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IZVLEČEK
Ključne besede: knjiga umetnika, tipografija, sitotisk, papir
Magistrsko delo z naslovom Knjiga tipografskega umetnika je nastalo zaradi želje po
raziskovanju področja izdelave knjige s tipografskimi elementi in z uporabo različnih
vrst papirja ter lesa. Nastala je knjiga, ki na dvainštiridesetih straneh predstavlja
pisavo koler v reliefni podobi, v elementu krošnje drevesa in z ročno natisnjenim
naborom črk na sitotisk. V njej so uporabljene štiri različne vrste papirja in lesena
naslovnica, knjiga pa je vezana ročno.
V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljeno področje in razvoj knjige
umetnika v Sloveniji in na tujih tleh skozi zgodovino pa vse do danes. Predstavljeno
je grafično oblikovanje v povezavi s knjigo umetnika in osnovna načela tipografije ter
lastnosti družine pisav koler. Opisani so uporabljeni materiali in vrste tiska pri izdelavi
knjige.
V eksperimentalnem delu magistrskega dela so predstavljene naprave in postopki, ki
smo jih uporabili za ugotavljanje lastnosti določenih vrst papirja, zaradi katerih smo
papirju določili namen uporabe. Opisan je nastanek oblikovne zasnove s pomočjo
uporabe računalniških programov, postopek tiskanja na sitotisk in dodelava knjige.
Razložene so rešitve, ki smo jih uporabili zaradi določenih neskladij med začetnimi
idejami in dejansko realizacijo izdelave knjige.
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ABSTRACT
Key words: artist’s book, typography, screenprinting, paper

Masterʼs thesis, entitled Typography artistʼs book, was made from the desire to
explore the areas of making books with typographic elements and using various
types of paper and wood. A book was made, which on forty-two pages represents the
font koler in relief image, image of tree crown and with a hand-printed set of letters in
screen printing technique. In the book there are four different types of used paper and
a wooden cover, the book is also hand-bound.

In the theoretical part of the masterʼs thesis is presented the area and the
development of the artistʼs book through history to the present day in Slovenia and
abroad. There is graphic design presented in conjunction with the artistʼs book and
the basic principles of typography, and features of the font family koler. This part
describes the materials and types of printing used in the manufacture of the book.

In the experimental part of the masterʼs thesis are presented the devices and
procedures that we used to determine the properties of certain types of paper, which
set the purpose of the use of paper. There is a description of the formation of design
concept with the use of computer programs, the process of printing on screen printing
and finishing the book. Solutions that we used because of certain differences
between the initial ideas and the final realization of producing book are also
explained.
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POVZETEK
Ta knjiga tipografskega umetnika je nastala iz ljubezni do fizične umetnosti,
tipografije, sitotiska in materialov.
Same knjige umetnika ne moremo definirati s samo enim nizom besed, saj združuje
tako intelektualno kot materialno vrednoto in ji daje prostor v času. Prav v našem
stoletju omejevanje in postavljanje pravil izgublja na pomenu. Od začetnih knjig
umetnika v šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je koncept same ideje razvil v
neomejeno število možnosti v umetniški ustvarjalnosti z namenom širjenja
umetniškega koncepta na tovrsten način. Knjiga umetnika zmanjša razdaljo med
opazovalcem in umetnikom. Likovni umetnik postane ustvarjalec knjige kot celote in
knjiga postane umetnina kot slika, kip in grafika. Namen tega je pridobiti pozornost
javnosti, kjer prevladujejo tiskovine, in hkrati deliti umetnost izven konvencionalnih
galerijskih poti, z namenom, da se umetniška dela predstavijo širši publiki, ki morda
drugače ne bi prišla v stik z njimi.
Ustvarjalci za izdelavo knjige umetnika uporabljajo različne tehnike, tehnologije,
izražanja in medije, ki se z razvojem sodobne tehnologije prav tako spreminjajo. V
zgodovini umetnosti dvajsetega stoletja so knjigo umetnika kot medij uporabljali
številni posamezniki in skupine. Zasebno založništvo oz. tiskanje lastnih knjig so v
preteklosti najpogosteje omogočili premožni posamezniki, ki so knjige dali natisniti
sami - največkrat zgolj v lastno zadovoljstvo. Ljudje, ki so zbirali tovrstne knjige, so
bili pogosto tudi ustanovitelji lastnih založniških hiš, ki so sčasoma postale velike
založbe.
Materiale za izdelavo knjige tipografskega umetnika smo izbrali premišljeno in
njihovo uporabnost testirali, rezultate in pojasnila pa predstavili v magistrskem delu.
Knjiga združuje štiri vrste papirja, od katerih smo enega lasersko rezali, enega smo
uporabili za digitalni tisk, na dva pa smo tiskali s tehniko sitotiska. Pole smo ročno
vezali s poliestrsko nitjo in vse skupaj združili pod lesenima naslovnicama, kar
prikazuje slika 1. Da bi poenotili izgled celotne knjige, smo naslovnici pobarvali z
belo barvo iz pločevinke. Nanesli smo tanko plast, da smo ohranili naravne napake
lesa, ki dajejo vsakemu od izvodov unikatnost in se navezujejo na tematiko.
V

Slika 1: Ročno izdelana knjiga tipografskega umetnika
Na naslovnici knjige je izpostavljena prva črka treh različnih besed (knjiga, kolak,
koler), ki predstavljajo glavni razlog za njen nastanek. Kljub temu, da smo zaradi
omejene količine vrednostnega papirja le tega nadomestili s premazanim brezlesnim
papirjem, nam je uspelo narediti izdelek, ki prenaša sporočilo o svoji namembnosti.
Ideja se je tekom procesa morala delno prilagoditi okoliščinam, v katerih je izdelek
nastajal, kljub temu pa je izpolnila pričakovanja, in knjiga je ohranila razloge za svoj
obstoj.
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SEZNAM OKRAJŠAV IN SIMBOLOV

D65 – standardizirana svetloba CIE, ki predstavlja barvno
temperaturo 6504 K (CIE Standard Illuminant)
λ – oznaka za valovno dolžino
CIELAB (L, a, b, C, h) – barvni prostor, v katerem se barvne vrednosti L*, a*
in b* nanašajo na pravokotne osi tridimenzijskega
koordinatnega sistema
L (lightness oz. svetlost) – lastnost vizualnega dojemanja, s katero
razlikujemo, koliko svetlobe kakšna površina oddaja
C (chroma oz. nasičenost) – lastnost vizualnega dojemanja, s katero
razlikujemo, kako je kakšna površina nasičena z
določeno barvo ali barvnim tonom
h (hue oz. barvitost) – lastnost barve, s katero razlikujemo barvo od barve
in se odraža v njenem imenu; npr. rdeča, zelena,
škrlatna, peščena
niti/cm – število niti na centimeter, ki predstavlja liniaturo sita
za sitotisk
t. e. – tipografska enota je dvanajstina cicera
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1 UVOD
Knjiga umetnika je sama po sebi umetniško delo oz. dokument, ki v obliki knjige
zajema izredno široko poimenovanje medija za širjenje informacij. Oblikovna
struktura same knjige ne omejuje umetnika zgolj na konvencionalni način listanja
vezanega papirja, pač pa ponuja spekter možnosti, ki jih omejuje le njegova
domišljija. Končno delo postane del avtorjevega sporočila, ki združuje koncept, idejo
in različne materiale. Pri izbiri gradiva za izdelavo knjige moramo upoštevati kriterije,
ki bodo osmislili posamezna umetniška dela, jih združili v celoto in hkrati prenesli
njihovo sporočilnost skozi novo umetniško delo. Težave, s katerimi se lahko srečamo
na tej poti so, da bomo tekom procesa izgubili sporočilo ali poslali napačno sporočilo
v javnost. V družbeni atmosferi, ki je prežeta s socialnim in političnim aktivizmom, je
vpliv sporočilnosti precej nepredvidljiv. Eksperimentiranje s knjigo umetnika lahko
postane močno orodje za doseganje še nepoznanih ciljev. Z izbiro napačnih tehnik in
tehnologij fizične izdelave obstaja tudi možnost, da bo knjiga izdelana nekakovostno
in bo s tem izgubila na svoji vrednosti.
V magistrskem delu smo opisali postopke izdelave in uporabljene materiale za
izdelavo knjige tipografskega umetnika v nakladi desetih izvodov knjig. Prav tako
smo predstavili delovanje knjige umetnika skozi čas. Opisali smo načrt izdelovanja
knjige in poizkusili materiale uporabiti na najbolj primeren način, da smo dosegli
visoko kakovost izdelkov in njihovo trajnost. V praktičnem delu smo s pomočjo
različnih testiranj ugotavljali osnovne, tudi površinske in mehanske lastnosti štirih vrst
uporabljenega papirja, s pomočjo katerih smo vsakega od njih ustrezno uporabili v
različnih delih knjige. Hkrati smo končno obliko izdelka zaključili z lesenima
platnicama in vse skupaj združili z ročno vezavo. Opisali smo pomen in simboliko
interakcij različnih materialov, barv, družino pisav koler in njihovo povezavo ter
razloge za uporabo dveh tehnik tiska pri sami izdelavi knjige.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Knjiga umetnika
Dosedanje raziskave so pokazale, da se knjiga umetnika skozi čas zelo razvija, saj
pri nastajanju samega dela umetnik uporablja različne tehnike, tehnologije, izražanja
in medije, ki se prav tako spreminjajo z razvojem sodobne tehnologije. Knjiga
umetnika večkrat predstavlja kritiko obstoječemu umetnostnemu sistemu in
vladajočim tržnim mehanizmom (1). V zgodovini umetnosti dvajsetega stoletja so
knjigo umetnika kot medij uporabljali številni umetniki in umetniške skupine: od ruske
avantgarde, futurizma, dadaizma, do fluxusa, pop arta, konceptualnih umetnikov (pri
nas npr. edicije skupine OHO) vse do danes (1, 2).
Zasebno založništvo oz. tiskanje lastnih knjig so v preteklosti najpogosteje omogočili
premožni posamezniki. Knjige so si dali natisniti sami, največkrat zgolj v lastno
zadovoljstvo. Od tukaj namreč prihaja izraz zasebno založništvo (private-press
book), kar pomeni oblikovanje in tiskanje v zaprtemu krogu (3). Primer takšne
omejene serije prikazuje knjiga umetnika Johna Ashberyja Self-Portrait in a Convex
Mirror iz San Francisca na sliki 2. Ljudje, ki so zbirali knjige, so bili pogosto tudi
ustanovitelji lastnih založb, ki so sčasoma postale velike založnice. Leta 1822 je
Horace Walpol ustanovil Strawberry Hill Press, ki je razvijal tiskarsko tehnologijo.

Slika 2: Knjiga umetnika Johna Ashberyja: Self-Portrait in a Convex Mirror (4)
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V Evropi so umetniki postali vključeni v proces same izdaje knjig že v začetku
srednjega veka. Velikokrat omenjeni začetnik je angleški vizionar, umetnik in pesnik
William Blake, ki je že leta 1789 začel izdajati svojo poezijo v samozaložbi. Število
knjig je bilo zaradi kakovosti in načina izvedbe omejeno. S svojo podobo so knjige
izražale odnos do umetnosti in obrti tedanjega časa (3).
Z izumom tiska je knjiga iz stopnje ročno narejenega izdelka vstopila v prostor
serijske industrijske proizvodnje, ki v digitalni dobi dosega velike razsežnosti tako v
prenosu kot tudi v oblikovanju, shranjevanju podatkov, besedil in slik. Tu je prav tako
razlog, da ta popularna novodobna knjiga pogled nostalgično obrača nazaj, saj bo
ročno izdelana knjiga vedno pritegnila večjo pozornost ljubiteljev umetnosti. V njej je
ujet duh ustvarjalca in njegova kreativnost, ki se v serijski proizvodnji sicer ne izgubi,
vendar je posredovana skozi vrsto posredniških intervencij. Med ustvarjalca in
tistega, ki sprejema artefakt, se postavijo tretji, ki menijo, da je ustvarjanje lahko
postopek, ki samega ustvarjalca odtuji od njegove kreacije (5).
Unikatne knjige so unikatne po ideji in po izdelavi ter predstavljajo delo enega
samega umetnika. Njihova unikatnost lahko zadeva izdelavo papirja in kartona, iz
katerega je narejena knjiga, lahko je sestavljena tudi iz drugih materialov (lesa,
plastične mase, kovinske plošče, usnja). Avtorska unikatna knjiga je tudi vsaka
knjiga, pri kateri avtor uporabi prazen zvezek ali beležko, vendar ju napolni s svojimi
besedili in ilustracijami, ki so narejene ročno. Umetnik si lahko sam naredi tudi črnilo
za ilustracije. Pod avtorsko knjigo štejemo tudi vse vezave listov, ki so drugačne od
običajnih. Knjige nastanejo ročno kot majhne serije, katerih izvodi so včasih
oštevilčeni. Zaradi ročnega postopka pisanja ali tiskanja se na videz povsem enake
knjige razlikujejo v malenkostih, zato vsaka knjiga predstavlja individualnost. S svojo
vsebino in organizacijo forme razkriva posebnosti, ki jih je avtor želel poudariti. V
veliko primerih gre za prikaz celotnega procesa, vse od ideje do realizacije (5).
Avtorske knjige, ki so deloma ali v celoti natisnjene v profesionalnih tiskarnah, se
morajo običajno prilagoditi željam in zahtevam avtorja takih knjig, saj je umetnik ne le
avtor besedila oziroma sporočila, temveč tudi ilustrator in oblikovalec zunanje
podobe take knjige (lahko gre tudi za skupino avtorjev). V knjigah, kjer avtorji ne
izpostavljajo primarno verbalnega ali slikovnega gradiva, pač pa videz same knjige,
3

so predstavljene tipografske rešitve ali druge nenavadne oblikovalske rešitve strani in
poglavij. Lahko gre za uporabo perforacije, uporabo različnih papirjev in drugih
materialov v povezavi z različnimi tehnikami tiska in izbiro specifičnega formata
knjige. Ob vsebini knjiga opazovalcu predstavi tudi svojo posebno zunanjost, s katero
naredi prvi vtis in ga očara. Namesto zgolj konvencionalnega kombiniranja besedila
in slik so knjige lahko komponirane, struktura besedil in druga grafična sporočila pa
so lahko oblikovana kot zapleteni zapisi, ki delujejo s svojo semantiko in vidnimi
sporočili (5).
Med avtorske knjige sodijo tudi knjige, natisnjene povsem profesionalno, v normalnih
serijah pri navadnih založnikih, ki si lahko dovolijo odklone od tiskanja in izdelovanja
konvencionalnih knjig. V času neoavantgarde, v šestdesetih in sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja, so tudi nekatere nemške, italijanske in angleške založbe izdajale
avtorske knjige (npr. Mondadori, Faber & Faber) (5). Takšna zbirka v Sloveniji je bila
imenovana Znamenja, izdajala pa jo je Založba Obzorja. Največ umetniških knjig je
nastalo v neformalnih založbah, kot so bile edicija OHO, zbirka Gong Francija
Zagoričnika, nekaj pa je bilo tudi samozaložb kot je npr. Hanžek. Avtorski knjižni
projekti so prav tako nastajali v okviru zbornikov, ki so jih ustvarjali konkretisti,
skupine umetnikov pod okriljem določenih konceptualnih gibanj (Fluxus, Rok, Geiger,
pri nas pa zborniki Westeast, ki jih je ustvarjal Zagoričnik.) (5).
V nadrealizmu so bila ustvarjena številna dela, ki se nadaljujejo v francoski tradiciji
»livre d’artiste« (knjiga umetnika). Primera iz tega obdobja, ki ju je vredno omeniti,
sta Une Semaine de Bonté Maxa Ernesta in naslovnica Marcela Duchampa za knjigo
Le Surréalisme, ki vsebuje tridimenzionalno dojko iz gume in je prikazana na sliki 3
(6, 7).
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Slika 3: Naslovnica knjige Le Surréalisme avtorja Marcela Duchampa (6)
Številni umetniki v Evropi so po drugi svetovni vojni poskušali obnoviti stike preko
nacionalnih meja in so uporabljali knjigo umetnika kot orodje za eksperimentiranje z
obliko, za širjenje idej in za povezovanje z enako mislečimi skupinami v drugih
državah (4). Primer iz omenjenega obdobja je Isidore Isou z delom Le Grand
Désordre, s katerim izziva gledalca, da ponovno sestavi vsebine ovojnice nazaj v
videz pripovedi (4, 8). Pogosto zaznamovan kot ustanovitelj sodobne knjige umetnika
je Dieter Roth. Njegova serija del je sistematično razstavila samo obliko knjige,
poznano v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja. Ustvaril je knjige z izrezanimi
deli, kar je omogočilo bralcu, da gleda več kot eno stran hkrati – primer knjige je
Picture Book iz leta 1957 (9). Roth je prav tako prvi, ki je za izdelavo novih
umetniških knjižnih del ponovno uporabil najdene komične knjige, končne liste iz
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tiskalnika in časopise (9). V petdesetih letih dvajsetega stoletja, ko se pojavi pop art,
je ustvarjal tudi zelo znani umetnik s področja knjige umetnika, Američan Edward
Joseph Ruscha. Med letoma 1962 in 1978 je izdal šestnajst manjših knjig, prva med
njimi in najbolj znana je Twentysix Gasoline Stations, ki vsebuje šestindvajset
fotografij bencinskih črpalk, ki so prikazane na sliki 4 (10).

Slika 4: Fotografije bencinskih črpalk iz knjige Edwarda Josepha Rusche (11)
Pri nas je med začetnimi umetniki s tega področja potrebno omeniti Franca
Zagoričnika, prav tako člana skupine OHO, ki je pri nas v sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja začela ustvarjati po prej omenjenih načelih (2). Septembra 2010
so bile na konvenciji Blind Date v okviru prvega mednarodnega festivala knjige
umetnika in umetniških publikacij predstavljene knjige umetnika v Sloveniji od leta
1966 do 2010. Konvencija Blind Date se je posvetila izključno knjigi umetnika kot
specifičnemu vizualnemu mediju (12). Od novembra 2010 do februarja 2011 se je
devet slovenskih umetnic in umetnikov (Andrejka Čufer, Tanja Lažetić, Marko A.
Kovačič, Eva Petrič, Petra Petančič, Alenka Pirman, Tadej Pogačar, Sašo Sedlaček
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in Mladen Stropnik) predstavilo z devetimi novimi avtorskimi projekti v Mednarodnem
grafičnem likovnem centru (13). Tako so nastala nova vsebinska in teoretična
izhodišča za razumevanje knjige umetnika, prav tako muzejskega in galerijskega
dela, predstavljanja eksponatov in njihove interpretacije (13, 14).

2.2 Grafično oblikovanje
Grafično oblikovanje ali komunikacijsko oblikovanje je umetnost, ki zajema
načrtovanje in projektiranje ideje in uporablja vizualne in tekstovne vsebine. Oblika
sporočila je lahko fizična ali virtualna in vključuje slike, besede ali druge grafične
elemente. Grafično oblikovanje se lahko zgodi v trenutku ali poteka v daljšem
časovnem obdobju. Pod grafično oblikovan izdelek spadajo vsa dela, ki ne glede na
lokalno ali nacionalno raven služijo kateremukoli namenu poslovno, izobraževalno,
kulturno ali politično (15).
2.2.1 Grafično oblikovanje v povezavi s knjigo umetnika
Knjiga umetnika je združevanje različnih grafičnih elementov in materialov z uporabo
različnih tehnik tiska in drugih praktičnih znanj v umetniško delo. Zato lahko trdimo,
da je tudi knjiga umetnika izdelek grafičnega oblikovanja, ki prav tako po zgoraj
omenjeni definiciji zajema oblikovane izdelke, ki so namenjeni širokemu spektru
publike.
2.2.2 Tipografija

Tipografija je veda oz. umetnost urejanja črk, ki se ukvarja z oblikovanjem novih
črkovnih vrst z namenom narediti besedilo čim bolj privlačno in čitljivo. Uporablja se v
mnogih medijih in je sestavni del grafičnega oblikovanja in vizualnih komunikacij.
Umetniki lahko besedila predstavijo na zelo subjektiven način in dodajo komunikaciji
popolnoma nova čustva in perspektivo. Pravo razmerje estetike oblikovanja in
funkcionalnosti uporabe je tisto, kar tipografiji dvigne kvaliteto (16).
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V dvanajst tisoč letih se je razvilo veliko načinov, kako prenesti sporočila z risbami,
znaki in slikami, vendar je pisava v pravem pomenu besede zaživela v trenutku, ko je
nastal organiziran sistem znakov ali simbolov, s katerimi so njegovi uporabniki lahko
jasno zapisali svoje misli in čustva (16).
Nabor črkovnih in nečrkovnih znakov, ki sestavljajo sistem zapisovanja, imenujemo
črkovna vrsta. Skupek tipografskih elementov, ki se med seboj dopolnjujejo in tvorijo
črkovne vrste v celoto, pa imenujemo družina pisav, kjer ima vsaka različica pisave
svoj namen uporabe. Njene različice po obliki so lahko: svetla, navadna, polkrepka,
krepka in kurzivna (17).
Linearne pisave imajo skoraj povsem enako podebelitev potez črk in nimajo serifov.
Delimo jih na zgodnje linearne pisave, dodelane linearne pisave, geometrijske
linearne pisave in humanistične linearne pisave. Med geometrijske linearne pisave so
uvrščene tiste, ki so bile oblikovane na osnovnih geometrijskih oblikah (na krogu in
kvadratu). Navadno imajo pisave nizek srednji črkovni pas (17).
Konstrukcijo in vizualni videz črke lahko poimenujemo v tipografskem jeziku in s tem
olajšamo razumevanje in vrednotenje kakovosti črkovnih znakov. Opisujemo
posamezne dele črkovnih znakov (17):

•

ZGORNJI ČRKOVNI PAS: zgornji del v štirilinijskem sistemu, obsega npr. višino
podaljškov minuskul navzgor; k-višina

•

SREDNJI ČRKOVNI PAS: srednji del v štirilinijskem sistemu, obsega višino
minuskul brez podaljškov ali višino kapitelk; x-višina

•

SPODNJI ČRKOVNI PAS: spodnji del v štirilinijskem sistemu, obsega npr. višino
podaljškov minuskul navzdol; p-višina

•

DESCENDER: podaljšek navzdol; del črkovne podobe, sega v spodnji črkovni
pas; značilen za minuskule g, j, p, q

•

ASCENDER: podaljšek navzgor; del črkovne podobe, sega v zgornji črkovni pas;
značilen za minuskule b, d, f, h, k, l, t

•

MAJUSKULA: velika črka, obsega srednji in zgornji črkovni pas, izjemoma tudi
spodnji črkovni pas; verzalka
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•

MINUSKULA: mala črka, obsega srednji črkovni pas, lahko srednji in zgornji
črkovni pas ali srednji in spodnji črkovni pas, redko vse tri črkovne pasove

•

NAVADNA ČRKA: običajna, pokončna oblika črke, potez nima posebej
podebeljenih (polkrepka, krepka, ekstra krepka črka, ultra krepka črka) ali
stanjšanih (tanka, svetla, ultra svetla črka), niti nagnjenih pod določenim kotom
(kurziva)

•

POLKREPKA ČRKA: črka z nekoliko podebeljenimi potezami

•

KREPKA ČRKA: črka z močno podebeljenimi potezami

2.2.3 Družina pisav koler

Namen Kristine Koler, avtorice družine pisav koler, je bilo ustvariti pisavo za krajša
besedila. Črke je zasnovala z namenom široke uporabe, njihova najpomembnejša
naloga pa je posredovanje sporočila. Njena želja je bila ustvariti čim bolj univerzalno
pisavo, ki bi ustrezala potrebam časa. Prav zato je oblikovala linearno geometrijsko
pisavo z občutkom čistosti in preprostosti. Avtorica je pri oblikovanju linearne
geometrijske pisave najprej začrtala osnovne poteze črke na papir, nato se je lotila
risanja črkovnih znakov v računalniškem programu FontLab 5. Družina pisav koler
izhaja iz geometrijskih oblik kroga in kvadrata in je oblikovana enostavno, kar
nakazujeta minuskula »a« in minuskula »g«, ki nima zanke. Najprej je bila oblikovana
navadna različica pisave, iz katere izhajajo vse ostale različice. Debelina osnovne
poteze se skozi različice pisave spreminja, s čimer je dosežena enakomerna sivina
vseh različic pisave. Nabor znakov trenutno obsega angleško, slovensko in hrvaško
abecedo, števke, ločila in diakritična znamenja (18).

2.3 Materiali
V knjigi umetnka so največkrat uporabljeni različni materiali, s katerimi avtor želi
najbolje predstaviti svojo idejo. V iskanju ustreznih sestavin je potrebno včasih tudi
preveriti lastnosti določenega materiala, kar avtorju odpravi morebitne težave pri
izdelavi knjige.
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2.3.1 Papir
Prvi papir je bil narejen na Kitajskem pred približno 2000 leti pretežno iz odpadnega
materiala, kot so uporabljene ribiške mreže, konoplja in kitajska trava. V Indijo je
papir prišel pred 600 leti, v Egipt pred 800 leti in v severno Evropo pred 1400 leti.
Potreba po papirju se je z izumom tiska povečala, vendar je pridelava papirja zaradi
razpoložljive tehnologije ostala omejena. Zaradi izdelovanja embalaž, množičnega
tiska in prodajanja časopisov je bila zahteva po papirju vedno večja. Skupaj z
industrializacijo v 19. stoletju se je razvil tudi moderen način pridelave papirja.
Surovine za izdelavo papirja so različne in določajo kvaliteto ter namen uporabe (19).
2.3.1.1 Vrednostni papir
Vrednostni papir ima lastnosti, ki lahko identificirajo ali overijo pristnost dokumenta.
Lastnosti, ki jih takšen papirj vsebuje, so npr. vodni žig, nevidna vlakna v papirju ali
druge funkcije, ki dokazujejo poneverjanje dokumentov v primeru goljufije. Primeri te
vrste dokumentov, ki se uporabljajo za identifikacijo, so potni listi in potrdila, kot so
rojstni listi, različne vrste akademskih in kvalifikacijskih potrdil ter vladni dokumenti.
Začetni patent za izdelavo varnostnega papirja je bil dodeljen v začetku 20. stoletja
Robertu E. Menziesu in Johnu E. Aitkenu. Po podatkih uporabljenega patenta je
metoda, s katero je bil varnostni papir izdelan, vsebovala netopno sol iz topnega
tiocianata in svinca. Ta spojina se je potem vezala na papirnato kašo in dodajala težo
ter s tem zmanjšala vidnost vsebine ovojnice. Za izdelavo varnostnega papirja
obstajajo tudi druge različne tehnike, med njimi vodni žig, barvno ali vzorčasto
ozadje, fluorescentna merilna vlakna itn. (20, 21).
V papirnici Radeče izdelujejo papir z visoko varnostjo in papir z vodnimi znaki. Za
izdelavo papirja za bankovce uporabljajo celulozo iz bombažnih vlaken, ki zagotavlja
dobro elastičnost papirja in s tem visoko prepogibno odpornost. ter hkrati odpornost
proti obrabi. Pri drugih izdelkih te skupine so kakovostne zahteve manj visoke, zato
pri njih celuloza iz bombažnih vlaken nastopa v nižjem deležu. Pri papirju za potne
liste in druge osebne dokumente je celuloze od 15 do 75 odstotkov. Delež celuloze iz
bombažnih vlaken je lahko eden od dokazov pristnosti papirja, ki je sicer dodatno
zagotovljena z vrsto zaščitnih elementov kot so vodni znak, zaščitna nitka, zaščitni
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delci in kemična občutljivost. Vodni znak je najstarejši, vendar še vedno
najzanesljivejši element za zaščito pristnosti papirja. Njegova oblika je prilagojena
zahtevnosti končnega proizvoda. Za visokozahtevne proizvode kot so bankovci, potni
listi in različni identifikacijski dokumenti, se uporablja dovršen senčeni vodni znak, ki
prikazuje izbrani motiv v tridimenzionalni izvedbi (22).
2.3.1.2 Sintetični papir
Proizvodnja sintetičnega papirja se je začela razvijati v zgodnjih petdesetih letih
prejšnjega stoletja. Pojavljati se je začel papir s poliamidnimi, poliestrnimi in akrilnimi
vlakni v mešanici s celuloznimi vlakni, ki je imel specifične lastnosti in večjo
odpornost, zato se je uporabljal za električne izolatorje in filtre. V šestdesetih letih so
razvili sintetični papirni film, ki je bil izdelan v obliki polimernega filma na osnovi
polistirena. V primerjavi s papirjem iz naravnih surovin je imel ta papir boljše
mehanske, optične in tiskovne lastnosti. Uporabljali so ga za izdelavo zemljevidov za
mornarico in letalstvo, za ovojnice in reklamne materiale (23).
Sintetični papir, ki je danes dostopen na trgu, se deli na takšnega, ki je izdelan samo
iz sintetičnih polimerov brez sestavin naravnega izvora. in na takšnega, ki je
sestavljen tako iz naravnih kot iz sintetičnih vlaken. Najpogosteje uporabljena
sintetična vlakna so polipropilen, polistiren, polietilen visoke gostote, poliester,
poliamid in polivinil klorid, poleg tega pa papir vsebuje tudi različne dodatke, kot so
polnila in veziva (23).
Sestava tradicinalnega papirja je v osnovi petindevetdeset odstotkov celuloznih
vlaken in pet odstotkov drugih rastlinskih vlaken, sintetični papir pa vsebuje velik
delež polimerov in majhen delež polnil, zato je bistveno bolj trden kot običajni papir.
Večina sintetičnih papirjev ne vsebuje toksičnih in ekološko škodljivih substanc. kot
so težke kovine, azbest, svinec, živo srebro, kadmij, mehčalec, beta hidroksi kislina,
poliklorirani bifenil, fenol, formaldehid itn. Za razliko od naravnega je sintetični papir
bolj odporen proti mehanskim poškodbam, temperaturnim razlikam, proti večini kislin,
vlagi, maščobi, je vodoodporen ter bolj dimenzijsko stabilen, in ima izboljšano
neprepustnost za svetlobo. Kot pri večini papirjev sta togost in raztezna trdnost višji v
vzdolžni smeri, medtem ko je raztržna trdnost višja v prečni smeri z izjemo
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dvosmerno orientiranih sintetičnih papirnih filmov, ki imajo podobno raztržno trdnost v
obeh smereh. Pri tiskanju na sintetični papir se lahko pojavijo težave zaradi
pomanjkanja porozne strukture in zaradi podobnosti plastičnemu materialu, prav tako
se tak papir težje zgiba in težje ga je nadalje obdelati. Tradicionalni papir se lahko
predela in je bolj primeren za tiskanje (23).

2.3.2 Les
Les je organski material in se primarno nahaja v deblih dreves ali grmov. Suh les je
sestavljen pretežno iz celuloze, hemiceluloze in lignina. Posekan in posušen les se
uporablja za različne namene, med drugim za izdelovanje drobnih predmetov in pri
proizvodnji papirja. Les je že od nekdaj sestavni del tudi pri izdelavi knjig, včasih so
lesene platnice knjig oblekli še v usnje (24).
2.3.3 Barve
Danes lahko barve uporabimo že skoraj na vseh površinah; z njimi obarvamo in
zaščitimo izdelke ali jih potiskamo. Najpogosteje jih delimo glede na namen uporabe,
pri čemer ločimo premaze za les, barve za kovino, tiskarske barve, zidne barve itn. S
sodobnimi premaznimi in zaščitnimi sredstvi za les in lesne proizvode dosežemo
zaščito lesenega izdelka pred mehanskimi obremenitvami, vplivi ozračja in
škodljivcev, hkrati pa tudi želeno dekorativnost. Barve za les ali lazure so premazi, ki
so izdelani na osnovi topil ali vode, enako velja tudi za prekrivne barve (25).
Pri sitotisku lahko uporabljamo že namešane barve ali pa bazo mešamo s pigmenti,
kot smo to storili mi. Sestavine sitotiskarskih barv imajo različne specifične teže, zato
se barva ob neuporabi useda v različnih plasteh in jo je potrebno pred vsako uporabo
dobro premešati. Barvi se pred tiskom po potrebi doda nekaj kapljic upočasnjevalca,
ki upočasni sušenje barve v situ in katalizatorja za povečanje kemijske obstojnosti
barve pri pranju (v primeru tiskanja na tekstil). Preredka ali pregosta barva povzročita
slab in neenakomeren odtis (26).
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2.4 Tisk
Poznamo klasične (analogne) in digitalne tehnike tiska. Klasične so starejše tehnike
tiska, ki potrebujejo stalno tiskovno formo in se razlikujejo po obliki tiskovnih
elementov. Med klasičnimi tehnikami tiska ločimo visoki tisk, globoki tisk, ploski tisk in
prepustni tisk. Digitalne tehnike tiska pa so novejše tehnike, ki ne potrebujejo
tiskovnih form s trajnim zapisom, pač pa imajo informacije shranjene v računalniškem
pomnilniku in se jih lahko spreminja. Najpogostejši digitalni tehniki tiska sta kapljični
in laserski tisk (27).
2.4.1 Sitotisk
Sitotisk je ena izmed najstarejših tehnik tiska in poleg ciklostila spada med prepustni
tisk. Sitotisk je edina tehnika, kjer za prenos tiskarske barve s tiskarske forme na
tiskovni material ne potrebujemo tiskovnega tlaka. Tiskarska barva se ne prenaša na
tiskovno formo ampak skozi njo. Tiskovno formo izdelamo na situ ali mrežici.
Tiskovne površine so prepustne, prosta pa so zaprta okenca sita ali mrežice. Stroji
delujejo s tiskovno geometrijo ravno–ravno, ravno–okroglo ali okroglo–okroglo.
Tiskamo lahko na praktično vsak material: papir, karton, platno, usnje, umetne mase,
kovino, steklo. Sitotiskarska mreža je pogosto iz poliestrskih ali poliamidnih vlaken.
Gostejši kot je raster, gostejše mora biti tkanje. Najpogosteje uporabljena gostota je
med 90 in 120 niti/cm (28). Podatek o debelini niti dobimo iz premera surovega
vlakna pred tkanjem. Primer: 120–34 pomeni 120 niti/cm s premerom niti 34 µm.
Za ročno tiskanje potrebujemo tudi rakelj oz. tiskarski nož. Pretrd tiskarski nož
omogoča prevelik pritisk in lahko povzroči težave pri tisku, premehak nož pa se lahko
pod vplivom velikega pritiska usloči nazaj, kar povzroči iztek barve pod šablono in jo
zalije. Najpogostejši kot, pod katerim je tiskarski nož napet, znaša 70° (26).
Sitotisk je na umetniškem področju zaživel šele v drugi polovici 20. stoletja, kjer je v
ospredju še vedno ročni sitotisk ali pa polavtomatski. Uporaba različnih metod in
materialov je pri sitotisku velika inspiracija za možnosti realizacije grafičnih del, ki si
jih zamislijo umetniki (26).
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2.4.2 Digitalni tisk
Spada med novejše tehnologije tiskanja iz sveta barvnih kopirnih strojev in omogoča
najhitrejšo izdelavo naročila, saj zanj ne potrebujemo klasičnih ofsetnih tiskarskih
priprav, niti filmov ali tiskarskih plošč. Željeno grafiko je mogoče v primerni datoteki
poslati v digitalno tiskarno po elektronski pošti, kjer nas že pripravljena počaka v
nekaj minutah. Tiskamo lahko na različne materiale, kot je papir, karton, nalepke,
prosojnice, ter vse od najmanjših velikosti do jumbo plakatov. Prednost digitalnega
tiska je personalizacija, ekološka prijaznost, preprosta komunikacija in transport ter
manjša zahteva po zaposlitvi ljudi, saj s stroji lahko upravlja že en sam človek (27).
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 Materiali in opis metod
Izbrane vrste papirja, ki smo jih testirali in nato uporabili za izdelavo knjige
tipografskega umetnika, so:
1. vrednostni papir s »catenelle« vzorcem – P1,
2. vrednostni papir z vključenimi ostanki nemških mark – P2,
3. sintetični papir iz polipropilena – P3.
4. brezlesni tiskovni papir – P4.
Za merjenje smo uporabili naslednje naprave:
1. digitalna tehtnica (Mettler AE 200),
2. mikrometer (Metrimpex 6-12-1/B),
3. sušilnik (Binder),
4. aparat za merjenje hrapavosti in prepustnosti zraka po Bendtsenu (PTA Appareil
type BENDTSEN Ref: 3500),
5. naprava za merjenje površinske vpojnosti po Cobbu (izdelano na oddelku NTF),
6. merilec zrcalnega sijaja (Gloss meter ZGM 1022),
7. Spektrofotometer i1 (X-Rite),
8. dinamometer (Instron 5567),
9. merilec trgalne trdnosti Elmendorf (Makers, Henry Baer & Co),
10. aparat za prepogibno trdnost MIT (ETS Intarlaken Technologies).

Štirim vzorcem papirja smo določili naslednje lastnosti (29, 30):
1. gramatura je teža enega kvadratnega metra papirja, ki je zražena v g/m2,
2. debelina papirja, kartona ali lepenke je normalna razdalja med vzporednima
stranicama (zgornjo A in spodnjo B), izražena je v mm oz. µm,
3. vsebnost vlage je vsebnost vode v papirju, določena z izgubo mase pri sušenju
do konstantne mase,
15

4. hrapavost (Bendtsen) je količina zračnega toka [mil/min], ki prehaja med
merilnim obročem merilne glave aparata in površino papirja,
5. površinska vpojnost (Cobb) je masa vode, ki jo absorbira 1m2 površine papirja
v določenem času,
6. sijaj je lastnost površine papirja, da difuzno odseva svetlobo pri določenem
vpadnem in odbojnem kotu (75º za mat in polmat ter 45º za sijajne površine),
7. ISO belina je refeksijski faktor v modrem spektralnem območju, merjen pri λ =
457 nm; odsevnost je relativna glede na beli barijev sulfat BaSO4,
8. natezna trdnost je maksimalna napetost, ki jo papir lahko prenese, preden pride
do pretrga,
9. pretržni raztezek je deformacija pri pretrgu papirja, ki nastane pod vplivom
natezne sile,
10. elastični modul podaja napetost, potrebno za začetno deformiranje papirja pod
vplivom natezne sile,
11. trgalna trdnost podaja silo, ki je potrebna za nadaljevanje trganja že
zarezanega papirja,
12. prepogibna trdnost je maksimalno število pregibov, ki so potrebni, da se pretrga
papir, ki je izpostavljen določeni obremenitvi.
Opis metod:
1. Osnovne lastnosti
Težo smo merili z digitalno tehtnico. Uporabili smo pet preizkušancev velikosti 10 cm
x 10 cm za vsak vzorec papirja. Meritev je bila opravljena po standardu SIST EN ISO
536 (31).
Debelino smo merili z mikrometrom. Uporabili smo pet preizkušancev velikosti 10 cm
x 10 cm za vsak vzorec papirja. Meritev je bila opravljena po standardu SIST EN
20534 (31).
Vsebnost vlage smo izračunali na podlagi tehtanja preizkušancev pred sušenjem in
po približno tridesetih minutah sušenja v sušilniku. Uporabili smo pet preizkušancev
velikosti 10 cm x 10 cm za vsak vzorec papirja. Meritev je bila opravljena po
standardu SIST EN 20287 (31).
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2. Površinske lastnosti
Za merjenje hrapavosti smo uporabili aparat za merjenje hrapavosti in prepustnosti
zraka po Bendtsenu. Merilec smo položili na površino vzorca in iz enega izmed treh
stolpcov (odvisno od višine prepustnosti) razbrali vrednost iz zgornjega roba plovca.
Uporabili smo pet preizkušancev v velikost približno 15 cm x 15 cm. Meritev je bila
opravljena po standardu SIST 8791-2 (31).
Površinsko vpojnost smo merili z napravo za merjenje površinske vpojnosti po
Cobbu, ki je sestavljena iz različnih pripomočkov. Na okroglo kovinsko površino smo
položili preizkušanec in nanj položili ploščat okrogel obroč, ki smo ga z ročkama
pritrdili na podlago. Vanj smo vlili 100 ml vode za cca 30 sekund (štoparica), vodo
odlili in preizkušanec 10-krat z valjarjem povaljali v kupu suhih listov. Takoj za tem
smo ga stehtali na digitalni tehtnici, kar smo storili tudi že pred celotnim postopkom.
Uporabili smo šest preizkušancev velikost 15 cm x 15 cm, od tega smo tri izmerili na
strani A in tri na strani B. Meritev je bila opravljena po standardu SIST EN 20535
(31).
Za merjenje sijaja smo uporabili merilec sijaja, ki smo ga po nastavitvi položili na
preizkušanec in odčitali vrednost. Uporabili smo pet preizkušancev velikosti 15 cm x
15 cm. Med merjenjem posameznega preizkušanca smo ostale naložili pod njim
(skupaj pet plasti) in izmerili njihove vrednosti na obeh straneh: v vzdolžni smeri
(machine direction) in v prečni smeri (cross direction) teka vlaken. Meritev je bila
opravljena po standardu ISO 8254-2 (31).
ISO belino smo merili s spektrofotometrom pri standardni svetlobi D65 in pod kotom
standardnega opazovalca 10° na valovni dolžini λ = 457 nm. Za meritev smo
uporabili tri preizkušance naenkrat in neprosojno belo podlago (vzorec P3). Merili
smo odsevnost neprosojnega šopa listov papirja. Meritev je bila opravljena po
standardu SIST EN 2470 (31).
Barvo smo prav tako merili s spektrofotometerom pri standardni svetlobi D65 in pod
kotom standardnega opazovalca 10°. Za meritev smo uporabili tri preizkušance A4
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formata naenkrat in neprosojno belo podlago (vzorec P3). Merili smo vrednosti
barvnega prostora CIELAB, v katerem so zajete barvne vrednosti L*, a* in b*. ter
vrednost nasičenosti C* in barvitosti h*.
3. Mehanske lastnosti
Natezno trdnost in pretržni raztezek smo določili s pomočjo dinamometra.
Preizkušanec smo vstavili v dve prižemi, ki sta ga po nastavitvi vpete dolžine in
hitrosti odmika vlečne prižeme vlekli narazen do pretrga. Uporabili smo deset
preizkušancev velikosti 1,5 cm x 25 cm, od tega je bilo pet pripravljenih v vzdolžni in
pet v prečni smeri. Meritev natezne trdnosti in pretržnega raztezka je bila opravljena
po standardu SIST EN 1924-2 (31).
Za merjenje trgalne trdnosti smo uporabili napravo Elmendorf. V odprtino naprave
smo vstavili preizkušanec, sestavljen iz štirih listov, le-te pritrdili, naredili zarezo s
pritrjenim rezilom in spustili nihalo. Nato smo nihalo počasi ustavili in odčitali
vrednost sile na skali. Uporabili smo deset preizkušancev velikosti 6 cm x 5 cm;
polovica jih je bila pripravljena v vzdolžni in polovica v prečni smeri. Meritev je bila
opravljena po standardu SIST EN 21974 (31).
Prepogibno trdnost smo izmerili z napravo MIT. Preizkušanec smo na dveh koncih
vstavili v kovinsko odprtino in ga pritrdili. Uporabili smo deset preizkušancev velikosti
16,5 cm x 1,5 cm, polovica jih je bila pripravljena v vzdolžni in polovica v prečni
smeri. Meritev je bila opravljena po standardu SIST EN5626 (31).
Rezultate smo po končanih meritvah statistično obdelali in podali v obliki grafov, ki se
nahajajo v naslednjem poglavju magistrskega dela v rezultatih meritev.

3.2 Oblikovna zasnova
Pred izdelavo knjige smo s pomočjo računalniških programov Adobe InDesign CS5
in Adobe Illustrator CS5 naredili oblikovni osnutek vseh strani. Knjigo smo v grobem
razdelili na štiri segmente: naslovnica, reliefne strani, pola za digitalni tisk in strani za
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sitotisk. Prva dva segmenta smo dali lasersko razrezati, za digitalni tisk in sitotisk pa
smo sami razrezali pole in jih prepognili.
Preden smo začeli s postavitvijo elementov in grafičnega oblikovanja knjige
umetnika, smo določili format platnice in celotne knjige. Določili smo ga na podlagi
objektivnih razlogov, saj želimo, da je knjiga priročna za uporabnika in za listanje,
obenem pa kot celota najboljše predstavlja grafične elemente, ki smo jih želeli v njej
predstaviti. Odločili smo se za format 19 cm x 24 cm v ležečem formatu, saj bomo za
vezavo porabili nekaj več prostora ob levi stranici, in želimo, da je knjiga sorazmerno
razporejena.

3.3 Tisk
3.3.1 Sitotisk
Šestindvajset črk za vsako od desetih knjig smo natisnili ročno na sitotisk na izbrana
papirja (vzorca P2 in P4) po naslednjih opisanih korakih:
1. Na oprano in suho sito smo s pomočjo nanašalnega korita nanesli eno plast
emulzije in ga posušili v temnem prostoru.
2. Sledilo je prvo osvetljevanje (130 sek.) z grobim (30 sek.) in finim (50 sek.)
vakuumom; filme s črkami, ki jih vidimo na sliki 5, smo pravilno položili na
osvetljevalno napravo in nanje položili sito z zgornjo stranjo obrnjeno navzgor.
Vsaka na paus papir digitalno natisnjena črka ima dve zalepljeni kopiji, ki se
pokrivata in ustvarjata blokado svetlobi med osvetljevanjem.
3. Površina, ki so jo filmi prekrili z emulzijo, je ostala vodotopna in smo jo sprali z
navadnim curkom iz sita, na ostalih površinah pa se je emulzija utrdila in sito je
na teh mestih postalo neprehodno za tiskarsko barvo.
4. Sledilo je drugo osvetljevanje (200 sek.) brez vakuuma, ki je dodatno utrdilo
emulzijo na situ. Primer pripravljenega sita za tisk je na sliki 6.
5. Nato smo sito namestili na tiskarsko mizo z vakuumom in označili postavitev
papirja pod motiv, pri čemer nam je pomagala lesena naslovnica z izrezano črko;
ker smo tiskali dvostransko na pole, smo najprej naredili po en odtis. Ko se je ta
posušil, smo papir obrnili za drug odtis.
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6. Površine, ki jih trenutno nismo želeli natisniti ali robove, kjer ni bila nanešena
emulzija, smo pred nanosom barve zavarovali z lepilnim trakom, da nam skozi
njih ne bi nezaželeno uhajala tiskarska barva.
7. Na vrhu motiva ob rob sita smo nanesli že namešano tiskarsko barvo, vanjo
položili tiskarski nož oz. rakelj in barvo prenesli navzdol preko celotnega motiva.
Postopek smo ponovili še iz spodnje strani navzgor, tako da smo barvo skozi sito
iztisnili dvakrat; vsako črko smo najprej natisnili testno, nato smo naredili še
približno dvanajst dobrih odtisov.
8. Po vsaki natisnjeni črki v vseh izvodih smo odvečno barvo shranili nazaj v lonček
z barvo ter sito, rakelj in ostale pripomočke oprali z vodo in pred začetkom
tiskanja nove črke barvo zopet nanesli na vrhu motiva ob rob sita.

Slika 5: Filmi s črkami
Za tisk smo uporabljali dve siti in na vsako od njih največkrat razporedili po tri črke za
odtis. Tako smo po vsakih šestih natisnjenih črkah sita ponovno pripravili po enakem
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postopku, dokler nismo natisnili vseh črk. Uporabljali smo dve siti z gostoto 77
niti/cm, premerom niti 55 µm, vpetostjo niti pod kotom 0° in silo 16 N. Za
osvetljevanje sita smo uporabili napravo Auto Plate Making of Machine (Kitajska,
uvoznik: Know-How trgovsko podjetje).

Slika 6: Sito pripravljeno za tisk dveh črk
Pri pripravi sit smo uporabili emulzijo Fotecoat 1010 proizvajalca SAATI S.p.A. in
čistilo za odstranjevanje emulzije. Za tisk oblikovanih črk smo uporabili pokrivno
gotovo pasto za toge in raztegljive materiale Elastil Coprente na vodni osnovi
21

proizvajalca Minerva S.p.A., ki smo ji dodali pigmenta NERO (črn) in BLU 3G (moder)
istega proizvajalca. Pri samem tisku pa smo uporabili še tiskarski nož oz. rakelj.
Nekatere odtise smo posušili na prostem, kot prikazuje slika 7, za druge pa smo
uporabili napravo za sušenje Shrink machine, model BS-B400 (Kitajska, uvoznik:
Know-How trgovsko podjetje), ki smo jo nastavili na 60 °C.

Slika 7: Sušenje črkovnih odtisov
Zaradi omejene količine vrednostnega papirja (vzorec P2) smo v vsaki knjigi nanj
natisnili le prvo in zadnjo polo sestavnega dela abecede, torej prvi in zadnji dve črki,
za tisk na vmesnih petih polah pa smo uporabili brezlesni papir (vzorec P4).
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3.3.2 Digitalni tisk
V kopirnici smo na laserskem tiskalniku (model: DOCUCOLOR 252) digitalno natisnili
deset enakih pol na vrednostni papir (vzorec P1). Tako stranica z drevesom kot
kolofon sta bili natisnjeni z enobarvnim črnim tiskom.

3.4 Dodelava knjige
Za izdelavo naslovnic smo uporabili lepljeno leseno ploščo iz topola debeline 4 mm,
ki je bila kupljena v lokalni trgovini z izdelki za dom. Za izdelavo vseh izvodov knjige
smo porabili malo manj kot 1 m2 lesa. Lesene naslovnice smo pobarvali tako, da smo
jih položili na papir in po njih čim bolj enakomerno razpršili hitro sušečo mat belo
barvo iz pločevinke z razpršilom. Posebno pozorni smo bili na robove, kjer so se
poznale sledi ožganin od razreza, zato smo pri nekaterih postopek ponovili. Ko se je
barva na eni strani posušila, smo naslovnice obrnili in jih pobarvali še po drugi strani.
Najprej smo barvali na prostem, a ker je veter preveč odnašal razpršeno barvo, smo
z barvanjem nadaljevali v zaprtem prostoru in uspešno zaključili postopek.
Lesene platnice in prvih sedem pol sintetičnega papirja (vzorec P3) so nam razrezali
v podjetju, ki se ukvarja z laserskim razrezom. Razrez je vključeval tako izrez oblike
naslovne črke »k« kot tudi izrez materiala na končni format. Na papirnih polah so
nam naredili tudi zarezo za prepogib, saj se papir P3 sam po sebi ne uleže po
prepogibu. Papirje P1, P2 in P4 smo na pole razrezali na rezalniku za papir
Wohlenberg 76 (Nemčija, proizvajalec: Schneidesysteme).
Knjige smo vezali ročno na način koptske vezave. Čez zareze za prepogib na polah
papirja P3 smo nalepili prozorni lepilni trak, saj so pri šivanju pričele razpadati. V
lesenih platnicah smo na levem robu spodaj in zgoraj 2 cm od spodnjega in 2 cm od
levega robu izrezali po tri luknjice v razmaku 2 cm s premerom 1 mm, skozi katere
smo knjigam na vezane pole pritrdili lesene naslovnice. Razmak, ki smo ga uporabili,
bo knjigo držal skupaj ob spodnjem in zgornjem robu strani z vezavo, kar bo
onemogočilo stranem, da bi se začele vihati in premikati iz položaja zaradi listanja.
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Uporabili smo belo poliestrsko nit znamke Coats Duet debeline številka 30, kupljeno
v lokalni trgovini s šiviljskimi pripomočki.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 Oblika knjige tipografskega umetnika
Skozi celotno knjigo smo uporabili družino pisav koler avtorice Kristine Koler.
Uporabili smo šest različic njene linearne geometrijske pisave: svetla, navadna,
polkrepka, krepka in kurzivna. Za izrez naslovne črke v lesu in papirju smo uporabili
krepko majuskulo »k« velikosti 740 t. e., ki smo jo linearno zmanjševali. V drevesnem
elementu smo združili vse različice velikih in malih črk pisave koler. V kolofonu smo
izpostavili minuskuli »k« (366 t. e.) in »b« (550 t. e.) v polkrepki različici, prav tako
smo uporabili majuskule v velikosti 16 t. e. za slovenski naslov in navadno različico v
velikosti 26 t. e. za angleški naslov. Besedilo je napisano v svetli različici velikosti 15
t. e. in letnica v navadni različici velikosti 16 t. e. Angleška abeceda velikih črk oz.
majuskul, ki sledijo do konca knjige, odtisnjene vsaka na svoji strani, je v krepki
različici. Male črke oz. minuskule, ki jo pokrivajo, pa so v navadni različici in tako kot
majuskule v velikosti 740 t. e.
Tehnično izvedbo knjige smo naredili s pomočjo oblikovalskih programov Adobe
InDesign CS5 in Adobe Illustrator CS5. V slednjem smo oblikovali določene
elemente, ki smo jih nato prenesli v končno oblikovane strani, pripravljene v
programu Adobe InDesign CS5. Lesene naslovnice smo oblikovali ločeno od ostalih
strani, ki smo jim prav tako označili luknjice za vezavo (slika 8 desno), zaporedno
številko in predviden prostor za reklamno sporočilo. V drugem segmentu smo
majuskulo »k« pomanjševali od primarne velikosti, ki je tudi izrezana na naslovnici.
To smo storili s pomočjo računalniškega programa tako, da smo ročno premikali
vogalne točke v enakih razmerjih, s čimer smo dobili 14 pomanjšanih različic črke, ki
izrezane in zložene ena na drugo tvorijo reliefno podobo (slika 8 levo).
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Slika 8: Relief izrezanih črk in vezava
Na poli za digitalni tisk smo uporabili že narejeno silhueto drevesa, ki smo ji dodali
črke iz družine pisav koler. Želeli smo jih čim bolj vgraditi v že obstoječe elemente, da
ne izstopajo in da se delno pokrivajo z vejami v drevesu. Na drugi strani pole v
kolofonu pa smo izpostavili črko »k« kot knjiga in črko »b« kot book (knjiga), saj je
tudi sama vsebina kolofona dvojezična. Elemente smo razdelili na levo slovensko in
desno angleško polovico, ki pa smo ju postavili drugo drugi ob bok s primernim
presledkom. S presledki smo prav tako ohranili preglednost in združevanje oz.
ločevanje določenih združenih elementov na strani. Celotno vsebino strani smo
zasukali 29° v levo, s čimer smo lažje izkoristili velikost formata in bolj enakomerno
razporedili vsebino, hkrati pa povečali dramatičnost. Na šestindvajsetih straneh pred
zadnjo naslovnico smo vsako na svoji strani upodobili vse majuskule angleške
abecede. Vsako od njih smo delno prekrili z naslednjo brezbarvno minuskulo, ki ji
sledi po abecedi. Ob oblikovanju smo se trudili obdržati čim boljšo prepoznavnost
tako osnovne kot prekrivne črke.

4.2 Rezultati meritev
Papirju, ki smo ga izbrali za izdelavo knjige tipografskega umetnika, smo izmerili
osnovne, površinske in mehanske lastnosti, ter jih med seboj primerjali, da smo
najboljše izkoristili njegove lastnosti za našo uporabo.
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Na slikah od 9–11 so navedeni podatki osnovnih lastnosti papirja. Podatki vključujejo
meritev gramature, debeline in vsebnosti vlage.
Najvišjo gramaturo (slika 8) smo izmerili papirju P4 (153 g/m2) in papirju P3 (151,2
g/m2). Papir P3 je prav tako najdebelejši (202 µm), P1 pa je najtanjši merjeni papir z
najnižjo gramaturo. Debelina papirja (slika 9) P2 (164 µm) in P4 (167 µm) je enaka in
oba smo uporabili za sitotisk. Najnižjo vsebnost vlage (slika 10) smo izmerili pri
papirju P3 (0,1%), najvišjo pa pri papirju P2 (4,7%). Papirju P4 vsebnosti vlage nismo
izmerili, saj je bil v izdelavo vključen naknadno.

GRAMATURA [g/m²]
1,9
151,2

1,6

153,0

103,2
88,5
0,6

0,4
0,02
P1

0,03

0,00
P2

povprečna vrednost merjenja

0,01

P3
koeficient variacije (CV)

P4
standardni odklon (Sx)

Slika 9: Vrednosti merjenja gramature
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DEBELINA [µm]
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3,1
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povprečna vrednost merjenja
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0,00
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Slika 10: Vrednosti merjenja debeline

VSEBNOST
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P2

P3

vzorec 1

4,4

4,7

0,1

vzorec 2

4,4
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0,2

vzorec 3

4,2

4,7

0,1

vzorec 4

4,0

4,8

0,1

vzorec 5

3,7

4,6

0,1
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vrednost merjenja

4,1

4,7

0,1

koeficient variacije
(CV)

6,4

1,9

46,2

standardni odklon
(Sx)

0,3

0,1

0,1

VLAGE [%]

Slika 11: Vrednosti merjenja vsebnosti vlage
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Od površinskih lastnosti smo papirju P1, P2 in P3 izmerili hrapavost, površinsko
vpojnost, sijaj, ISO belino in barvo. Na slikah od 12–20 so navedeni podatki o
rezultatih meritev.
Najnižje izmerjene vrednosti hrapavosti (slika 12) je imel papir P1 (stran A: 200
ml/min, stran B: 226 ml/min), najvišje pa P2 (stran A: 1394 ml/min, stran B: 1222
ml/min). Papirju P3 hrapavosti nismo izmerili, saj se plovec pri merjenju ni odzval, kar
je posledica njegove zelo velike gladkosti. Visok variacijski koeficient pri vzorcu
papirja P2 je posledica neenakomerne površinske strukture, saj papir vključuje
vlakna, izhajajoča iz vrednostnega papirja za bankovce. Najvišjo vrednost površinske
vpojnosti smo izmerili papirju P1 (stran A: 20,3 g/m2, stran B: 20,0 g/m2), nekoliko
nižjo pri papirju P2, medtem ko papir P3 vode zaradi svoje sestave sploh ne vpija.
Oba vzorca vrednostnega papirja spadata med polno klejena papirja, kar pomeni, da
je njuna vpojnost nizka. Največji sijaj oz. najvišji odstotek odbite svetlobe (slika 14),
smo izmerili pri papirju P3 (okoli 50 %), medtem ko imata oba vrednostna papirja
bistveno nižji sijaj, papir P1 med 5 % in 6 %, papir P2 pa med 3 % in 4,4 %. Najvišjo
vrednost ISO beline (slika 15) smo izmerili papirju P3 (97 %), najnižjo pa papirju P1
(78 %). Merjenje barve papirja smo izvedli z meritvami naslednjih barvnih vrednosti:
L* – svetlost (slika 16); najvišja je bila pri papirju P3 (99,18), najnižja pri papirju P1
(91,98), a* – vrednosti na rdeče-zeleni koordinatni osi (slika 17); najvišja je bila pri
papirju P2 (0,40), najnižja pri papirju P3 (– 0,28), b* – vrednosti na rumeno-modri
koordinatni osi (slika 18); najvišja je bila pri papirju P1 (3,06), najnižja pri papirju P2
(0,70), C* – kroma/ nasičenost (slika 19); najvišja je bila pri papirju P1 (3,06), najnižja
pri papirju P2 (0,81) in h* – barvitost / barvni ton (slika 20); najvišja je bila pri papirju
P3 (100,79), najnižja pri papirju P2 (60,13).
Najsvetlejši in najbolj bel je papir P3, najmanj bel pa je papir P1, kar opazimo že s
prostim očesom. Zaradi svojega rumenkastega izgleda ima papir P1 najvišjo
nasičenost in najvišjo izmerjeno vrednost b*. Zaradi vsebnosti delcev nemških mark
ima papir P2 najvišje izmerjene vrednosti a* in najnižji barvni ton.
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HRAPAVOST [ml/min]
1394
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A, B –	
  stran vzorca
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B
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P2
koeficient variacije (CV)

standardni odklon (Sx)

Slika 12: Vrednosti merjenja hrapavosti

Slika 13: Vrednosti merjenja količine absorbirane vode
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Slika 14: Vrednosti merjenja sijaja oz. odstotka odbite svetlobe
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Slika 15: Vrednosti merjene ISO beline

L* – vrednost svetlosti barve
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Slika 16: Vrednosti merjene svetlosti barve
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Slika 17: Vrednosti merjenja na rdeče-zeleni koordinatni osi

Slika 18: Vrednosti merjenja na rumeno-modri koordinatni osi
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C* – vrednost nasičenosti barve
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Slika 19: Vrednosti merjenja nasičenosti barve

h* – vrednost barvitosti barve
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Slika 20: Vrednosti merjenja barvitosti barve
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Mehanske lastnosti papirja P1, P2 in P3, ki smo jih merili, so natezna trdnost ter
pretržni raztezek in elastični modul, trgalna trdnost in prepogibna odpornost. Podatki
njihovih meritev so podani na slikah od 21–27.
Najvišjo natezno deformacijo smo izmerili pri vzorcu papirja P3, kar je razvidno iz slik
25 in 26. Izredno visoka vrednost pretržnega raztezka (95 % – 105 %) v primerjavi z
ostalimi merjenimi vzorci je bila izmerjena v prečni smeri teka vlaken (CD). Najnižjo
vrednost pretržnega raztezka (2 %) smo izmerili papirju P2 v vzdolžni smeri teka
vlaken (MD), le nekoliko višjo, 2,5 %, pa pri papirju P1. Visoka razteznost
sintetičnega papirja je posledica strukture, polipropilenskih vlaken in postopka
izdelave, saj gre za sintetični papirni film. Pri tem papirju je pričakovano visoka tudi
sila, ki je potrebna za pretrg. Najvišja izmerjena sila obremenitve je bila med 350–
400 N v MC smeri in za polovico nižja v CD smeri. Ob visoki razteznosti ima papir
zelo visoko natezno trdnost. Rezultate meritev papirja P1 prikazujeta sliki 21 in 22. V
primerjavi s papirjem P2 dosega papir P1 višjo natezno trdnost v obeh smereh, v
prečni smeri je sila do 70 N, v vzdolžni do 120 N. Podatki o trgalni trdnosti so podani
na sliki 27. Podobno kot pri natezni trdnosti ima najvišjo vrednost sile nadaljnjega
trganja papir P3, najmanjšo pa papir P2. Prepogibno trdnost smo izmerili le papirju
P1, ostali preizkušanci so dosegli vrednosti čez 10000 pregibov, ne da bi se pretrgali.
Edini izmerjeni preizkušanec papirja P1 se je v prečni smeri torej pretrgal pri 3188
pregibih. Tako visoke vrednosti so pričakovane, saj gre za vrednostne papirje, za
katere se pričakuje dobra prepogibna trdnost.

35

Slika 21: Krivulja natezna sila / raztezek za papir P1 v CD smeri

Slika 22: Krivulja natezna sila / raztezek za papir P1 v MD smeri
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Slika 23: Krivulja natezna sila / raztezek za papir P2 v CD smeri

Slika 24: Krivulja natezna sila / raztezek za papir P2 v MD smeri

37

Slika 25: Krivulja natezna sila / raztezek za papir P3 v CD smeri

Slika 26: Krivulja natezna sila / raztezek za papir P3 v MD smeri
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Slika 27: Vrednosti merjenja trgalne trdnosti

4.3 Izdelava knjige tipografskega umetnika
Knjiga tipografskega umetnika se je od prvotne ideje do končnega izdelka
spreminjala in razvijala, vendar je uspela ohraniti svojo preprostost v barvni paleti,
prefinjenost v linijah in povezavo v materialih. Bela, nedolžna naslovnica (slika 28) na
prvi vtis ne deluje dramatično, pa vseeno ob prvem dotiku pritegne bralca, da
pogleda, kaj se skriva za njenim globokim izrezom.
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Slika 28: Naslovnica knjige tipografskega umetnika
Drevo (slika 29), iz katerega je prišel les za naslovnico, je prav tako odtisnjeno na
prvi polni strani knjige in nagajivo gleda skozi naslovnico, kot da bi se prebijalo čez
plasti oblakov na površje.

Slika 29: Tipografsko drevo
Namen iskanja po izvoru in izhajanje iz naravnih elementov se v drugi polovici
spremeni v potrebo po komunikaciji. Knjiga se v samem srcu predstavi po svoji
tehnični plati (slika 30) in jo kmalu zapusti, ko preide na svoj najljubši črkovni del.
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Slika 30: Kolofon
V samem začetku predstavitve črkovnih znakov zagledamo nekaj zelo posebnega,
saj se sitotisk in recikliran papir skoraj nevidno združita s svojo prepletenostjo barvnih
odtenkov (slika 31). Odprtost linij nas tekom listanja skrivno prepletenih črk ne
zapusti in ko že mislimo, da je vsega konec, se na zadnji črki pravljica pravzaprav
šele začne. Neskončno.

Slika 31: Odtisi črk v knjigi na papirju P2 (»A« in »Z«) in P4 (»G«)
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4.4 Razprava
Zaradi enake debeline papirja P2 in P4 smo ta dva papirja uporabili za sitotisk. Papir
P4 je zamenjal del papirja P2, saj smo slednjega imeli le v omejeni količini. Nanj smo
odtisnili le po štiri črke na knjigo (prva in zadnja pola). Meritve so pokazale, da je
papir P3 najbolj odporen na mehanske poškodbe in zato zelo primeren za izdelavo
knjige. Kljub temu, da je najtežji, je njegova odlična lastnost visoka odpornost na
vlago in ima odlične optične lastnosti. Surovina polipropilen, postopek izdelave in
papirni film, dajejo papirju te posebne lastnosti: visoko trdnost in odpornost ter
odlične optične in površinske lastnosti. Nanj nismo tiskali, zato njegova nizka
hrapavost in površinska vpojnost nista vplivali na kvaliteto izdelave knjige. Visok sijaj
in vrednost bele barve oz. svetlosti sta pripomogla k čistem videzu lasersko izrezanih
reliefnih strani. Tudi pri mehanskih lastnostih je papir P3 dosegel najboljše rezultate
in dokazal svojo visoko odpornost na poškodbe oz. deformacijo.
Za listanje digitalno natisnjenih strani, kjer so bile linije grafičnih elementov pretanke
za sitotisk, smo uporabili papir P1, ki je kljub temu, da je tanjši, dal dobre rezultate –
te od vrednostnega papirja tudi pričakujemo.
Pred izdelavo knjige tipografskega umetnika je bilo nujno potrebno spoznati lastnosti
uporabljenih materialov, saj smo prav zaradi določenih dejstev lahko svojo
kreativnost izkoristili v večji meri, kot bi si jo drznili, če ne bi vedeli, kakšne rezultate
lahko pričakujemo. Razlike v belini papirja so odlično povezale sklope uporabljenega
papirja in leseno naslovnico. Ročno tiskanje na sitotisk je bilo zaradi naklade desetih
knjig potrebno dobro organizirati, saj se je pred drugim tiskanjem na polo moral prvi
odtis dobro posušiti. Izkušnja je bila naporna, vendar neprecenljiva, saj smo izvedli
celoten proces od ideje do izdelave, zato knjigo resnično lahko poimenujemo
avtorsko delo.
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5 ZAKLJUČEK
Umetniki pogosto izdelujejo svoja umetniška dela za pridobivanje pozornosti čim
večje množice in za zadovoljevanje kulturnih potreb občinstva. Istočasno pa se tudi
povečuje število tistih, ki zavračajo dominantni umetnostni sistem in so v neodvisnem
založništvu našli alternativno platformo za svoje umetniško delovanje.
Knjiga tipografskega umetnika, ki smo jo izdelali iz različnih materialov in z uporabo
različnih tehnik tiskanja, nas ni pustila ravnodušne. Da smo jo čim bolj približali
začetni ideji, smo vanjo vložili veliko dela in ustvarjalnosti. Uspelo nam je narediti
izdelek, ki v svoji fizični obliki prenaša sporočilo o svoji namembnosti, pa čeprav smo
zaradi omejene količine vrednostnega papirja le tega nadomestili s premazanim
brezlesnim papirjem. S tem smo celo poudarili dragocenost prvega, brez njegove
uporabe pa bi izgubili pomen povezave s sitotiskom. Pri sitotisku bi naslednjič izbrali
drugo pasto za uporabo, saj se ta tudi po popolnem sušenju nekoliko prijemlje na
sosednje strani in otežuje listanje knjige. Večji finančni vložek smo namenili
laserskemu razrezu, katerega prednost je preciznost med pokrivanjem reliefnih
strani; pomankljivost pa so zareze za prepogib, zaradi katerih so nekatere strani
začele razpadati in smo jih morali pred vezavo okrepiti. Morda bi se temu lahko v
bodoče izognili, če bi izbrali bolj preprosto obliko za izrez, ki bi ga izvedli ročno z
rezilom in ne bi naredili zarez za prepogib.
Vedno je čas za ustvarjanje novih knjig umetnika, ki se bodo še naprej razvijale in
zaradi neomejenih možnosti oblikovanja presenečale publiko. V konkurenčni vrsti s
televizijskim in radijskim medijem je bila knjiga nekaj časa potisnjena v ozadje, zdaj
pa jo vse bolj pogosto že lahko zasledimo v polnem blišču.
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7 PRILOGA
Digitalna knjiga tipografskega umetnika (gl. priloženo zgoščenko na zadnji platnici).
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