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IZVLEČEK
Visoki tisk je ena od tehnik konvencionalnega tiska, kjer tiskarsko barvo nanesemo na tiskovno
formo z dvignjenim reliefom. Glavni panogi visokega tiska sta knjigotisk in fleksotisk. Za tehniko
knjigotiska, ki smo jo uporabili tudi v diplomskem delu, so tiskovne forme stavljene iz premičnih
svinčenih ali lesenih črk. Zaradi pritiska, ki ga ustvarimo s tiskarsko prešo, se obarvane površine
odtisnejo na tiskovni material. Ob koncu 20. stoletja je visoki tisk zaradi modernizacije in drugih
tiskarskih tehnik doživel velik zaton. Zaradi dodatne estetske vrednosti in uporabljenega
dolgotrajnega, tradicionalnega postopka se ta tehnika tiska vrača na trg in nudi kakovostne
rezultate. Le-ti dodajo piko na i pri ustvarjanju umetniških in komercialnih tiskovin. Namen
diplomske naloge je bil dopolniti nabor lesenih črk, ki ga v studiu tipoRenesansa uporabljajo za
visoki tisk. Analiza značilnosti obstoječih črk nam je omogočila oblikovanje in izdelavo
manjkajočih črk, te pa smo nato uporabili pri izdelavi tiskovin. Vzporedno s tem je potekala tudi
digitalizacija pisave antonija. Diplomsko delo je nastajalo s pomočjo programske opreme Glyphs,
FontLab Studio 5, Adobe InDesign, Adobe Illustrator in Microsoft Office Word. V praktičnem
delu smo za rezkanje črk uporabili program za računalniško podprto načrtovanje, računalniško
voden obdelovalni stroj CNC in tiskarsko prešo. Nabor smo dopolnili s sedmimi na novo
izrezanimi črkami, kateremu bo zaradi predhodne digitalizacije abecede mogoče dodati nove.
V tehniki visokega tiska smo izdelali tudi serijo treh tiskovin, kjer smo za grafične elemente
uporabili svinčene in lesene črke.

Ključne besede: črkovni nabor, lesene črke, tipografija, tipoRenesansa, visoki tisk
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ABSTRACT
Letterpress (relief) printing is one of the conventional printing techniques, a process by which the
printing ink is added directly on the printing form with raised printing surfaces. The main industries
of letterpress are traditional letterpress and flexography. The printing form used in this diploma
thesis consists of a combination of wooden or lead letters. Due to the pressure caused by the
printing press, the raised surfaces transfer the ink onto the printing material. Modernisation and
other printing processes that emerged at the end of the twentieth century resulted in decreased use
of letterpress; however, in recent years, it has returned. Because of the extra aesthetic value and the
usage of this long lasting, traditional process, this printing technique adds and offers the final touch,
when creating artistic or commercial prints. The purpose of this diploma thesis was to add and
develop a set of wooden letters, used for letterpress printing in the studio tipoRenesansa. The
analysis of characteristics of the existing letters enabled design and production of the missing
letters, which were then used for printing. Simultaneously, digitalisation of the font antonija was
in progress. The thesis was created using Glyphs, FontLab Studio 5, Adobe InDesign, Adobe
Illustrator and Microsoft Office Word. The practical side of the project involved milling the letters,
for which we used a computer–assisted design program, a computer-controlled CNC machine and
a printing press machine. We completed the set with the seven newly end-cut letters, to which we
will be able to add new ones because of the prior digitalisation of the alphabet. We also produced
a series of three prints printed in the same letterpress technique.

Keywords: Letterpress, Letter Set, tipoRenesasna, Wood Type, Typography
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1 UVOD
Visoki tisk je v 70. letih 20. stoletja zaradi prevlade drugih tehnik in priprave za tisk začel izginjati.
Vendar je tehnika še vedno uporabna in v zameno nudi kakovostne rezultate, tako za komercialno,
kot za umetniško rabo. Ljudje so pričeli ceniti unikatna dela, ki jih ni mogoče generično oblikovati
v računalniških programih. Gre za izdelke pri katerih se kljub možnim ponovljivostim, lepote
unikatov pokažejo v manjših detajlnih izstopanjih.
Izjemne redkosti visokega tiska na slovenskih tleh se zaveda tudi Marko Drpić, lastnik studia
tipoRenesansa. Zbira gradivo, ki ga predstavi in restavrira z namenom, da bi dvignil kakovost
oblikovanja in promocijo visokega tiska. Vsi predmeti v studiu so v uporabi in nimajo muzejskega
statusa. Tam najdemo tiskarske stroje, svinčene črke, tipografska orodja, črkovnike in seveda
lesene črke.
Posledica razvoja komercialnega tiska v prvi polovici 19. stoletja v ZDA je tudi razlog za masovno
proizvodnjo. Lesene črke so tako kot svinčene izredno dragocene in zahtevne za izdelavo. Ker je
generacija mojstrov, ki so bili v tistem času v stiku s proizvodnjo lesenih črk že skoraj izumrla, je
še toliko bolj pomembno, da imamo ljubitelji na voljo čim več zabeleženih informacij.
Z opazovanjem, oblikovanjem in analiziranjem vzorčnikov pisav, zapisov in člankov je bil namen
diplomskega dela dopolniti črkovni nabor lesenih črk za visoki tisk. Glede na že obstoječe lastnosti
smo oblikovali in na CNC stroju v sodelovanju z graverstvom GIO izdelali nekaj črk, ki bodo
kasneje zapolnile celoten črkovni nabor. Na koncu smo izdelane črke uporabili tudi v praksi in s
tehniko visokega tiska natisnili serijo treh tiskovin. Cilj diplomskega dela je bil analizirati pisavo,
jo oblikovati in digitalizirati ter na podlagi tega izdelati oz. dopolniti nabor lesenih črk. Po končani
izdelavi je sledilo oblikovanje lastnih tiskovin z uporabo obstoječih in na novo izdelanih lesenih
črk.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Visoki tisk
Visoki tisk je ena od konvencionalnih tehnik tiska, pri kateri so tiskovne površine izbočene, proste
pa vbočene. Barvo enakomerno nanesemo na dvignjen relief tiskovne forme. Le-ta se oprime le
izbočenih delov in se z njih prenese na tiskovni material. Količina prenešene barve, ki se odtisne,
je odvisna od izbire materiala in je približno od 50 do 70 %. Uporabljajo se predvsem barve na
oljni in vodni osnovi. Tiskovno formo izdelano iz različnih materialov lahko uporabimo večkrat.
Temeljni obliki visokega tiska sta flekso- in knjigotisk (1).
V tehniko visokega tiska uvrščamo grafične tehnike linoreza, lesoreza, tiska s pečatniki, šablonami,
kolažni tisk, kolagrafijo, visoko jedkanico, visoki bakrorez, gravuro plošče PVC, rezanje v mavec
in tisk iz naravnih materialov. V zadnjih letih so visoki tisk izpodrinile hitrejše analogne in digitalne
tehnike tiska (2).

2.1.1 Knjigotisk
Knjigotisk je najstarejši postopek visokega tiska (slika 1). V 15. stoletju ga je izumil Johannes
Gutenberg. S premičnimi kovinskimi črkami, ki so jih na začetku stavili ročno kasneje pa s strojnim
stavljenjem, se je razvil pojem tiskarstva in tipografije. Gre za razmnoževanje besedila in slik na
mehaničen način (3). Stavec je moral črke ročno vstaviti v širino zrcala, vmesne prostore in
presledke pa je zapolnil s tako imenovanim slepim materialom. Uvedba premičnega tiska je
pripomogla k hitrejšemu in bolj dostopnemu širjenju znanja in besede. Postavila je temelje za
sodobno gospodarstvo in književnost ter zabrisala meje predpostavljenih družbenih razredov.
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Slika 1: Tiskovna forma za visoki tisk (4)

2.2 Tipografija
Tipografija je osnovna panoga tiskarstva. Je podajanje tiskane besede s podobami črk. Črke tvorijo
besede, besede stavke itn., ki so jih med leti 1450 in 1452 z izumom klasične tehnike premičnega
tiska Johannesa Gutenberga pričeli uporabljati množično. Seveda je panoga tiskarstva poznana že
pred izumom premičnih črk, vendar se razlikuje od tiste, ki je nastala ob uvedbi panoge imenovane
tipografija, oz. tiskanja s premičnimi črkami (5).
V ožjem pomenu se tipografija nanaša na razvoj in oblikovanje novih črk in pisav, ter kako jih
uporabiti v komunikaciji. Hkrati se ukvarja z videzom posamezne strani, npr. tiskovine. Pomembno
je, da je oblikovana stran na pogled sklenjena, čitljiva celota, kar pa zahteva osnovno tipografsko
znanje, ustvarjalnost in natančnost. Pokriva izbiro pisav, tipografskih merskih sistemov, dolžino
vrstic in besedil, prirezovanje, metriko, stile, številke, simbole, uporabo barv in prostorsko
organizacijo (6).
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2.2.1 Tipografski merski sistem
Tipografski merski sistem se uporablja v tipografiji in grafični industriji, v tipografskih enotah
(ang. points) pa še vedno najpogosteje navajamo stopnjo črk in velikosti pisave. Ločimo Didotov
in anglosaški merski sistem. Osnova Didotovega merskega sistema je cicero, ki meri 4,513 mm in
je razdeljen na 12 enot; le-ta meri 0,37 mm. Anglosaški merski sistem oz. DTP je sistem, katerega
osnovna enota pica (pajka) meri 4,218 mm in je razdeljena na 12 pik, kjer pika meri 0,351 mm.
Navadno so bile velikosti pisav podane v linijah (ang. lines). Ena linija je enaka eni pici, 6 pic pa
predstavlja 1 palec (ang. inch) (7).

2.3 Črkovni slogi
Latinico delimo na dva črkovna sklopa: sklop pisav s tankimi in podebeljenimi potezami in sklop
s skoraj enako ali enako debelimi potezami. Pisave prvega sklopa delimo na štiri skupine;
1. skupina: beneške renesančne pisave (od 1470 do 1500),
2. skupina: francoske renesančne pisave (od 1495 do 1757),
3. skupina: baročne pisave (1757 do 1790),
4. skupina: klasicistične pisave (od 1790 do 1900)
Drugi sklop delimo na dve skupini, egipčanske pisave oz. pisave z oglatimi serifi in linearne pisave.
Med dve samostojni skupini črkovnih slogov uvrščamo dekorativne in rokopisne pisave (7).

2.3.1 Klasicistične pisave
Za pisave klasicističnega sloga (ang. didone), ki spadajo v prvi črkovni sklop s tankimi in
podebeljenimi potezami, velja, da so nastavki in serifi popolnoma vodoravni. Vse poteze črk so
geometrične in simetrične. Os podebelitve je pokončna, na notranji strani so poteze skoraj
simetrično ravne. Značilni so nenadni prehodi med osnovnimi in stranskimi potezami. Mnogi
zaključki so kapljičastih ali okroglih oblik. Poimenovanje didone predstavlja skovanko dveh
predstavnikov tega sloga – Francois Ambrois Didot, francoski tipograf in Giambattista Bodoni,
italijanski tipograf (8).
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2.3.2 Fat face
V devetnajstem stoletju so zaradi vse večje popularnosti oglaševanja pričeli z oblikovanjem
krepkejših prikazovalnih pisav, imenovanih »fat face«. Zanje je bil značilen še večji kontrast med
potezami. Ob koncu devetnajstega stoletja je popularnost fat face pisav pričela upadati in
nadomestile so jo linearne pisave (8).

2.4 Prikazovalne pisave
Izraz prikazovalne pisave (ang. display) se v tipografiji uporablja za opisovanje črk, ki so narejene
za rabo v velikih dimenzijah in za kratke besede. Pisave te vrste lahko vključujejo interpretativne,
dekorativne ali ilustrativne elemente. Prav tako izraz prikazovalne pisave pomeni, da črkovna vrsta
ni primerna za manjše formate ali daljše prelome (9). Najpogosteje se uporabljajo, ko želimo bralca
vpeljati v neko daljše besedilo z namenom vzbuditve določenega občutka in predajo pomembne
informacije. Primerne so črkovne vrste v velikosti najmanj 14 t. e. Če bi isto črkovno vrsto
pomanjšali, je v tekočem besedilu ne bi bilo mogoče uporabiti (10).

2.5 Lesene črke
Lesene črke (ang. Wood type) so črke narejene iz lesa. Poznamo jih v vseh velikostih; od dveh ali
treh pik, pa do 150 pik. Ker je bilo doseg ravne površine pri svinčenih črkah zaradi
neenakomernega hlajenja težko doseči, so za večje velikosti raje uporabljali les. Navadno je bilo v
zbirki oz. garnituri z večjimi črkami samo po nekaj enakih črk, največ samoglasnikov. Tako kot
za svinčene črke, tudi za lesene velja, da jih ni mogoče deformirati, zoževati ali razširjati, ker je
vsaka različica samostojna enota. Lesene črke so uporabljali predvsem za stavljenje plakatov. Les
je omogočil cenejšo in hitrejšo izdelavo (7). Za les so navadno uporabljali predvsem češnjo,
jablano, dren, bor in javor, ki so ga posekali v zimskem času (11).
Z lesenimi črkami so na Kitajskem začeli tiskati že leta 868 našega štetja. Najpogosteje so tiskali
podobe Bud, upodobljene na manjše štampiljke (12). V ZDA je bila zaradi razcveta komercialnega
tiska v prvi polovici 19. stoletja izdelava in optimizacija proizvodnje lesenih črk neizogibna, saj je
bila velika potreba po »broadsides«. Broadsides je papir velikih dimenzij, potiskan le na eni strani.
Uporabljali so ga za plakate, komentarje v obliki balad in oglaševanje. Med 16. in 19. stoletjem so
bili najpogostejša oblika tiskovin v Britaniji, na Irskem in v Severni Ameriki (13).
5

Razcvet in masovna produkcija lesenih črk se je pričela leta 1827 z Newyorčanom Dariusom
Wellsom, ki je izdelal prvo leseno črkovno vrsto po naročilu. Leta 1828 je bil pod njegovim
imenom izdan tudi prvi katalog lesenih črk, ki so takrat predstavljale polovico manj stroškov
izdelave kot svinčene. Do pomembne iznajdbe Wellsovega usmerjevalnika, ki je takrat omogočal
večji časovni prihranek in nadzor nad izrezovanjem črk, so črke enostavno skicirali na papir, ki je
bil pritrjen na les in jih izrezali. Ogromno prelomnico je leta 1834 z iznajdbo pantografa, s katero
je dopolnil Wellsov patent usmerjevalnika, ki ga je izdelal George Leavenworth (14).

2.6 Proizvodnja lesenih črk
»Kasnejša proizvodnja črk je obsegala kustomizacijo mehanizmov in orodij potrebnih za hitrejšo
izdelavo. Orodja in stroje so uporabljali izključno le za izdelavo lesenih črk. Vsak zaposleni je imel
v podjetju svojo nalogo, da je proizvodnja potekala kar se da hitro. Vsaka dodeljena funkcija je
močno vplivala na to, kakšne bodo črke na koncu. Če nekdo svojega dela ni opravljal precizno, je
bil celoten delokrog upočasnjen.« (Ustni vir: Marko Drpić, Ljubljana, 22. februar 2019)
Velik korak je leta 1880 naredil James Edward Hamilton, ko je s tako imenovanim »Holly Wood
Type« razvil novo, cenejšo in hitrejšo izdelavo lesenih črk iz furnirja, ki so jih nato pritrdili na
lesene bloke. S to proizvodnjo je do leta 1906 uspel in kmalu prehitel velik del svoje konkurence
v ZDA in v Evropi. Leta 1888 je v svojo proizvodnjo dodal t.i. tehniko end-cut izrezljanih črk, s
katero je izdelava iz furnirja okoli leta 1890 počasi izginila. Podjetje Hamilton je lesene črke
izdelovalo vse do konca dvajsetega stoletja (15).
V spodnjih korakih je opisan postopek izdelave lesenih črk, ki so ga z zato predelanimi ter
optimiziranimi orodji in stroji uporabljali v podjetju Hamilton.
Javorjev les so naročili pozimi, ko ni vseboval toliko rastlinskega soka. Debla so pred prihodom v
proizvodnjo vzdolžno razžagali in jih do aprila oz. najkasneje začetka maja s krožno žago prečno
razkosali na polovične kolobarje. Kose lesa so zložili na stojala tako, da je lahko zrak med njimi
neovirano krožil. Več kot eno leto so jih skladiščili v posebnih sušilnicah, dokler niso dosegli
najmanj 20 % vsebnosti vlage. Pred dosegom črkovne višine so odstranili lubje. S čelnim rezkarjem
so zgladili sledi krožne žage (16).
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Črkovno višino so dosegli z večstopenjsko kontaktno brusilko. Kolobarje posušenega lesa so vpeli
na tekoči trak, ki se je premikal pod štirimi cilindri, na katere je bil pritrjen brusni papir z izredno
fino stopnjo granulacije (na vsakem cilindru druga stopnja granulacije). S tem postopkom so
dosegli višino črke, ki je bila natanko 0,921 palca oz. (zaokroženo) 23,34 mm, kar je nekoliko manj
od večine evropskih črkovnih višin (17).
Zgornjo površino črk so premazali s šelakom. Gre za smolo živalskega porekla. Šelak površino
zgladi in prepreči, da bi lesene črke vpile preveč tiskarske barve.
Obdelovance je bilo potrebno razžagati na primerne črkovne višine in širine. Za to so uporabili
krožne žage. Ta del proizvodnje je zahteval premišljene reze, saj so želeli iz enega kosa lesa
pridobiti maksimalno število obdelovancev. Pri tem so morali paziti na raznorazne poškodbe,
razpoke, grče in nepravilnosti v lesu.
Sledilo je izrezovanje črk s pantografom. Sestavljen je iz treh glavnih delov: rezkarja, vodila in
mehanske povezave vodila obeh v obliki pantografa. Na eno stran so vpeli matrico že vnaprej
povečane črke, na drugo stran pa obdelovance. S premikanjem vodila po matrici črke se je na drugi
strani premikal rezkar, ki je v določenem razmerju iz obdelovanca izrezoval črko.
Po prirezovanju kotov, ostrih robov in odstranjevanju zadnjih nepravilnosti, ki so jih izvedli ročno,
je bila lesena črka pripravljena za poskusni odtis, s katerim so odpravili morebitne, na lesu nevidne,
neprirezane dele, praske in razpoke (17).

2.7 Vzorčniki pisav
Vzorčniki pisav (ang. Type specimens) so bili izdani s strani tiskarjev. Delovali so kot katalogi, ki
so vsebovali seznam vseh proizvodov in njihove cene. Na nek način so služili kot oglasno gradivo,
s katerim so tiskarji pokazali svoje sposobnosti, izboljšave, prejete nagrade in spremembe pri
strategiji napram drugim proizvajalcem. S tem so želeli spodbuditi prodajo svojih proizvodov,
hkrati pa jih avtorsko zaščititi. Rezultati preiskovanja ohranjenih vzorčnikov pisav razkrivajo, kako
pomembna in obširna je bila v tistem času črkovna industrija. Vzorčniki natisnjeni v zadnjih letih
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stoletja in kasneje so bili manj obsežni, hkrati se je zmanjšala tudi raznolikost stilov. Mnogi
vzorčniki se niso uspeli ohraniti ali pa so izjemno redki. Prvi skromen vzorčnik je leta 1828 izdal
Darius Wells. Tiskan je bil enostransko in enobarvno. Vseboval je 20 pisav v sedmih stilih in 21
velikostih. Vredno je omeniti katalog Williama Pagea, izdan leta 1874 z naslovom Chromatic
Wood Types (slika 2). Z obsegom 175 strani natisnjenih v kar 1000 izvodih in uporabi dveh barv,
ki sta s prekrivanjem tvorili tretjo, velja za oblikovno ter tehnično enega bolj dovršenih katalogov
tistega obdobja (18).

Slika 2: Stran iz vzorčnika Chromatic Wood Types (18)

2.8 Likovna teorija
Skozi leta likovnega ustvarjanja so se izoblikovale določene oblike kompozicij, katere umetniki
vedno znova uporabljajo. Kompozicija ni cilj ustvarjanja, ampak le prostorska ureditev celotnega
slikovnega polja. Poznamo več vrst kompozicij: simetrične, horizontalne in vertikalne,
kompozicijski okvir, kompozicijske like, diagonalne kompozicije, kompozicijske mreže, svobodne
kompozicije, kompozicije s poudarkom in kompozicije s središčem pozornosti. V likovni teoriji

8

obstajajo načela, po katerih se likovni elementi med seboj povezujejo. Z elementi pri opazovalcu
izzovemo občutke ravnovesja, simetrije, dinamike, ritma, hierarhije in harmonije (19).

2.9 Studio za visoki tisk tipoRenesansa
Studio tipoRenesansa (slika 3) je edini specializiran studio za visoki tisk v Sloveniji, kjer ohranjajo
in širijo znanje o stari tehniki visokega tiska. Združuje oblikovalski studio in tiskarno, kjer predmeti
nimajo muzejskega statusa, pač pa služijo svojemu namenu.

Slika 3: Prostori studia tipoRenesansa (20)

Zbirajo in ohranjajo stare stroje in tiskarsko tehniko visokega tiska, hkrati pa izvajajo delavnice za
izdelavo papirja ter kaligrafske in tiskarske delavnice. V studiu so dobrodošli umetniki,
oblikovalci, ljubitelji tipografije, ter procesa tiska in izdelave knjig. Lastnik studia Marko Drpić že
skoraj dve desetletji zbira knjige, stroje, dokumentacijo, publikacije in nabore črk, ki bi
najverjetneje romale na deponijo ali pa bi jih preprosto pretopili ali sežgali.
V studiu se nahaja tiskarska oprema, ki je neprecenljive vrednosti in izvira iz časa po drugi svetovni
vojni. Najde se tudi mnogo svinčenih in lesenih naborov črk, ki so shranjeni v predalnikih oziroma
črkovnikih (21).
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2.10 Lesene črke danes
»Konvencionalna tehnika visokega tiska je še vedno prisotna. Privablja posameznike in
oblikovalce, ki želijo svojim izdelkom dodati piko na i. Mnogo jih je, ki imajo v kotu svojega studia
postavljeno tiskarsko prešo, tiskovne forme pa masovno izdelujejo iz fotopolimernih plošč,
izdelanih iz digitalnih grafik. Po naročilu tiskajo poslovne kartice, vabila za poroke, plakate,
prodajno embalažo, naslovnice knjig, itd. Izgled visokega tiska se je začel pojavljati tudi kot trend,
ki ga lahko dosežemo z nekaj preprostimi kliki v različnih računalniških programih za obdelavo
fotografij in grafik.« (Ustni vir: Marko Drpić, Ljubljana, 22. februar 2019)
Le posamezniki se poslužijo klasične tehnike s sestavo tiskovne forme s črkami in slepim
materialom. Lesene črke izdelujejo s CNC ali laserskimi rezalniki, redki pa za izdelavo uporabljajo
pantograf. Črke, ki jih izdelajo, služijo komercialni rabi, nekateri pa jih uporabljajo za lastno rabo
v umetniških kompozicijah. Izdelovalci lesenih črk kot so Moore Type Face, Virgin Woodtype in
Hamilton Wood Type Museum se še vedno poslužujejo izdelave črk s klasično tehniko uporabe
pantografa. Medtem ko McKellier Wood Type, Petrescu Press in Ryan Molloy črke in ornamente
izdelujejo z uporabo CNC-ja ali laserskega stroja.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Eksperimentalni del je potekal v naslednjih korakih:

3.1

-

izbira pisave in opis črkovnega nabora,

-

digitalizacija črkovnega nabora,

-

oblikovanje pisave,

-

izdelava lesenih črk in

-

tiskanje plakatov.

Izbira pisave in opis črkovnega nabora

Izbira pisave je potekala v studiu tipoRenesansa. Med črkovnimi nabori, ki so bili spravljeni v
črkovnikih, smo izbrali nabor (slika 4), ki je vseboval pet majuskul in tri minuskule: H, M, 2 × W,
ß, p, q in u. Že na prvi pogled je razvidno, da so lesene črke izbranega nabora zaradi pritiska
tiskarske preše vidno obrabljene. Notranjosti vseh črk so obdelane in prirezane z dletom. Črke so
bile na leseni blok umeščene brez zalivk. Majuskule v višino merijo 13,5 cm, majuskule pa 9,7 cm.
Descendri oz. podaljški navzdol segajo 3 cm pod osnovno črto. Srednji črkovni pas je prestavljen
nekoliko višje. Osnovna debelina poteze črke meri 1,6 cm, stranske pa 0,3 cm. Črke so ozke in
imajo velik kontrast. Os podebelitve je pokončna, notranje poteze okroglin pri majuskulah p, u in
q so popolnoma vertikalne. Opaziti je mogoče nenadne prehode med glavno in stransko potezo.
Pisava spada v sklop pisav s tankimi in podebeljenimi potezami, med klasicistične pisave. Iz črke
q je razvidno, da zgornji del zaključka ne sovpada z ostalo pisavo. Pisava sodi med prikazovalno
fat face črkovno vrsto. Iz znaka ß je možno sklepati, da je bila pisava izdelana ali pa se je
uporabljala na nemško govorečem prostoru.
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Slika 4: Obstoječi črkovni nabor

3.2 Digitalizacija
Zaradi digitalizacije ostalih znakov smo potrebovali parametre že obstoječih črk. Črke smo v studiu
tipoRenesansa v tehniki visokega tiska odtisnili na bel papir (slika 5). Znake kot so p, H in W je
bilo potrebno zaradi neenotnosti črkovne višine podložiti s kosi tanjšega papirja. Tiskovine smo na
Naravoslovnotehniški fakulteti optično prebrali in datoteko prenesli v program za risanje
vektorskih grafik Adobe Illustrator. Iz optično prebranih datotek smo vektorizirali vsako črko
posebej. Določili smo optimalne linije, krivulje, debeline glavnih in stranskih potez, višino
srednjega črkovnega pasu, velikost verzalk, velikost majuskule, zaključke in notranje dele pri
okroglinah p, q in u. Na podlagi določenih parametrov smo oblikovanje nadaljevali s programoma
Glyphs in FontLab Studio 5.
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Slika 5: Odtisnjena majuskula M

3.2.1 FontLab Studio 5
Vektorizirane črke smo iz programa Adobe Illustrator prenesli v program FontLab Studio 5, kjer
smo poenotili debeline glavnih in stranskih potez ter serifov. V programu smo se držali naslednjih
specifikacij pisave:
-

višina verzalke: 700 t. e.

-

višina srednjega črkovnega pasu: 500 t. e.

-

debelina glavne poteze: 80 t. e.

-

debelina stranske poteze: 10 t. e.

-

višina serifa: 10 t. e.

-

širina črkovne podobe: 196 t. e.

3.2.2 Črkovna vrsta
Oblikovanja črk smo se lotili sistematično, pri tem pa je potrebno poudariti, da se črke za digitalno
uporabo nekoliko razlikujejo od črk, ki smo jih pozneje izrezkali na CNC stroju. Pri digitalnem
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oblikovanju smo zalivke ohranili, medtem ko jih pri rezkanju zaradi sovpadanja z naborom črk
nismo. Ker smo vedeli, da se bo nabor v celoti izdelal na CNC stroju, smo nekatere debeline zaradi
izrezovanja povečali in odstranili nekatere zaključke, npr. serife v notranjem delu majuskule H, saj
je velika verjetnost, da bi se zaključki pri izrezovanju zaradi visoke hitrosti rezkarja odlomili.
Zaradi uporabe črk kot prikazovalne črkovne vrste smo se odločili, da v ta namen digitaliziramo le
majuskule. Nabor znakov smo razdelili na črke s prečnimi potezami, poševnimi potezami,
vertikalnimi potezami, okroglimi potezami ter znaki z rameni in jih oblikovali po sklopih.
Klasicistično črkovno vrsto smo oblikovali na podlagi ujemanja konstrukcije in parametrov ostalih,
že prej natisnjenih znakov. Vzporednice smo iskali tudi pri naboru pisav s podobnimi
karakteristikami, kot so onyx font, poster bodoni compressed in elongated roman. Oblikovanje je
zahtevalo tudi številne optične popravke in prilagoditve krivulj po lastni presoji (slika 6).

Slika 6: Korekture pisave

Pri oblikovanju smo začeli z nizom brez okroglih in poševnih potez. Vrednosti širin vertikalnih in
horizontalnih potez smo prevzeli od črke H. Vse prečne poteze so tanjše od vertikalnih. Zaradi
večje količine belega prostora v spodnjem delu črke F, smo morali višino prečne poteze prestaviti
nižje kot pri črki E. Horizontalnim potezam smo dodali tudi ustrezne klasicistične zaključke, pri
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čemer smo morali biti pozorni, da vsi segajo do enake višine, ki smo jo vnaprej določili z optičnim
prilagajanjem (slika 7).

Slika 7: Oblikovane majuskule I, L, T, E, F

Majuskule s poševnimi potezami smo oblikovali s sestavljanjem ravnih in poševnih potez, katerih
iztočnice so bile poteze majuskul M in W. Pozorni smo bili, da sta širini N in H enaki. Z optičnim
prilagajanjem spodnjega dela diagonalne poteze, ki je ožji, smo dosegli, da so se debeline
diagonalnih potez ujemale. Zgornji del majuskule Z smo zožili, dno pa razširili ter implementirali
klasicističen zaključek (slika 8).

Slika 8: Oblikovane majuskule N, Z, M

Kot iztočnico smo za oblikovanje uporabili črko W. Pri oblikovanju majuskule V smo del
majuskule W razširili in širino optično prilagodili ostalim oblikovanim črkam. Črko V smo
horizontalno zrcalili in implementirali prečno potezo pri A (slika 9).
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Slika 9: Oblikovane majuskule A, W, V

Pri črkah s poševnimi potezami smo za zgornji del črk kot osnovo za oblikovanje uporabili črko
V. Pri oblikovanju Y, smo zgornja kraka razširili, da smo dosegli optično ravnotežje s spodnjim
delom osnovne poteze. Za oblikovanje črke X, smo kot osnovo diagonale vzeli glavno potezo črke
V. Ko smo združili dve tanki potezi, je bilo potrebno optično prilagoditi prelom. Stičišče zgornjega
kraka tanke poteze smo premaknili višje k zgornjemu črkovnemu pasu in s tem dosegli ustrezen
kontrast črke. Majuskulo K z dvojnim stičiščem, smo sestavili iz stranske poteze diagonale črke V
in glavne poteze črke K. Kraka smo ustrezno prilagodili, da smo dosegli širino majuskule E (slika
10).

Slika 10: Oblikovane majuskule K, Y, X

Za majuskulo O smo uporabili okroglino minuskule p. Ima ovalno obliko, na zunanjih kotičkih pa
je krivulja rahlo oglata, kar je značilno za klasicističen slog pisav. Os podebelitve je pokončna,
prehod med osnovno in stransko potezo je nenaden. Notranjost obeh vertikalnih potez je
popolnoma ravna, simetrična. Širina črke O je enaka črki H, prav tako širina notranje oblike črke.
Širina majuskule U z asimetrično obliko in močnim kontrastom sovpada s širino majuskule V. Za
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majuskulo J smo črko U vertikalno zrcalili in dodali kapljični zaključek, kar je še ena od značilnosti
klasicističnih pisav. Pozorni smo bili na optično prilagajanje prostora med črkami (slika 11).

Slika 11: Oblikovane majuskule O, U, J

Pri doseganju konsistence C in G smo usklajevali krivulje črke O, kjer smo bili pozorni na ustrezne
kontraste med notranjostjo črke in glavno potezo. Da smo pri majuskuli G ustvarili ravnotežje med
praznim prostorom in glavno potezo, smo zgornji zaključek podaljšali nekoliko nižje (slika 12).

Slika 12: Oblikovani majuskuli C in G

Črkam je skupna okrogla poteza, ki se priključi ravni, vmes pa se tvorijo protiprostori. Zato smo
bili pozorni na ravnovesje praznih prostorov in kam bomo postavili stičišče okrogle in ravne
poteze. Črko D smo oblikovali iz majuskule O in pri tem pazili, da se širina praznega prostora
optično ujema. Sledilo je oblikovanje majuskule P iz nje pa B in R (slika 13).
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Slika 13: Oblikovane majuskule D, B, R, P

Oblikovanja majuskule S smo se lotili s skiciranjem na milimetrski papir. Črko smo vektorizirali
v programu Adobe Illustrator in krivulje prenesli v program FontLab Studio 5. Za s-potezo smo
uporabili del diagonalne poteze X. Pozorni smo morali biti na uravnoteženost zgornjega in
spodnjega dela in nenadnost prehoda iz glavne v tanko potezo (slika 15). Oblikovali smo tudi
ustrezne strešice za šumnike.

Slika 14: Oblikovana majuskula S

Pisavi smo na koncu v programu Glyphs uredili metriko in prirezovanje. Pisavo smo izvozili v
.otf format in jo poimenovali »antonija« (slika 15).

Slika 15: Pisava antonija
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3.3 Izdelava lesenih črk
Izdelava lesenih črk in priprava obdelovancev je potekala v sodelovanju z graverstvom in
oblikovanjem GIO. Uporabili smo kolobarje prečno rezanega lesa hruške. Za izdelavo črkovnega
bloka smo uporabili naslednje stroje:
-

CNC stroj z rezilom vidia,

-

vibracijski stroj za brušenje in

-

krožno žago.

Pred rezkanjem črk na obdelovance smo črke v programu Adobe Illustrator umestili na črkovni
blok in jih zrcalili. V programu CorelDraw so sledile nadaljnje nastavitve CNC stroju berljivih
datotek.

3.3.1 Priprava obdelovancev
Izdelava lesenih črk in celotna priprava obdelovancev je potekala v delavnici graverstvo in
oblikovanje GIO. Postopek smo glede na dane okoliščine in orodja izvedli ločeno od tradicionalne
zgodovinske produkcije izdelave lesenih črk.
V studiu tipoRenesansa smo vnaprej izmerili črkovno višino blokov. Kolobarje vnaprej prečno
rezanega lesa hruške smo na ročnem graverskem stroju iz obeh strani porezkali do 23,56 mm
črkovne višine (slika 16). Površine smo obdelovali z rezilom vidia (20 000 vrtljajev/minuto). Da je
bila površina kar se da zglajena, smo jo z vibracijskim strojem za brušenje zgladili s finim brusnim
papirjem. S krožno žago smo kolobarje narezali na maksimalno velike kvadre oz. obdelovance, ki
so bili nekoliko večji od končne velikosti črk. Pri tem smo se izogibali velikim razpokam,
poškodbam in grčam.
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Slika 16: Prečno rezan les hruške

3.3.2 Priprava datotek
Sledila je priprava datotek v programu Adobe Illustrator. Črkam smo določili višino glede na
črkovni blok. Velikosti smo pretvorili v cicere in jih postavili v pravokotnike znotraj katerih smo
umestili kasneje izrezane znake. Ker je bila naša črkovna vrsta do milimetra prilagojena
obdelovancem, pribitki na zgornjem in spodnjem delu niso bili potrebni. Črke, ki so imele pribitke,
smo proporcionalno zmanjšali in popravili večja oblikovna izstopanja. Pomembno je bilo, da smo
črke pred izvozom v .pdf datoteko zrcalili (slika 17).
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Slika 17: Zrcalne podobe črk

Pdf datoteko smo uvozili v program v CorelDraw, kjer je sledila priprava črk za CNC stroju berljiv
.eps format. Vektorsko linijo črke in pravokotne obrobe smo z ukazom object-combine združili.
Pred pripravo datoteke smo morali vedeti s kakšnim premerom in kotom rezkarja bomo izrezovali
črke. V našem primeru smo uporabili rezkar s premerom 1,8 mm in 10° kotom rezkanja, zaradi
katerega je bila izrezana črka na spodnjem delu širša. Podatek o premeru rezkarja je pomemben,
ker smo določili polovični 0,9 mm odmik trase po kateri se bo rezkar kasneje premikal. Če bi rezkar
CNC-ja ubral traso, ki je identična obrobi črke, bi odstranili dodaten del 0,9 mm notranjega dela
črke. Z ukazom contour - 0,9mm to center in izbiro števil obrob smo določili linije oz. trase
gibanja CNC stroja.
Na koncu smo začetne linije pravokotnika in vanj umeščene črke z ukazom object-break apart
izbrisali. Sledila je končna pretvorba datoteke v .eps, CNC stroju berljiv format.
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Slika 18: Potek tras rezkarja

3.3.3 Rezkanje negativnega dela črk
Obdelovance smo vpeli v primež CNC rezkalnika, v našem primeru rezkalnik podjetja Gravograph.
To je računalniško voden stroj za izrezovanje plastike, lesa ali mehkejše kovine, ki po principu
odvzemanja materiala izrezka željeno obliko prebrano iz .eps datoteke. Optično smo določili
sredino obdelovanca in nično Z višino. Rezkar se je premikal s hitrostjo 10mm/sekundo, 2 mm v
globino in vrtenjem v desno. Končni produkt je sedem črk; A, A, F, O, O, B, N (na sliki 19 je
prikazan izrez majuskule N).

Slika 19: Rezkanje majuskule N
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3.3.4 Poobdelava
Ker so bile črke izrezane na grobi format obdelovanca, smo morali obdelovance po izrezu še
dodatno porezkati na pravo višino. Pozorni smo bili, da so koti med obdelovancem in ročnim
graverskim strojem vedno 90°, da kasneje pri stavljenju črk ne bi prišlo do zamikov. Na deblo smo
s CNC strojem vrezali še signaturo, pravokotno zarezo, ki stavcu pomaga, da črko pravilno postavi
v matrico. Ko je bil detajl na črki premajhen in premer rezkarja prevelik, da bi lahko dosegli
optimalen rez v oglišče črke (v našem primeru N, A, in serifi), je bilo potrebno ročno prirezovanje.
Tega smo imeli zaradi detajlnih segmentov in kotov pri izdelani črkovni vrsti kar nekaj. Po
končanem prirezovanju smo črkovne površine premazali s šelakom. Za pripravo smo 100 g šelaka
raztopili v 500 ml alkoholnega topila. Raztopino smo pustili mirovati 24 ur in jo naslednji dan z
bombažno tkanino nanesli na celotno črkovno površino.

3.4 Tiskovine
Po prirezovanju in obdelavi je sledil poskusni odtis, kjer smo preverjali konsistentnost novo
nastalih črk. Odtis je bil zaenkrat svetlejši in bolj strukturiran od že obstoječih. Dobro razvidna je
bila tudi stopnja natančnosti prirezovanja kotov predvsem pri notranjosti črk N in A.

3.4.1 Izdelava in oblikovanje plakatov
V sklopu eksperimentalnega dela smo v studiu tipoRenesansa v tehniki visokega tiska natisnili
serijo treh plakatov, ki se med seboj oblikovno in vsebinsko skladajo. Vse tri tiskovine smo natisnili
na papir iz invazivne rastline japonskega dresnika, v formatu B3. Pri oblikovanju in komponiranju
smo že od začetka izhajali iz treh stavkov, vzetih iz osebnih zapisov: »Kako težki so oblaki«,
»Čudne stvari se dogajajo« in »Ob toploti se veter umiri«. Na vsaki tiskovini smo uporabili tako
stare, kot na novo izrezkane črke iz lesenega nabora. Da se črke pod pritiskom tiskarskega valja
niso premikale, smo jih na ročno prešo iz vseh štirih strani fiksirali z močnimi magneti. Za napisane
stavke smo uporabili svinčene črke v pisavah Feniks, Univerz in Grotesk. Za dodatne grafične
elemente smo uporabili slepi material, ki smo ga na tiskovine vkomponirali s pomočjo predhodno
narisanih mrež na A3 format, ki so služile kot osnutek za postavitev kompozicij. Slepi material
smo na papir pritrdili z dvostransko samolepilno folijo, črkovno višino slepega materiala pa smo
dosegli s podlaganjem kartona in tanjših lističev. Da so se elementi na tiskovino odtisnili v želeni
kompoziciji, je bilo potrebno, da smo jih na format postavljali zrcalno.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Pri oblikovanju črkovnega nabora je pomembno, da se vsi parametri skladajo z obstoječimi. To je
najlažje doseči s tiskom obstoječega nabora, katerega tiskovino skeniramo, pretvorimo v vektorsko
obliko in nadaljujemo z oblikovanjem v za to namenjenih programih za oblikovanje črkovnih vrst.
Upoštevali smo karakteristike klasicističnih fat face prikazovalnih pisav. Zgledovali smo se tudi
po številnih podobnih klasicističnih prikazovalnih pisavah; onyx font, poster bodoni compressed
in elongated roman. Oblikovanje je zahtevalo tudi mnogo prilagajanja po lastni presoji. Prav tako
smo upoštevali merila, ki smo jih dobili iz obstoječih črk; ohranili smo medprostor, naklon
diagonal, potek krivulj, debeline glavnih in stranskih potez ter izgled serifov (slika 20 prikazuje
optično ujemanje diagonal, optično ujemanje medprostorov, kapljičast zaključek, poenotenost
nastavkov in serifov, pokončna os podebelitve, nenaden prehod iz tanke v debelo potezo).

Slika 20: Karakteristike pisave

Izdelava lesenih črk je dolgotrajen proces, ki zahteva veliko mero natančnosti in opazovanja. Za
izdelovanje lesenih črk je pomembno, da je les kompakten in dobro posušen, da ne pride do
kasnejšega krčenja in raztezanja. Najbolje je uporabiti les hruške, jablane ali češnje.
Črke smo izdelali ločeno od tradicionalne zgodovinske produkcije lesenih črk, pri čemer smo za
rezkanje namesto pantografa uporabili CNC stroj. Posledica tega je kratkotrajnejši postopek
izdelave. Za razliko od uporabe pantografa, ki zahteva tudi povečano matrico črke in ročno sledenje
z vodilom, smo datoteke pripravili v zato namenjenih programih, rezkanje pa prepustili
računalniško vodenemu stroju. Pred pripravo datotek smo črkam določili višino glede na črkovni
blok, kjer smo velikosti pretvorili v cicere. Ker so bile vzorčne črke do milimetra prilagojene
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obdelovancem, smo na zgornjem in spodnjem delu odstranili pribitke digitalne pisave in znake
optično prilagodili.
Pomembno je, da so obdelovanci razrezani natančno in pod pravim kotom, da med stavljenjem ne
pride do zamikov med črkami. Pred rezkanjem je v za to namenjenih programih pomembno
nastaviti parametre CNC stroja. Ključen je premer rezkalnika in kot rezkanja praznih prostorov, da
rezkar ne izreže napačne trase črke. Pri pripravi datotek, ki so vnaprej pripravljene za CNC stroj je
potrebno upoštevati, da so črke na format stavljene zrcalno. Tekom izdelave diplomske naloge
smo črkovni nabor dopolnili s sedmimi črkami (slika 21).

Slika 21: Nabor lesenih črk

Po končni obdelavi lesenih črk je sledil prvi poskusni odtis in z njim preverjanje konsistence novo
izrezkanih in obstoječih črk (slika 22). Odtis je pokazal, da so bile črke zaenkrat še svetlejše, kar
se je po nekaj odtisih poenotilo. Prvi poskusni odtis je pokazal, da je črkovna višina ustrezna, saj
ni nikjer prišlo do večjih odstopanj pri nabarvanju tiskovnega materiala. Pokazalo se je tudi, da
nekateri deli črk niso bili ustrezno prirezani, kar se odraža v zamaknjenosti in poševnem poteku
linij. To je razvidno predvsem pri majuskuli N.
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Slika 22: Prvi poskusni odtis

Izdelanim plakatom je skupen B3 format in uporaba lesenih in svinčenih črk. Na vseh treh
tiskovinah smo uporabili tudi slepi material. Pomembno je, da je tiskovna površina črk in slepega
materiala v isti črkovni višini. V nasprotnem primeru je potrebno tiskovni material podložiti s
tanjšimi papirji. Črke in slepi material je potrebno pred tiskom ustrezno pritrditi na tiskarsko prešo,
kar smo storili z močnimi magneti in dvostransko samolepilno folijo. V nasprotnem primeru lahko
med tiskom pride do premikanja tiskovnih elementov, kar lahko vodi do nepravilnosti v tisku.
Uporabili smo različne vrste kompozicij, ki so se pomensko in oblikovno skladale s povedjo,
stavljeno iz svinčenih črk.
Pri tiskovini Oblaki (slika 23) smo uporabili štiri na novo izrezkane majuskule A, O, B, F in ročno
stavljene svinčene črke pisave feniks, velikosti 36 t. e. V prvem delu smo določili kompozicijo vseh
štirih lesenih črk, ki smo jih na papir odtisnili skupaj s svinčenimi črkami. V drugi stopnji tiskanja
smo dodali še svetlo modre črte, ki prekrivajo sredinsko majuskulo O. Izbrali smo štiri znake, ki
sestavljajo kompozicijski okvir in zaradi ostrih in mehkih potez delujejo kontrastno. Opazovalca
privedejo do izstopajoče, a hkrati subtilne figure sedmih, vodoravno postavljenih črt. S takšno
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postavitvijo smo dosegli, da element v središču vzbuja največ pozornosti, hkrati pa črke blizu roba
nosijo veliko teže in združujejo celotno tiskovino vključno s stavkom, v ravnotežju. Stavek kako
težki so oblaki se metaforično nanaša na vprašanje »Kako težke so stvari, je življenje?« Odgovor
na vprašanje se izraža z oblikami in protioblikami lesenih črk, ki nas z opazovanjem in primerjavo
oblik privedejo do občutka neprijetnosti in zmedenosti. Centralna postavitev sedmih črt deluje na
tiskovini statično in lahkotno, zaradi svetlejše barve in nepopolnih zabrisanih robov pa spominja
na meglico in mističnost, kar hkrati predstavlja tudi odgovor na zadano vprašanje.
Za tiskovino Stvari (slika 24) smo od lesenih črk uporabili majuskulo H in svinčene črke pisave
univers, velikosti 28 t. e. S slepim materialom smo najprej ustvarili ponavljajoč ritem, katerega
smo prekinili z rotiranim elementom v izstopajoči rdeči barvi, kateremu je sledil napis »čudne
stvari se dogajajo«. V drugi stopnji tiskanja smo dodali še majuskulo H, ki je postavljena izven
okvirja kompozicijske mreže. Zaradi svoje postavitve v levi zgornji kot deluje dominantno in
odvrača centralni pogled od manjšega rdečega elementa. Rotirana majuskula, manjši grafični
element v ujemajoči se barvi in napis »čudne stvari«, zaradi naše smeri branja iz leve proti desni
tvorijo navidezno padajočo diagonalo. Zdi se, kot da so elementi v črni barvi statični, medtem ko
rotirano umeščena elementa dinamično vstopata v kompozicijo in prekinjata ustaljen ritem. Glavna
elementa sta v isti barvi in rotirana pod istim kotom. Pripovedujeta zgodbo o nepredvidljivosti
dogodkov in o nenavadnih stvareh, ki se kljub rutini vsakdana zgodijo, in se morajo zgoditi.
Posebno tenzijo predstavlja majuskula H, ki poleg svoje velikosti nastopi kot element, za katerega
ne vemo ali bo padel in porušil ritem, ali se bo v neskončnost gugal v svojem težišču.
Pri zadnji tiskovini (slika 25) smo pri postavitvi slepega materiala izhajali iz svobodne
kompozicije, ki smo jo skicirali na format A3. S tanjšim materialom, ki spominja na drevesne iglice
v vetru, smo na levi strani zgoraj poustvarili zgoščevanje iglic v vrtinec. Uporabili smo svinčene
črke ozkega groteska, velikosti 28 t. e. in dve leseni majuskuli O. Tako kot na tiskovini Stvari smo
tokrat elemente v spodnjem delu postavili izven kompozicijskega okvirja. Od lesenih črk smo
izbrali dve majuskuli O, ki po obliki delujeta kontrastno napram slepemu materialu, z izbiro barve
pa umirjata kaos, ki ga ustvarjajo elementi le-tega. Elementa sta obrnjena stran od vrtinca in
delujeta kot dve samostojni enoti, medtem ko ostali elementi težijo k vrtincu. Stavek »ob toploti se
veter umiri«, je skrajšan zapis stavka »ko si zaželim toplote, se veter umiri«, ki smo ga morali
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skrajšati zaradi konsistence vseh treh tiskovin. S stavkom smo želeli povedati, da je pomembno, s
kakšnim odnosom pristopamo in se lotevamo naključnih situacij. Ker smo želeli vrtinec
metaforično predstaviti kot negativne stvari, ki se nam dogajajo v življenju, smo majuskuli na
tiskovino umestili kot dva ločena elementa, ki predstavljata nas v trenutku, ko se odločimo, da se
bomo stvari lotevali s pozitivnim mišljenjem.
Z edinstvenim izgledom, ki ga s preciznostjo in veliko vloženega časa lahko dosežemo z visokim
tiskom, je mogoče doseči edinstvene rezultate, ki so v primerjavi z razmnoževanjem v tehniki
digitalnega tiska neprimerljivi in unikatni. Z diplomsko nalogo je studio tipoRenesansa dopolnil
garnituro lesenih črk, pisava antonija pa se bo v prihodnosti lahko uporabljala tudi v digitalne
namene. Z rezultatom, ki izhaja iz praktičnega dela smo tako želeli opozoriti na pomembnost
konvencionalne tehnike knjigotiska, izdelave lesenih črk, ter kako pomembno je opominjati ljudi
na rojstvo tipografije, katero smo v kombinaciji z umetniškimi tiskovinami povezali v zaključeno
celoto.
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Slika 23: Tiskovina Oblaki
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Slika 24: Tiskovina Stvari
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Slika 25: Tiskovina Veter
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5 ZAKLJUČEK
Diplomsko delo vključuje dopolnitev lesenega črkovnega nabora, ki ga v studiu tipoRenesansa
uporabljajo za visoki tisk. Tekom pisanja smo se v teoretičnem delu osredotočali na knjigotisk.
Omenili smo različne tipografske sisteme, ki so se in se še vedno uporabljajo za natančno merjenje
črkovne višine in velikosti črk. Na kratko smo opisali tudi klasicistični slog pisave ter pojma
Fatface in Display.
Glavni del teorije obsega proizvodnjo lesenih črk, pri kateri smo se osredotočali na proizvajalca
Hamilton, ki je bil v 19. stoletju eden vodilnih proizvajalcev lesenih črk. Opisali smo tudi pomen
vzorčnikov pisav ter na kratko opisali glavne pojme likovnih kompozicij. Med opisovanjem
teoretičnega dela smo prišli tudi do zaključka, da je v današnjih časih visoki tisk v porastu in da se
vedno več podjetij in posameznikov odloča za uporabo te tehnike tako v komercialnem, kot v
umetniškem svetu, kamor sodi tudi studio tipoRenesansa.
V praktičnem delu smo uspešno identificirali črkovno vrsto in jo dopolnili s sedmimi izrezkanimi
črkami, za katere je zaradi vzporedne digitalizacije pisave antonija v prihodnje omogočena izdelava
novih znakov. Zaradi danih delovnih pogojev se je izdelava črk na nekaterih segmentih ločevala
od konvencionalne proizvodnje lesenih črk. Izrezkane črke se oblikovno ujemajo s preostalim
črkovnim naborom. Na koncu smo v tehniki visokega tiska natisnili tudi serijo treh plakatov, kjer
smo uporabili tudi slepi material in ročno stavljene svinčene črke.
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