih rezultatov, raziskati vpliv gostote rastra in vpliv površine papirja na
reprodukcijo rastrske pike in fotografije. Končni cilj je bil ustvariti serijo plakatov.
V teoretičnem delu so predstavljene vsebine, ki podpirajo eksperimentalni del. Začne se z
obravnavo fotografije kot medija v grobem, dotakne se njene umetniške plati, nato fotografije
človeškega telesa, lastnosti črno-bele fotografije in njenih likovnih prvin. Opisane so osnove
digitalne fotografije, nastavitve fotoaparata (zaslonka, ISO občutljivost, čas osvetlitve) in
osvetlitev v prostoru. Poglavje o fotografiji se zaključi s kompozicijskimi lastnostmi. Sledi
poglavje o pripravi za tisk, ki seznani z rastriranjem. V zadnjem poglavju je predstavljen tisk
in podrobneje tehnika sitotiska, njegove lastnosti, zgodovina in vloga v umetnosti
(serigrafija), predvsem z njegovim začetnikom Andyem Warholom.
V eksperimentalnem delu je podrobneje predstavljen dejanski postopek izdelave plakatov, od
fotografiranja do tiska, v rezultatih in razpravi pa podrobnejša analiza reproduciranega rastra
ter likovna analiza izdelane serije plakatov.
Ključne besede: fotografija, rastriranje, tisk, sitotisk, plakat
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ABSTRACT
The main topic of the thesis is implication of a photo on a paper printing material using silk
screen printing technology, while exploring the whole process to the final result, including
everything from capturing the photos and rasterising to an actual printing.
The purpose of the thesis is exploring and setting the best conditions for photography, finding
out how raster liniature and paper structure influence the reproduction of a raster photo. Final
goal is to create a series of posters according to the research.
Theoretical part covers the topics that concern the whole process of creating a final result in
experimental part. It is based on three main parts, starting with an introduction of a
photography as a medium, touching more artistic aspect of it, following with a photography of
human body, black and white mode and its basic elements of design. Then, it describes the
basics of camera settings (aperture, ISO sensitivity, exposing time) and ambiental conditions.
It explains High-Key and Low-key exposure and ends the chapter with basic explanation of
the composition. In the following part it informs about rasterising, following with the
information about printing, more specifically screen-printing, its properties, history and role
in art (serigraphy), while pointing out Andy Warhol as its pioneer.
In the experimental part all the steps of creating the posters are explained more specifically,
from taking the photos to the actual printing. In analysis and discussion we analyse
reproduced raster dot more specifically and artistically present created series of posters.
Key words: photography, rasterising, printing, screen printing, poster
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1

UVOD

V diplomskem delu smo povezali fotografijo in tisk, sitotisk. Fotografije smo reproducirali z
ročnim sitotiskom in tako delu dodali širino ter obogatili sporočilno bistvo. Uporaba tehnike
sitotiska se je pričela v oglaševanju, nadaljevala pa v umetnosti. Tehnika je bila priljubljena
predvsem med ameriškimi pop ustvarjalci, med katerimi je najprepoznavnejši zagotovo
Andy Warhol, ki je v svojih delih pogosto reproduciral fotografije na raznovrstne načine.
Možnost večjih količin reprodukcij, nadzora debeline barvnega nanosa ter uporabe različnih
barv je razlog, da se sitotisk vse pogosteje uporablja in hkrati predstavlja zelo pomembno
tehniko sodobnih umetniških gibanj.
V diplomskem delu je opisan celoten delokrog, od postopka fotografiranja do končnega
rezultata: tiskane reprodukcije. Raziskane so najprimernejše nastavitve fotoaparata in studijski
pogoji ter vpliv tiskovne površine in liniature rastra na reprodukcijo fotografije. Plakati, ki
smo jih izdelali tekom eksperimentalnega dela, so na koncu tudi priloženi in analizirani.
Namen diplomskega dela je bil raziskati področje sitotiska fotografije, reprodukcije rastrske
pike in na podlagi raziskave izdelati tiskane fotografske plakate.
Cilji dela so bili določiti primerne pogoje fotografiranja za dosego želenih rezultatov,
raziskati vpliv posameznih nastavitev tiska na ustvarjanje umetniškega učinka in za konec
izdelati plakate. Postavljene raziskovalne hipoteze so bile naslednje: fotografije je mogoče
natisniti s tehniko sitotiska, z ustreznimi nastavitvami je možno doseči primerne pogoje za
dosego želenega rezultata in z manjšanjem liniature rastra se izgubljajo podrobnosti
fotografije.
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2.1

TEORETIČNI DEL

FOTOGRAFIJA

Beseda fotografija izhaja iz grščine in primarno pomeni risanje s svetlobo. Glede na to, kako
objektivno gledamo nanjo, jo lahko dojemamo tako kot znanost kot tudi kot umetnost (1).
Glede na namen jo delimo na štiri veje: komercialno, amatersko, znanstveno in umetniško.
Glede na motiv pa jo delimo v posamezne žanre. Poročna, reportažna, modna, ulična so le
nekateri, medtem ko bo v nadaljevanju poudarek na fotografiji človeškega telesa (2).

2.1.1 Umetniška fotografija
Umetniška fotografija je veja fotografije, ki temelji na subjektivnosti in ponavadi na prvi vtis
ni tako zelo razumljena. Nosi močno izraznost fotografa in prikazuje njegovo čustveno,
notranje in bolj intimno dojemanje sveta. Fotografija umetniku tako predstavlja medij za
kreativno samoizražanje. Pri tej vrsti fotografiranja je pogosto vključena zahtevnejša
manipulacija subjekta ali okolja, uporabljene pa so nekonvencionalne nastavitve fotografskih
parametrov (3).
Glavna zamisel je ustvariti nekaj osebnega, ustvariti lastno atmosfero in ne več zgolj ujeti
subjekta povsem realistično, objektivno. Poenostavljeno rečeno, umetniška fotografija opisuje
katerokoli fotografijo posneto s fotografsko kamero, kjer je namen bolj estetski in čustva
vzbujajoč kot pa znanstveni, komercialni ali dokumentarni (3).

2.1.2 Fotografija človeškega telesa
Akt je po definiciji umetniška upodobitev golega telesa, torej gre pri fotografiji akta za zajem
človeškega telesa skozi fotografski objektiv (4). Fotografija človeškega telesa je še vedno
precej stigmatizirana in prežeta s predsodki, pogosto označena za prostaško, čeprav je njen
namen vse prej kot tak. Razstavljanje ali objavljanje takih fotografskih del po večini še vedno
velja za kontroverzno, seveda pa med kulturami percepiranje variira (5).
Način fotografiranja človeškega telesa se razlikuje glede na namen, ki je lahko izobraževalni,
tržni ali umetniški. Izobraževalna fotografija akta je precej direktna, zasnovana z namenom
seznanitve z nekako objektivnimi dejstvi o izgledu in sestavi človeškega telesa, komercialna
pa je zasnovana z namenom prodaje na nek način na račun človeškega telesa in predvsem
2

privlačnosti le tega. Tu se komercialna fotografija razdeli v nekaj podvej, in sicer erotično,
glamur, modno in reklamno (6). Zadnja veja je umetniška fotografija akta, pri kateri gre za
drugačen pristop in drugačen namen izražanja kot pri zgornjih dveh (7).

2.1.2.1 Umetniška fotografija človeškega telesa
Umetniška fotografija človeškega telesa poudarja lepoto in čudovitost telesa samega in išče
ter prikazuje segmente, ki jih v vsakdanjem življenju načeloma ne opazimo, pa čeprav gre za
nekaj, s čimer smo neprestano v stiku. Telo obravnava zgolj kot zanimiv subjekt
fotografiranja in ne kot predmet vzbujanja spolnega nagona. Bistvo umetniške fotografije je v
estetiki in izraženi ustvarjalnosti, kakršen koli erotični pridih je zgolj drugotnega pomena. To
razlikuje umetniško akt fotografijo od erotične in glamur. Kljub temu pa jasno deljenje med
nameni fotografije ni vedno jasno izraženo s strani fotografa in je zato velikokrat prepuščeno
dojemanju posameznika samega (8).

2.1.3 Črno-bela fotografija
Črno-bela fotografija v nasprotju z barvno daje precej večji poudarek na sporočilno bistvo, na
podrobnosti, teksture, oblike. Pri fotografiranju v taki obliki moramo biti tako bolj pozorni na
izbiro celotnega motiva in na namen fotografiranja (9).
Fotografiji s takim načinom odvzamemo njeno barvitost in tako sporočilo, čustva, teksture
postavimo v ospredje (9).

2.1.3.1 Likovne prvine črno-bele fotografije
Obris, ton in vzorec so glavne likovne prvine črno-bele fotografije (slika 1). V primeru, da gre
za barvno fotografijo, med glavne likovne prvine štejemo tudi barvo, kot eno ključnih (10).
Obris je ključen za prepoznavanje predmeta na fotografiji. Sposobnost zaznavanja in uporabe
obrisov je pri postavitvi vsake posnete fotografije ključnega pomena. Za dosego najostrejšega
obrisa moramo motiv osvetliti iz ozadja. Najmočnejši je črno-beli obris, saj je črno-beli
kontrast najbolj odločen, dramatičen, skrajen (10).
Ton daje trdnost in hkrati ustvarja občutek popolnosti in globine. Izraženo bistvo oblik je
odvisno od svetlobe. Čeprav mora biti osvetlitev dovolj močna, da subjekt zaznamo, moramo
3

paziti, da ni premočna, saj se oblika tako izgubi. Uporabimo ga za opis svetlih in temnih
površin subjektov. V primeru črno-bele fotografije gre za lestvico tonov sive med črno in
belo, ki sta skrajni. Lahko ga primerjamo tudi z razpoloženjem. Temni toni so skrivnostni in
grozljivi, svetli pa nežni in lahkotni (10).
Vzorec lahko neko področje krasi ali pa poudarja ploskovnost neke površine. Lahko poveča
slikovni učinek z ustvarjanjem harmonije, kar je za gledalca prijetnejše kot nered. Z uporabo
vzorcev ljudi opozarjamo na podrobnosti, ki nas obdajajo in jih sicer ne opazimo. Vzorce
najdemo tako v živi kot v neživi naravi. Izsek vzorca lahko pogosto učinkuje močneje kot
celota (10).
Tekstura opisuje značilnosti površine in pogosto pomaga pri prepoznavi snovi, iz katere je
površina. Na fotografiji krepi občutek globine, poudarja oblike in izraža izvor površine.
Lahko tudi določa mikrostrukturo fotografije (10).
Oblika definira globino, volumen in prostor. Je najbolj varljiva prvina fotografije in jo
skušamo jasneje definirati z dodajanjem tona in barve. Obliko določa ton. Skupaj s sencami
dajejo obliko trdnosti. V kolikor pa objekt preveč osvetlimo, izgubi obliko (10).

Slika 1: Likovne prvine črno-bele fotografije (lasten vir)

2.1.4 Fotografiranje
Digitalna fotografija je oblika fotografiranja, ki za zajem slike uporablja svetlobno občutljive
senzorje. Zajeta slika je shranjena kot digitalna datoteka, pripravljena na digitalno obdelavo,
ogled ali tiskanje. Njena prednost je njen prikaz, urejanje, tiskanje, preoblikovanje in
shranjevanje brez kemičnih postopkov, saj se vse odvija na računalniku (11).
Pri fotografiranju moramo na podlagi dane situacije in predvsem svetlobnih pogojev biti
pozorni na nastavitve fotoaparata za zajem fotografije. Na podlagi danih pogojev moramo
znati natančno presoditi in izbrati ustrezne nastavitve (12).
4

2.1.4.1 Zaslonka
Zelo pomembna je izbira ustrezne zaslonke. To je naprava, ki z velikostjo krožne odprtine
določa množico svetlobe, ki pri osvetljevanju prodre v fotoaparat. Potrebno je pozorno
spremljanje, pri kateri zaslonki so fotografije najostrejše oziroma pri kateri ustrezajo ostrini,
ki jo za izbran efekt fotografije želimo. Pri večini fotografskih leč dobimo največjo ostrino
ravno pri odprtosti zaslonke za dve stopnji manj kot je najvišja (popolnoma odprta). Z
ustreznim nastavljanjem zaslonke manipuliramo z globinsko ostrino (11).

2.1.4.2 ISO občutljivost
Višje kot je nastavljena ISO občutljivost, manj svetlobe potrebujemo pri enakih pogojih z
istim časom in odprtostjo zaslonke. Če nam dani svetlobni pogoji to omogočajo, je bolje
nastaviti čim nižjo vrednost tega parametra, saj se z višanjem povečuje zrnatost fotografije. Je
pa res, da je po drugi strani ravno ta zrnatost lahko odličen element za dosego umetniškega
učinka (11).

2.1.4.3 Čas osvetlitve
Ta parameter je močno povezan z zgoraj opisano zaslonko in ISO občutljivostjo. Čas
osvetlitve oziroma hitrost zaklopa definira čas, v katerem svetloba vstopa v objektiv. Kratek
čas osvetlitve omogoča višjo ostrino, medtem ko z daljšim časom lahko izredno lepo
zajamemo gibanje, saj omogoča njegov zabris (11).

2.1.4.4 Osvetlitev v prostoru
V zaprtem prostoru je možno doseči primerno osvetlitev brez zahtevnih studijskih luči. To
dosežemo z naravno svetlobo, tako da motiv postavimo poleg okna. V primeru da skozi okno
prodira direktna sončna svetloba, za omilitev ostrine linij in pršitev svetlobe uporabimo tanke
zavese. Ponavadi je zaradi postavitve senc in naravnega učinka subjekta fotografiranja
najbolje, da svetloba nanj pada od strani (13).
Da dosežemo želen učinek in ustvarimo želeno atmosfero, moramo osvetlitev skrbno
načrtovati (13).

5

2.1.4.5 Temna osvetlitev
Temna osvetlitev (ang. Low Key) ustvarja bolj dramatično vzdušje, fotografije ohranjajo
celotno paleto tonov od črne do bele, prevladujejo pa temnejši toni z majhnim območjem
visokega kontrasta (14).

2.1.4.6 Svetla osvetlitev
Svetla osvetlitev (ang. High Key) je osvetlitev, s katero, v nasprotju s temno, ustvarjamo bolj
sproščeno, lahkotno, pozitivno vzdušje. Vse deluje nežnejše. Meja med to vrsto osvetlitve in
presvetljeno fotografijo z izgubljenimi podatki je tanka, zato moramo biti pozorni (14).

2.1.5 Kompozicija
Kompozicija je po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika razporeditev in
medsebojni odnos med glavnimi elementi, sestavinami umetniškega dela (15).
Na umetniška dela torej gledamo kot na celoto več manjših delov, ki med seboj delujejo.
Poznamo več vrst kompozicij, in sicer prosto, navpično, pasovno vezano, horizontalno,
diagonalno, trikotniško, radialno, razpršeno in mimobežno. Pri vsem tem je bistvo v
poenostavljanju in organizaciji elementov v miselni red, ki omogoča, da je sporočilo jasneje
izraženo in prej doseže svoj namen (16).

2.2

RASTRIRANJE

Za tiskano reprodukcijo je potrebno tiskovne predloge spremeniti v posamezne enotonske
rastrske slike, ki vsaka posamezno nosijo informacije, na katerih mestih in v kolikšnem delu
bo določena procesna ali dodatna barva pokrivala površino tiskovnega materiala. Temu
procesu pravimo rastriranje. Gre za binarni zapis, ki zajema samo dve možnosti, samo dve
barvi. Črno in belo. Potiskano oziroma prosto, nepotiskano površino (17).
Proces rastriranja se izvede na RIP (ang. raster image processor). RIP je strojna ali
programska oprema, ki podatke o večtonski sliki pretvori v rastrsko enotonsko sliko na
podlagi izbranih parametrov (17).
Ločimo frekvenčno (FM) in amplitudno (AM) rastriranje. Pri amplitudnem moduliramo
velikost rastrskih pik in delujemo po vzoru analognih rastrskih struktur. Pri frekvenčnem
6

rastriranju pa v nasprotju z amplitudnim modeliramo gostoto enako velikih rastrskih točk
znotraj rastrskega kvadrata, kar je razvidno na sliki 2. Poznamo tudi kombinirano oziroma
hibridno rastriranje (HM), kjer gre za uporabo amplitudnega in frekvenčnega rastra hkrati.
Najprimernejši raster za določen primer izberemo na podlagi tehnike tiska in zahtev končne
reprodukcije (17).

Slika 2: Prikaz FM, AM in HM rastriranja (17)

Enotonska barvna reprodukcija amplitudnega rastra je torej sestavljena iz enako gosto
postavljenih pik različnih velikosti. Čeprav so vse tiskovne površine enako nabarvane, so tiste
z manjšimi pikami videti svetlejše kot tiste z večjimi (17).
Zaradi optičnega mešanja pri določeni opazovalni razdalji zaradi ločilne sposobnosti očesa
zaznamo gladko prelivajoče tone, čeprav je v resnici uporabljen zgolj en ton določene barve
(17).

2.3

SITOTISK

2.3.1 Tisk v splošnem
Možnosti za reprodukcijo besedila in slik s tiskom je več. Glede na način prenašanja tiskarske
barve na tiskovni material ter glede na obliko in lastnosti tiskovnih elementov ločimo štiri
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tiskarske tehnike: prepustni, ploski, visoki in globoki tisk. Po načinu prenašanja tiskarske
barve pa posredni in neposredni tisk (18).

2.3.2 Opis tehnike sitotiska
Konvencionalno tehniko sitotiska poleg ciklostila uvrščamo med propustne tehnike tiska, kjer
so propustne in proste površine v isti ravnini. Tiskarska barva se, kot je prikazano na sliki 3,
prenaša skozi tiskovno formo in ne nanjo. Tiskovne površine so torej prepustne in proste,
netiskovne površine so nepropustne. Tiskarsko barvo z rakljem oziroma tiskarskim nožem, ki
ga imenujemo tudi strgalo, nanašamo enakomerno po celotni površini tiskovne forme. Ker pa
tiskovnih površin dejansko ni, te ne vplivajo na spremembo pri prenosu tiskarske barve. Na
debelino nanosa lahko vpliva le debelina sita (tiskovne forme), ki pa je po vsej površini enako
debela, kar omogoča nadzor nad enakomernostjo nanosa barve na odtisu (17).

Slika 3: Shema procesa sitotiska (lasten vir)

Tehniko sitotiska lahko uporabimo za tisk na praktično kakršen koli material. Vse od papirja,
platna, keramike, blaga do kovine ali stekla (18).

2.3.2.1 Sitotiskarska mrežica
Sitotiskarska mrežica je narejena iz polimernih ali jeklenih niti (vlaken), ki so najpogosteje
monofilamentne. Oznaka sita vključuje število niti/cm in debelino niti ter kot vpetosti niti in
silo. Oznaka 120-31 0° 15N pomeni 120 niti/cm z debelino 31 m, vpetih pod kotom 0° s silo
15N. Najpogosteje uporabljena gostota sita predvsem za reproduciranje umetniških učinkov je
med 90 in 120 nitmi na centimeter. V kolikor želimo natančnejšo reprodukcijo, izberemo sita
s 180 nitmi na centimeter. Bolj natančen kot je raster in višja kot je liniatura, večja mora biti
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gostota niti. Neprimerno izbrana mrežica lahko povzroči napake na odtisih. Nejasni odtisi so
posledica premajhnega števila niti, v kolikor je število niti previsoko, pa je odtis bled, saj je
nanos barve prenizek (19).
Pri sitotisku morajo biti rastrske pike na formi dovolj velike in v skladu z mrežico sita, ki jo
bomo uporabili. Gostota mrežice mora biti 4,5-krat večja od liniature rastra. Da pa se rastrska
pika pri pretvorbi ne deformira preveč in da ohranja lepo obliko, moramo biti pozorni tudi na
dovolj visoko ločljivost rastra (20).

2.3.3 Izzivi pri sitotisku rastra

2.3.3.1 Moare
Za ustvarjanje optičnega mešanja barv pri rastrski reprodukciji morajo biti rastri posameznih
barvnih izvlečkov med seboj poravnani pod točno določenimi koti. V nasprotnem primeru se
namreč prične tvorjenje posebnih, neželenih vzorčastih, interferenčnih struktur, ki jim
pravimo moare. Tvorjeni vzorci so sestavljeni iz pravilnih ponavljajočih se struktur pik,
tiskanih druga na drugo, in pik, tiskanih druga ob drugi. S pojavom takih struktur
reproducirana podoba izgubi na kvaliteti. Poslabša se kvaliteta mešanja barv, upodabljanja
podrobnosti in sama ostrina (17).
Vsak vzorec moareja lahko opišemo s tremi parametri: s frekvenco, kotom in amplitudo. Ne
smemo pa pozabiti na človeško oko, ki je ključno za zaznavo tvorjenih struktur. Gre za
nizkofrekvenčni vzorec, ki ga človeško oko, ki deluje kot nizkofrekvenčni filter, hitro zazna
(21).

2.3.4 Zgodovina
Tehnika sitotiska se je sprva pojavila na Kitajskem med leti 960 in 1279. Po nekaj sto letih, v
osemnajstem stoletju, pa je dosegla tudi Evropo. Kljub temu, da je bila tehnika že poznana, so
jo pogosteje pričeli uporabljati šele 100 let kasneje, ko je svilena mrežica postala cenovno
dostopnejša. Glavni mejnik predstavlja leto 1907, ko je v Angliji Samuel Simon tehniko
sitotiska patentiral. S patentiranim postopkom so pričeli tiskati na blago in tapete, kmalu za
tem pa so dani postopek vzljubili tudi v oglaševanju in kasneje v umetnosti (22).
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Zaradi izredno širokih možnosti uporabe se je pričela meja med komercialno in umetniško
usmerjeno uporabo skoraj neopazno zabrisovati. Leta 1930 je združenje umetnikov (National
Serigraphic Society) za namene ločevanja sitotiska v umetnosti od sitotiska za komercialne
namene iniciralo izraz serigrafija (ang. serigraphy). Izraz izhaja iz latinske besede »seri«, kar
pomeni svila, in iz grške besede »graphien«, kar pomeni risati oziroma pisati (22).

2.3.5 Sitotisk v umetnosti (serigrafija)
Uporaba sitotiska se je pričela v oglaševanju, kasneje pa so ga čedalje pogosteje uporabljali
tudi v umetnosti. Tehnika je bila priljubljena predvsem med ameriškimi pop ustvarjalci, med
katerimi je, poleg Roberta Rauschenberga in Roya Lichtensteina, najprepoznavnejši zagotovo
Andy Warhol z deloma Campbell's Soup Can on Shopping Bag (1966) in Marilyn Monroe
(1967). Možnost večjih količin reprodukcij del in možnost uporabe jasnih barv visoke
nasičenosti je privedla sitotisk do vse pogostejše uporabe in na koncu do ene bistvenih tehnik
sodobnih umetniških gibanj (22).

2.3.5.1 Andy Warhol kot začetnik sitotiska v umetnosti
Postopek sitotiska je bil do druge polovice 20. stoletja obravnavan kot poslovna skrivnost, s
katero je bila možna hitrejša reprodukcija večje količine enakih del. Tako je bilo vse do leta
1967, ko je Warhol javnosti predstavil sitotiskan portret Marilyn Monroe. Kmalu se je sitotisk
razširil, a je v očeh puristov ostalo kočljivo dejstvo pri uvrščanju sitotiska med ostale tehnike
umetniškega izražanja. Šlo naj bi za pomanjkanje neposrednega kontakta med umetnikom in
samim medijem. Vsem tem oviram navkljub je Warhol še vedno aktivno vztrajal in s svojimi
deli dvome o sitotisku kot umetnosti popolnoma ovrgel. V enem izmed intervjujev je izjavil:
»The reason I´m painting this way is that I want to be a machine, and I feel that whatever I do
and do machine-like is what I want to do« (23).
Sprva je pri svojih delih uporabljal svoje ročne risbe, s čimer ni bil popolnoma zadovoljen,
zato je pričel s preizkušanjem razsežnosti, ki jih ponuja dana tehnika. Kmalu je ugotovil, da
lahko za osnovo uporabi tudi fotografije, na podlagi katerih je glede na lastnosti tiskarske
tehnike dosegel rezultate v skladu z njegovimi željami in estetskimi kriteriji (24).
Jasna, a vseeno ne preveč natančna reprodukcija, spominjajoč na hitro natisnjene plakate
rumenega tiska, mu je bila zelo ljuba. Uporabljal je izredno intenzivne akrilne barve, močne
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kontraste in barve nanašal v več slojih. Razni artefakti, ki bi bili označeni kot napake, so bili
ravno to, k čemur je stremel (24).
Izrazita skupna točka njegovih del je tudi ustvarjanje raznih vzorcev, barvnih variacij
ponavljajoče se osnove, včasih s spreminjajočo se barvo, kot je razvidno na sliki 4 (24).

Slika 4: Andy Warhol – Marilyn Monroe, diptih (24)
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

Eksperimentalni del je potekal v naslednjih korakih:

3.1



fotografiranje,



obdelava fotografij,



rastriranje in priprava fotografij za prenos na film,



izdelava filma,



osvetljevanje sita in



tisk.

FOTOGRAFIRANJE

Fotografiranje je potekalo s fotoaparatom Canon EOS 80D z nameščenim objektivom
Objektiv Canon EF 50mm f/1.8 STM.
Vse fotografije so bile posnete v brez izgubnem RAW formatu, ki omogoča večji nabor
možnosti postprodukcije.

3.1.1 Potek fotografiranja
Fotografiranje smo izvedli v prijetnem, varnem in zasebnem okolju, kar je omogočilo, da se je
med modelom in fotografom vzpostavilo več zaupanja in je samo fotografiranje potekalo bolj
naravno in sproščeno. Model je osvetljevala naravna dnevna svetloba sončnega vremena v
dopoldanskih urah. Padala je z njegove desne strani, hkrati pa je predstavljala edini vir
svetlobe. Ker je svetloba, padajoč samo preko stekla, ustvarila preveč ostre linije, smo jo
razpršili z uporabo tanjših belih zaves. S pomočjo lestvice tonov, ki se ustvari, se na
fotografiji začne pojavljati oblika, ki opredeljuje globino, volumen in sam prostor.
V ozadju subjekta je bila bela stena, saj enostavno ozadje nevtralne teksture in brez
morebitnih motečih dejavnikov omogoča, da je bistvo jasneje izraženo. Tekom celotnega
fotografiranja so se ohranjali vsi pogoji.
Zajeli smo fragmente človeškega telesa samega in ne poudarjali telesa kot celote.
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3.1.2 Obdelava fotografij
Z uporabo programov za obdelovanje fotografij smo po končanem fotografiranju posnetke v
Adobe Lightroom CC pretvorili v monokromatski način, s pomočjo krivulj nekoliko
spremenili svetlobo in tako dosegli še večji poudarek bistva in večjo izraznost sporočila.
Izbrane fotografije smo vzeli pod drobnogled in jih opazovali od bližje. Pozorni smo bili na
posamezne zanimive dele, prehode in oblike, zajete na fotografiji. Prvotne fotografije smo
obrezali, da smo izluščili dane fragmente in tako dosegli še večji poudarek na podrobnostih in
na razmerju posameznih drobnih delov tako velike celote, kot je človeško telo.
Med naborom fotografij smo na koncu izbrali eno in jo razpolovili na dva enako velika
kvadrata. Pri tako obsežnem obrezovanju se kvaliteta in ostrina precej zmanjšata, kar pa v
danem primeru pripomore k stilu, pri pretvorbi v raster pa zmanjšana kvaliteta izgubi
pomembnost.

3.2

RASTRIRANJE

Fotografije, urejene v Adobe Lightroomu, smo prenesli v Adobe Photoshop CC 2015, kjer
smo opravili nadaljnje korake priprave datoteke za prenos na tiskovni film. Potek je zajet na
sliki 5. Sprva smo vsem fotografijam določili enako velikost kvadrata s stranico 12 cm in
ločljivost 300 pixels/inch. Sledila je pretvorba v raster. Ker je tisk potekal s tehniko sitotiska,
smo uporabili način amplitudnega rastriranja, Halftone Screen.

Slika 5: Potek pretvorbe fotografije v želeni raster (lasten vir)
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Pri izdelavi testnih odtisov smo fotografijama spreminjali parameter liniature rastra (5 l/cm,
10 l/cm in 30 l/cm), medtem ko so resolucija rastra (1200 pixels/inch) ter kot (22,5°) in oblika
rastrske pike (okrogla) ostali enaki.

3.3

TISK

3.3.1 Priprava filma
Preden smo pričeli s procesom dejanske priprave sita in prenosom tiskovne forme nanj, smo
najprej izdelali filme, in sicer za vsako tiskarsko barvo in vsak sloj posebej. V našem primeru
smo tiskali en sloj enobarvnega rastra, zato smo za vsako obliko potrebovali film zgolj za en
sloj. Primeri pretvorb so prikazani na sliki 6. Na kimoto folijo smo z elektrofotografskim
tiskalnikom upodobili rastrski motiv. Tri dane pretvorbe v raster se nahajajo v prilogah
(Priloga A, Priloga B in Priloga C).

Slika 6: Primerjava pretvorb v raster (lasten vir)
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3.3.2 Prenos filma na sito
Sita smo pripravili v podjetju GREC d.o.o.
Z nanašalnim koritom smo na sito nanesli fotoemulzijo in tako opravili oslojevanje, ki
predstavlja osnovo za nadaljnji proces. Ko smo s tem delom procesa zaključili, smo sito
postavili v temen prostor, da se je nanesena emulzija posušila.
Pričeli smo z osvetljevanjem sita in prenosom tiskovne forme nanj. Deli, kjer je svetloba prek
filma prodrla do emulzije, so se utrdili na situ, zapolnili prostorčke mrežice in s tem pri tisku
preprečili prodor barve na tiskovni material. Na delih, kjer je bila pot svetlobe prestrežena s
črnimi deli filma, je emulzija ostala nestrjena, zato smo jo sprali z vodo in ohranili prehodne
reže mrežice. Sledilo je drugo osvetljevanje, s katerim dodatno utrdimo emulzijo na situ. Sito
je bilo tako pripravljeno.

3.3.3 Tisk
Tisk smo izvedli s sitom 120-31 0° 15N, s hitro sušečo tiskarsko barvo za ročni rastrski
sitotisk HG/CMIX N50.
Pred tiskom smo skrbno pripravili vse potrebne pripomočke in sito natančno vpeli na
sitotiskarsko mizico. Po dolžini zgornje ležeče stranice sita smo nanesli tiskarsko barvo, ki
smo jo nato z rakljem potegnili navzdol. Pomembno je, da so bili naši gibi tekom celotnega
procesa tiska enakomerni, da smo rakelj vlekli z enakomerno hitrostjo, pritiskali nanj z
enakomerno silo in ga ves čas držali pod enakim kotom. Idealen kot raklja na sito je med 70°
in 75°.
Zaradi danih lastnosti uporabljene tiskarske barve, predvsem njenega izredno hitrega sušenja,
smo morali sito, preden smo lahko nadaljevali z odtisi, za vsakim odtisom takoj očistiti. Prvi
odtisi so zajemali vse primere skupaj, torej dve fotografiji v treh različnih sklopih glede na
določeno liniaturo rastra, in sicer z rastrom lianiature 5 l/cm, 10 l/cm in 30 l/cm. Skupno šest
kvadratov z 12-cm dolgo stranico. Kasneje smo s tiskom nadaljevali ločeno po sklopih glede
na raster. Izdelali smo tri sklope odtisov. Vsak sklop odtisov je bil sestavljen iz dveh
fotografij, diptiha ene fotografije, razdeljene v dva kvadrata, z impliciranimi enakimi
lastnostmi rastra.
Pri izdelavi plakatov smo raziskovali tudi tvorjenje kompozicij, prekrivanje in zamikanje
rastrov ter nastanek moareja, kot je razvidno na sliki 7.
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Slika 7: Primeri prekrivanja in nastanek moareja (lasten vir)

3.4

IZVEDBA SLIKOVNE ANALIZE

Slike odtisov smo zajeli z digitalno lupo DinoCapture 2.0 pri 62-kratni povečavi. Za
slikovno analizo smo uporabili odprtokodni program ImageJ. Najprej smo analizirali
posamezne rastrske pike, in sicer na premazanem in nepremazanem papirju na odtisih z
gostoto rastra 5 l/cm, nato pa na premazanem papirju temne, srednje in svetle rastrske
tonske vrednosti na enakih mestih reprodukcij z gostoto rastra 5, 10 in 30 l/cm.

3.5

IZVEDBA LIKOVNE ANALIZE

Izdelane plakate smo obravnavali tudi z umetniškega stališča. Serijo smo obravnavali kot
celoto. Osredotočili smo se na njeno sporočilno bistvo, namen, likovno izraznost in
uporabljena sredstva za dosego želenega rezultata. Definirali smo namen izbire fotografije,
tehnike, formata, kompozicije in barve ter razložili kako je vse to doprineslo k celostnosti
umetniškega dela.
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4

4.1

REZULTATI IN RAZPRAVA

TEHNIČNI DEL

4.1.1 Analiza odtisov rastrskih pik na različnih papirjih
S programom ImageJ smo analizirali mikroskopske fotografije rastrskih pik, ki smo jih zajeli
z digitalno lupo DinoCapture 2.0 pri 62-kratni povečavi.
Na enakih delih oziroma območjih slik smo z digitalno lupo zajeli raster 5 l/cm na gladko
premazanem papirju in na nepremazanem papirju iz japonskega dresnika, kar prikazuje slika
8. Za jasnejšo upodobitev in natančnejše meritve rastrske pike smo mikroskopske fotografije
z ImageJ pretvorili v binarni zapis (slika 9).
Kakovost reproduciranja rastrskih pik smo ovrednotili z meritvami obsega, okroglosti in
pokritosti posamezne rastrske pike z barvo. Analizo smo opravili na petih rastrskih pikah
posameznega odtisa.

Slika 8: Primerjava mikroskopskih fotografij rastrskih pik (lasten vir)

Slika 9: Primerjava binarnega zapisa mikroskopskih fotografij rastrskih pik (lasten vir)
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Analizirali smo obseg, okroglost in pokritost rastrske pike na dveh različnih površinah. Na
vsaki površini smo izmerili lastnosti petih pik in izračunali povprečno vrednost. Rezultate
smo prikazali v preglednicah 1 in 2.
Preglednica 1: Vrednosti rastrske pike na gladko premazanem papirju
Primer

Obseg (mm)

Okroglost

Pokritost (%)

1.

3,577

0,776

99,989

2.

3,566

0,785

99,995

3.

3,696

0,765

99,975

4.

3,437

0,784

99,994

5.

3,517

0,769

100,000

3,559

0,776

99,991

Povprečna
vrednost

Preglednica 2: Vrednosti rastrske pike na papirju japonskega dresnika
Primer

Obseg (mm)

Okroglost

Pokritost (%)

1.

3,987

0,563

97,223

2.

3,798

0,785

96,270

3.

4,047

0,568

96,521

4.

3,542

0,608

98,923

5.

3,829

0,619

99,883

3,841

0,629

97,764

Povprečna
vrednost
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Na gladko premazanem papirju je povprečen obseg meril 3,559 mm, okroglost 0,776 in
pokritost 99,991 %. Pri papirju iz japonskega dresnika je povprečna vrednost obsega 3,841
mm, okroglost 0,629 in pokritost 97,764 %.
Iz rezultatov je razvidno, da je formacija rastrske pike boljša na premazanem papirju, saj
dosežemo manjši obseg, večjo okroglost in tudi pokritost rastrske pike z barvo kot na primeru
rastrskih pik, reproduciranih na papirjih iz japonskega dresnika.
Povzamemo lahko, da ima površina tiskovnega materiala velik vpliv na spremembo tiskane
rastrske pike. S hrapavostjo površine se veča obseg rastrske pike, saj njeni robovi postanejo
nazobčeni. Prav tako se z izgubo gladkosti površine izgubi tudi natančnost reproduciranja, saj
padeta vrednosti okroglosti pike in pokritosti površine. Za enakomeren odtis in večjo
pokritost rastrskih pik na nepremazanem papirju torej potrebujemo večji barvni nanos, saj
barva pronica v vlakna papirja.

4.1.2 Analiza rastrskih pik treh različnih območij rastrskih tonskih vrednosti
Na treh različnih območjih (nizka (svetlo območje), srednja (prehod) in visoka rastrska tonska
vrednost (temno območje)) smo na gladko premazanem papirju zajeli rastre s tremi različnimi
liniaturami (5 l/cm, 10 l/cm, 30 l/cm), ki so prikazani na sliki 10 in 11. Med seboj smo
primerjali zajete dele in povezali spremembo gostote rastrskih pik s spremembo deleža
pokritosti površine.
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Slika 10: Mikroskopske fotografije rastrskih pik (lasten vir)

Slika 11: Binarni zapis mikroskopskih fotografij rastrskih pik (lasten vir)
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Preglednica 3 prikazuje meritve pokritosti površine na območjih nizke, srednje in visoke
rastrske tonske vrednosti (svetlo območje, prehod in temno območje).

Preglednica 3: Pokritost območij določene liniature rastra
Pokritost (%)

Liniatura
(l/cm)

Svetlo območje

Prehod

Temno območje

5

39,655

59,444

96,753

10

53,718

71,862

99,987

30

45,849

71,281

99,999

Na svetlem območju pri liniaturi rastra 5 l/cm je pokritost površine najnižja, in sicer
39,655 %, sledi 45,849% pokritost pri 30 l/cm, pri 10 l/cm pa pokritost znaša 53,718 %. Na
območju prehoda je pokritost najnižja pri liniaturi 5 l/cm z vrednostjo 59,444 %. Sledi
liniatura 30 l/cm z 71,281 % pokritostjo, najvišjo pokritost pa ima območje z liniaturo 10 l/cm
z vrednostjo 71,862 %. Na temnem območju z najvišjo rastrsko tonsko vrednostjo je pokritost
površine najnižja pri 5 l/cm in znaša 96,753 %. Pri 10 l/cm je njena vrednost 99,987 % pri 30
l/cm pa 99,999 %.
Ugotovimo, da je največja pokritost površine na temnih območjih, kjer je za reprodukcijo
temnih delov fotografije potrebna večja gostota rastrskih pik in se zaradi njihove izredno
goste razporeditve prično povezovati med seboj, zlivati. Temno območje z najvišjo rastrsko
tonsko vrednostjo se najbolje upodobi z liniaturo rastra 5 l/cm. Pri višjih liniaturah se temne
podrobnosti ne morejo reproducirati, saj ni opaznega prehoda med tonskimi vrednostmi. Na
svetlih območjih je gostota pik zaradi svetlosti dela, ki ga reproduciramo, najnižja, zato tudi
pokritost zajema najnižjo vrednost. Prehod povezuje svetlo in temno območje, zato je njegova
pokritost vmesne vrednosti med svetlim in temnim območjem.
Za reprodukcijo območij vseh rastrskih tonskih vrednosti se najbolje izkaže raster 5 l/cm, saj
se ne pojavi povezovanje pik med seboj in je tako ohranjena največja skladnost med filmom
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in odtisom. Zagotovljena je tudi večja ponovljivost odtisov. Negativna stran tako nizke
liniature je izguba podrobnosti že v sami osnovi: pri pretvorbi v raster. Poleg velikih rastrskih
pik je to v nekaterih primerih, zlasti pri opazovanju s krajše razdalje, lahko moteč dejavnik, ki
pa obenem vsekakor poveča umetniški učinek.

4.1.3 Analiza treh različnih struktur moareja
Zajeli smo mikroskopske fotografije treh moarejev različnih frekvenc, prikazanih na sliki 12,
ki smo jih natisnili na enako površino gladkega premazanega papirja. Razlike med njimi se
pojavijo zaradi tiska dveh rastrov drugega nad drugim pod različnimi koti, kot je razvidno na
sliki 13.

Slika 12: Mikroskopske fotografije moareja treh frekvenc (lasten vir)

Slika 13: Fotografije mest mikroskopsko zajetih moarejev (lasten vir)
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V preglednici 4 so prikazane meritve dolžin interferenc in izračunana je povprečna vrednost
za posamezni moare. Preglednica 5 prikazuje obravnavane lastnosti posameznega moareja.

Preglednica 4: Meritve dolžine interferenc posameznega moareja
Dolžina interference (mm)
Meritev
Moare 1

Moare 2

Moare 3

1.

2,15

4,02

5,64

2.

2,00

4,72

6,23

3.

2,14

5,03

6,35

4.

2,12

4,95

6,09

5.

2,17

4,93

6,25

2,12

4,73

6,11

Povprečna
vrednost

Preglednica 5: Lastnosti posameznih moarejev
Dolžina interference

Frekvenca

(mm)

(št. vzorcev/cm)

Primer

Kot (°)

Moare 1

35

2,12

4,72

Moare 2

22

4,73

2,11

Moare 3

17

6,11

1,64
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Pri Moareju 1 se ob zamiku obeh rastrov za 35° pojavi moare s povprečno dolžino
interference 2,12 mm in frekvenco 4,72 vzorcev/cm. Pri Moareju 2 gre za zamik rastrov pod
kotom 22° z dolžino interference 4,73 mm in frekvenco 2,11 vzorcev/cm. Pri Moareju 3 pa
gre za zamik rastrov pod kotom 17° z dolžino interference 6,11 mm in frekvenco 1,64
vzorcev/cm.
Povzamemo, da se z večanjem kota med rastroma krajša dolžina interference, s čimer se viša
frekvenca (število ponovljenih vzorcev na enoto).

4.2

LIKOVNI DEL

Tekom eksperimentalnega dela smo izdelali serijo treh plakatov, kot je prikazano na sliki 14.
Gre za triptih diptihov, ki jih povezujeta enaka fotografija in enaka spremenljivka, raster, ki je
pri vseh okrogle oblike, a različne gostote. Plakati jasno izražajo, kako se z večanjem rastrske
pike izgubijo podrobnosti in upodobitev pridobi na umetniškem učinku.

Slika 14: V prostor umeščena serija plakatov (lasten vir)

24

Na vsakem plakatu sta dve kvadratni fotografiji, ki tvorita celoto. Z razmejitvijo fotografije v
dva enako velika dela izrazimo fragmentalnost in ekstrakcijo. Dosežemo večji poudarek
namena samega, ki je vzpostaviti točko pozornosti na izredno majhnem fragmentu, elementu
izredno velike celote: človeškega telesa. Zgodi se jasen prenos pozornosti iz makro v mikro
svet.
Vzpostavitev kompozicije dveh 12x12 cm velikih kvadratov na sredino 50x70 cm
pokončnega formata belega papirja izraža svobodo vsakega najmanjšega fragmenta, sveta v
malem. Da mu prostor da zaživi in hkrati opozori nanj. Pokončna kompozicija in kompozicija
fotografij izražata naraščanje, predstavljeno tudi s stopnjevanjem rastriranja.
Kompozicija in fotografija sta izčiščeni, s čimer so v ospredje postavljena čustva, oblike in
tekstura rastra. Izbor črne barve poudarja sporočilnost, čustva in bistvo oblik. Ohranja
objektivnost, jasnost in nekonfuznost. Ustvarja jasen kontrast z belim papirjem, kot ga
ustvarjata tudi majhni fotografiji na veliki površini izčiščenega formata.
Gre za dva navidezno morda enaka pola, ki se razlikujeta v kontrastnih delih, jasnosti bolj
definiranih oblik in intenzivnosti, v kolikor ju opazujemo posamezno. Zgornji del je bolj
dinamičen in kontrasten, medtem ko spodnji del to uravnoveša. Skupaj se dopolnjujeta in
tvorita celoto, harmonijo. Serija izraža sprejemanje sočloveka, bližnjega. Celostno, v celoti. Z
vsakim najmanjšim delom. In vsak najmanjši del posamezno. In še globje, znotraj vsakega
najmanjšega fragmenta. Plakati ohranjajo skrivnostnost in pazijo na bistvo. Ohranjajo
pozornost na fragmentu, hkrati pa ustvarjajo prostor za lastne misli in razlago upodobljenega
motiva.
Znotraj delitve fotografije na dva dela se zgodi še nadaljna fragmentacija, in sicer z rastrom,
kjer vsaka pika predstavlja delec, fragment. Več delcev tvori celoto. Dalje gre fragmentacija z
vsakim nadaljnjim plakatom višje liniature še v globljo fragmentacijo, v še več pik in v še več
manjših delcev, ki tvorijo celoto. Z gostejšim rastrom postaja podoba natančnejša, se pa kljub
temu lahko pričnejo deli zabrisovati.
Serija je z namenom ohranjanja čistosti sporočila umeščena v velik prazen izčiščen prostor.
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5

ZAKLJUČEK

Tekom diplomskega dela smo raziskovali reprodukcijo fotografije s tehniko sitotiska s
pretvorbo v rastrske pike. Izvedli smo celoten postopek od fotografiranja do tiska, na koncu je
sledila še analiza reproduciranih fotografij na različne površine in pri različnih nastavitvah.
Ugotavljali smo vpliv nastavitev rastra in izbor tiskovnega materiala na kvaliteto odtisa.
Ugotovili smo, da se z nižanjem liniature rastra izgubljajo podrobnosti, a je zaradi velikosti in
gostote pike ponavadi izbor nižjih liniatur najbolj optimalen, saj tako preprečimo pojav
zlivanja barve in povezovanja rastrskih pik med seboj, kar posledično povzroči izgubo
podrobnosti. Prav tako kvalitetnejšo, natančnejšo reprodukcijo dosežemo z izbiro gladkega
premazanega papirja, in ne z izbiro nepremazanega neenakomerne površine.
Kot rezultat dela je nastala serija treh plakatov, triptih diptihov, ki smo jo celostno tudi
analizirali. Ponovi se razmejena fotografija, oblika rastrske pike, sprememba liniature rastra
pa predstavlja spremenljivko, ki še dodatno poudari fragmentarnost koncepta in plakate
dodatno povezuje v serijo. Tekom tiska plakatov smo naleteli na izziv ustvarjanja moareja kot
rezultat prekrivanja dveh rastrov pod določenim kotom. Tako smo se dotaknili tudi te teme, ki
bi jo v nadaljnjem raziskovalnem delu lahko raziskovali še globje. Raziskovalno delo bi prav
tako lahko nadaljevali tudi v smeri reprodukcije širšega nabora fotografij in posledično tudi
večje serije plakatov, kar bi vsekakor predstavljalo velik izziv in razširjen nabor novih znanj.
Glavni cilj diplomskega dela je bil s tehniko sitotiska ustvariti serijo fotografskih plakatov, da
pa bi serija dejansko dosegla svoj namen in prenesla sporočilno bistvo, jo moramo umestiti v
prostor, med ljudi in jim jo približati, kar je tudi nadaljnji cilj.
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PRILOGE

Priloženi so rastrske pretvorbe za filme dejanske velikosti, ki so bili uporabljeni pri izdelavi
plakatov.
Priloga A na strani 31: Raster 5 l/cm
Priloga B na strani 32: Raster 10 l/cm
Priloga C na strani 33: Raster 30 l/cm
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