UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA TEKSTILSVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE

OBLIKOVANJE IN IZDELAVA DEKORATIVNIH
TAPET Z UPORABO FOTOKROMNIH
TISKARSKIH BARV

MAGISTRSKO DELO

ANDREJA ČEPIČ

LJUBLJANA, SEPTEMBER 2016

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING
DEPARTMENT OF TEXTILES, GRAPHIC ARTS AND DESIGN

DESIGN AND PRODUCTION OF DECORATIVE
WALLPAPER USING PHOTOCHROMIC INKS

MASTER’s THESIS

ANDREJA ČEPIČ

LJUBLJANA, SEPTEMBER 2016

PODATKI O DIPLOMSKEM DELU
Število listov: 60
Število strani: 46
Število slik: 31
Število preglednic: 0
Število literaturnih virov: 43
Število prilog: 0

Študijski program: Magistrski študijski program (2. stopnja) Grafične in
interaktivne komunikacije

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Predsednica: doc. dr. Maja Klančnik
Mentor: doc. Domen Fras
Somentorica: prof. dr. Tadeja Muck
Članica: izr. prof. dr. Sabina Bračko

Ljubljana, …………….

ZAHVALA

Hvala vsem, ki so mi pomagali pri pisanju in izdelavi magistrskega dela.

Predvsem hvala mojemu možu Dejanu, brez katerega bi bilo pisanje
dolgočano, brez njegove potrpežljivosti in spodbude pa nikoli končano. Hvala
tudi najinim otorkom Leili, Klari in Adamu, ki so bili pripravljeni mamo deliti z
računalnikom in jesti atovo kosilo.

Hvala tudi mojima staršema, za podporo in prenašanje mojih muh.

IZVLEČEK
Zaradi vse večjih razsežnosti v oblikovanju in izdelavi tapet smo se odločili, da
raziščemo še neodkrito področje tiska s fotokromnimi tiskarskimi barvami v
notranjih prostorih.
Izdelane so bile dekorativne tapete, s katerimi bi lahko opremili otroško sobo.
Na tapete so bili postavljeni slovenski literarni junaki, saj so tako predstavljali
otroku znano tematiko. Literarni junaki so bili oblikovani po podrobni analizi
opisov v knjigah, saj smo želeli, da bi jih otroci lahko hitro prepoznali.
Definirane so bile njihove glavne značilnosti in prostor, v katerem se nahajajo.
Na podlagi ugotovitev so bili junaki nato postavljeni na prostor v vzorcu.
Literarni junaki so bili postavljeni v enakovreden položaj. Izpostavljenost
junaka, določa fotokromni učinek.

Izdelana je bila črno-bela ponavljajoča enota vzorca 50,0 × 50,0 cm iz različnih
tankih in debelih linij, sledilo je barvanje elementov s fotokromnimi
tiskarskimi barvami. Tisk osnovnega vzorca in fotokrkomnih barv je bil
izveden s sitotiskom. Ugotovljeno je bilo, da je sitotisk primeren za nanos
fotokromnih tiskarskih barv, saj zagotavlja enakomeren fotokromni učinek.
Delovanje fotokromnih tiskarskih barv je bilo preverjeno, tako da smo tapete
postavili na steno v zaprtem prostoru, kjer smo opazovali njihov odziv na
sončno svetlobo, ki prehaja skozi okno. Ugotovljeno je bilo, da je fotokromni
učinek opazen, vendar le, ko je sončna svetloba neposredno usmerjena v
tapeto. Zaradi tega se nam zdi, da so takšne tapete sicer primerne za
uporabo, vendar pa bi potrebovale določena navodila, v kakšen prostor bi jih
lahko umestili ter na katero steno.

Ključne besede: fotokromne tiskarske barve, dekorativne tapete, ilustracija,
sitotisk.
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ABSTRACT
DESIGN AND PRODUCTION OF DECORATIVE WALLPAPER USING
PHOTOCHROMIC INKS
Due to the increasing range of options in interior design and wallpaper
manufacture, we have decided to explore the yet undiscovered field of
photochromic printing inks used for interior decoration purposes. We have
developed a set of decorative wallpapers for a child’s room. The wallpaper
features the protagonists of Slovenian children's books, so that a child would
be familiar with the images. To ensure quick and easy recognition of these
characters, we have made a detailed analysis of their descriptions in these
books. We recognized their main characteristics and the space they inhabit.
Based on these findings the characters were then positioned within the
wallpaper pattern. In relation to each other, their positions are equally
prominent. The level of exposure of the character then determines the
photochromic effect.
We have produced a black and white repetitive unit of the pattern in size of
50 × 50 cm, consisting of various wide and narrow lines, followed by the
application of the photochromic printing ink. For the printing of the basic
pattern and the application of the photochromic colours, we used the screen
printing technique. It proved to be the most suitable production process as it
delivers an evenly distributed photochromic effect.
We have then tested the wallpaper by placing it into a closed space, where
we observed the reaction to sunlight coming from a window. It has been
established that the photochromic effect is noticeable, but only when the
sunlight is angled directly at the wallpaper. For this reason, we believe that
the wallpaper would be practically usable, but with additional instructions for
suitable space and wall placement.

Keywords: photochromic inks, decorative wallpaper, illustration, screen
printing
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POVZETEK VSEBINE
Začetek tapet sega že v 13. stoletje, kjer je bila njihova naloga poleg dekoracije
predvsem zaščita pred mrazom. Tapete so v vseh stoletjih doživele veliko vzponov in
padcev. V različnih obdobjih so se opuščale, sedaj pa se spet vračajo v velikem stilu.
Omejitev pri oblikovanju skorajda več ni. Razvoj tehnologije omogoča tiske različnih
vzorcev, fotografij in celo struktur tapet. Možnosti za izdelavo je zelo veliko, saj so
možnosti kombinacij materiala in tehnik izdelave skoraj neomejene.
Tapete so se dotaknile tudi področja tehnologije in se tako prelevile v predmet
osvetlitve, s katerimi je moč poživiti prostor. Z različnimi aplikacijami lahko ustavijo
tudi plesen ali pa jih lahko preprosto uporabimo kot računalniški vmesnik. Ker v
literaturi ni zaznati, da bi kdo že uporabil fotokromne barve na dekorativnih tapetah
ali v notranjih prostorih, smo si to postavili kot izziv v magistrskem delu.

Želeli smo ugotoviti, ali so možnosti oblikovanja zaradi dostopnosti fotokromnih
tiskarskih barv omejene, ali je fotokromni učinek v prostoru viden ter ali je sitotisk
primerna tehnika za tisk s fotokromnimi barvami.

V prvem delu smo se osredotočili predvsem na oblikovanje vzorca za tapete, ki smo
ga želeli približati otrokom. Da bi pritegnili otroško pozornost, smo v vzorec umestili
junake iz slovenske literature. Želeli smo, da so junaki prepoznavni, zato smo se
morali dobro posvetiti njihovim opisom v knjigi ter njihovi zgodbi. Sledilo je risanje in
pozicioniranje junakov na vzorec. Izbrani junaki so postavljeni tako, da tvorijo nebo,
zemljo in vesolje, ki se nato s sestavljanjem vzorca ponavlja.
Prvi vzorec je bil izdelan v črno-beli različici in je tako tvoril obrise junakov, služil je
kot primarni vzorec na tapeti, ki ne zbledi. Junakom smo vseeno hoteli dodati bravo,
ter na ta način poudariti še več njihovih značilnosti. Za poudarjanje smo uporabili
fotokromne tiskarske barve in s tem dodali tudi zanimiv vizualni učinek. Najprej smo
oblikovali vzorec, v katerem smo uporabili velik razpon barv, vendar so fotokromne
tiskarske barve, še tehnološka novost, zaradi česar je bila njihova dobavljivost izredno
iii

težka. Ker smo želeli preveriti tudi odzivnost, smo barvni razpon vzorca zmanjšali le
na 2 barvi, ki jih je bilo moč dobiti. Tako so nastale 3 različice vzorca (slika P1).

Slika P 1: Primer treh različic vzorca: črno-bel (brez fotokromnega barvila (levo), dvobarvni vzorec
(sredina) in barvni vzorec (desno)

V drugem delu magistrskega dela smo preverili tisk vzorca in odzivnost fotokromnih
tiskarskih barv.
Najprej smo s sitotiskarsko tiskovno formo odtisnili črno tiskarsko barvo. Tiskovne
forme, ki so nam bile na razpolago za tisk, niso dosegale želene velikosti, zato je bilo
treba vzorec razdeliti na 4 dele. Pri tisku in skladanju posameznih delov vzorca je tako
prišlo do neskladja linij. Temu bi se lahko izognili, če bi uporabili večjo tiskovno formo
ali pa bi linije natisnili s kakšno drugo tiskarko tehniko, s katero bi bilo mogoče
iv

natisniti celotni vzorec. Poleg omenjenih težav pri neskladju pa so nam tanke linije
predstavljale težave tudi pri prepustnosti tiskovne forme, zaradi česar se nekateri deli
niso odtisnili.

Na osnovne linije smo nato s tehniko sitotiska odtisnili rumeno in modro fotokromno
tiskarsko barvo. S sitotiskom smo dosegli enakomeren nanos fotokromne tiskarske
barve in s tem enakomerni fotokromni učinek. Nanos fotokromne tiskarske barve
povzroči rahlo posivitev papirja.
Za preizkus odziva fotokromne barve smo tapeto postavili na steno v zaprt prostor
ter opazovali njeno odzivnost na upadlo svetlobo. Ugotovili smo, da je fotokromni
učinek primeren tudi v notranjih prostorih, vendar pa se ta pojavi le, kadar je tapeta
neposredno izpostavljena snopu svetlobe. Obarvanje le ob snopu svetlobe ima
prednosti, saj se tako obarvanost tapete premika po steni kakor se premika sončna
svetloba.
Omenjene tapete bi bilo tako najbolje, če bi bile postavljene v prostor z velikimi ali
strešnimi okni, saj bi tako sončna svetloba izpostavljala različne dele tapete v
različnih delih dneva in v različnih letnih časih.
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1 UVOD
Dekorativne tapete so role iz netkanih ali tkanih materialov, kot so papir, tkanina ali
pa celo plošča, ki se uporabljajo za okraševanje ali prikrivanje pomanjkljivosti na
stenah. Tapete niso bistvenega pomena za dekoracijo prostora, vendar je vseeno
postal to eden izmed glavnih načinov, s katerim prostoru vdihnemo slog, vzdušje ali
barvo. Ustvarjajo se brez omejitev. Opazimo lahko tapete s preprostimi
ponavljajočimi se vzorci ali kompleksne stvaritve, fotografije, inštalacije v galerijah in
umetniških muzejih. Pod izdelavo tapet se ne podpisujejo več le podjetja, vendar tudi
umetniki, oblikovalci in fotografi, ki svoje tapete prodajajo kot unikate (1, 2).
Razvoj tehnologije je tako omogočil različne aplikacije ter izglede tapet. Še ne
uporabljena možnost pa je uporaba fotokromnih tiskarskih barv. To so barve, ki
spremenijo vidni spekter s pomočjo ultravijolične (UV) svetlobe. Ker pa se barve
obarvajo le na sončni svetlobi, se postavi vprašanje, ali je prehod UV-sevanja skozi
okna dovolj močan, da bi se tapete obarvale, čeprav se nahajajo v zaprtem prostoru.

Glavni namen magistrske naloge je bil izdelati dekorativne tapete, primerne za
otroško sobo, s katerimi bi s pomočjo ilustracije približali slovenske literarne junake
otrokom. Na tapete smo želeli dodati tudi aplikacijo fotokromnih barv in tako
ugotoviti, ali lahko na ta način pritegnemo pozornost na določeno točko na tapetah
ter ali je aplikacija sploh primerna za zaprte prostore.
Naš cilj je bil izdelava idejne zasnove za dekorativne tapete, ki temelji na analizi
izbranih knjižnih del. Sledilo je oblikovanje v skladu z idejno zasnovo in možnostmi, ki
smo jih imeli zaradi izbranih barv in materiala. Potrebna je bila digitalizacija
ilustracije, nato pa priprava dokumentov za izdelavo sitotiskarske tiskovne forme.
Če smo želeli ugotoviti tudi funkcionalnost fotokromnih tiskarskih barv v zaprtem
prostoru, pa je bilo treba izvesti tudi sam tisk ilustracije, ki jo je bilo treba postaviti na
steno v zaprtem prostoru ter jo tam opazovati in spremljati odziv fotokromnih
tiskarskih barv.

1

Predpostavljali smo, da:


so možnosti oblikovanja zaradi dostopnosti fotokromnih tiskarskih barvno
omejene;



je fotokromni učinek v notranjem prostoru viden dovolj, da pritegne pozornost;



je sitotisk primerna tehnika za tisk s fotokromnimi tiskarskimi barvami.

Raziskava nam je podala odgovor na vprašanje ali so fotokromne tiskarske barve
primerne za nanos na dekorativne tapete ter vpogled v vidnost fotokromnega učinka
v zaprtem prostoru. S tem smo odprli nove možnosti za oblikovanje dekorativnih
tapet in uporabo fotokromnih tiskarskih barv.

2

2 TEORETIČNI DEL
2.1 ZGODOVINA TAPET
Dekorativne tapete se že več stoletij uporaljajo za okraševanje ali prekrivanje napak
na stenah v domovih (2).
Zaradi njihove krhkosti in minljivosti jih le poredko najdemo v zgodovinskih zapisih in
zato tudi težko določimo čas, kdaj so se začele uporabljati. Zavedati se moramo, da
so se po svetu tapete začele uporabljati v različnih časovnih obdobjih. V Evropi naj bi
se pojavile že v 13 st., v Angliji v 15 st., na Kitajskem pa okoli leta 1600. Kljub
različnim časovnim obdobjem je vsem tapetam skupno, da so se na začetku pojavile
kot nadomestek tapiserij, panel ali pa kot okrasitev lesenih oblog, katerih prvotni
namen poleg dekoracije, je bila zaščita pred mrazom. To so bili papirji v obliki
kvadrata, na katere so bili odtisnjeni vzorci iz ročno pobarvanih lesenih plošč. Na
začetku so vzorci predstavljali predvsem rože in verske podobe (2−4).

Tapete je na začetku uporabljalo revno prebivalstvo kot izolacijo, zato so bile tudi
cenovno zelo ugodne. Gospoda pa so si za izolacijo na kamnite stene raje obešale
tapiserije, kasneje pa tudi žamet in reliefno usnje.
Leta 1515 je bila izdelana največja tiskana slika/tapeta, Triumphal Arch (slika 1), ki jo
je izdelal Holy Roman Emperor Maximilian I. Velika je bila kar 3,75 m × 2,95 m in
sestavljena iz 36 velikih kosov papirja, tiskana pa kar iz 192 kosov lesenih plošč.
Namenjena je bila, da bi krasila mestne prostore v Nemčiji (3).

3

Slika 1: Največja tiskana tapeta Triumphal Arch (3).

17. stoletje
Francija je leta 1600 doživela velik razcvet, začelo se je obdobje velikih inovacij.
Zaradi novih strojev je bila omogočena večja in hitrejša proizvodnja tapet, kar je
privedlo do večjega povpraševanja.
Vodilna država pri izdelavi tapet je bila tako poleg Francije tudi Anglija. Tapete so se
začele deliti v dve kategoriji − preproste in zapletene. Ta ločitev je veljala za tapete ne
glede na kraj njihove izdelave. Za preproste tapete so veljale tiste tapete, ki so imele
odtisnjene enakomerne in preproste geometrične vzorce. Ponavadi so bile le-te
izdelane zgolj iz enega lesoreza. Zapletene pa so upodabljale različne vzorce, slike,
rože, vaze … Natisnjene so bile iz večje količine lesorezov, tej pa so bili naknadno
sestavljeni obarvani in odtisnjeni na papir. Možnost odtisa je bila le v črni barvi.
Tapete so se delile tudi glede na ceno. Tapete nižje kakovosti so bile odtisnjene iz
večkrat uporabljenih lesorezov, le tej pa so bili površno in hitro pobarvani, zato je bila
cena končnega izdelka nižja. Za tapete z višjo ceno in posledično kakovostjo pa so
vsakič izdelali nov lesorez, ga natančno pobarvali, odtisnili in prodali v roke
bogatašem (4).

4

Začela se je uporaba »flock« tapet (slika 2), izdelanih z namenom imitacije žametnih
zaves, ki so krasile sobe bogatih. To so bile izredno kakovostne in trpežne tapete, ki
so krasile domove premožnih ljudi. Obstajala pa je tudi različica za nižje sloje. Čeprav
ni točno jasno, kje in kdaj naj bi nastale prve »flock« tapete, pa je iz različnih
dokumentov in oglasov razvidno, da so bile na voljo že od srede 17. st. Njihov razpon
pa je trajal kar do leta 1750 (1, 3−5).

Slika 2: Primer ohranjene »flock« tapete iz Soho Square v Londonu (5)

18. stoletje
V 18. stoletju je prišlo do sprememb v procesu izdelave tapet. Z razvojem novih barv
in strojev za tisk je proces izdelave postal veliko hitrejši, cene pa nižje. Za hitrejši
nanos barv je leta 1763 poskrbel Jean Baptiste Pillemant z metodo za uporabo hitrih
barv.
Christhopher-Philippe Oberkampf je v tem času izumil stroj, s katerim se je lahko
tiskalo na pole papirja.
Z inovacijami in spremembami so se ponudile nove možnosti oblikovanja in izdelave
tapet. Razširila sta se ponudba in povpraševanje.

5

Dostopne so postale tudi visokokakovostne kitajske tapete, ki so bile v celoti ročno
izdelane ter izredno drage in zaželene. Upodabljale so delčke kitajskega življenja,
njihovo pokrajino ali pa cvetoča drevesa s ptiči in metulji. Podrobnosti in žive barve
so odstopale od barv in izdelkov, ki so bili takrat dostopni v Angliji.
Nekaj izmed kitajskih tapet je še mogoče videti v Nymphenburgovi palači v Nemčiji,
Lazenski palači na Poljskem, v hiši Chatsworth v Angliji in še v mnogih drugih (2, 3).

19. stoletje
Zgodovina tapet v sredini 19. stoletja je temeljila predvsem na rasti srednjega razreda
ter na masovni rasti proizvodnje s pogonskim parnim strojem. Leta 1824 je Anglež
Timothy Harris patentiral metodo mehaničnega barvanja papirja. Temu je sledil
poizkus pospešitve tiskarskega procesa. Leta 1823 je Wiliam Palmer izdelal ročno
napravo, ki je mehanično dvigala in spuščala lesoreze iz barvne posode na papir.
Naslednja faza zanimanja je bila rotacijska tehnika, ki jo je leta 1826 uresničil Jean
Zuber z graviranim kovinskim cilindrom ali valjem. Pri procesu izdelave je bila težava
samo še v papirju, saj neskončno dolgega papirja še ni bilo mogoče izdelati. Kosi
papirja so bili zdaj še zlepljeni skupaj in zaviti v rolo, kar pa je predstavljalo problem
pri tisku, saj so se zaradi močnih sil v procesu spoji med seboj trgali. Prvi uspešni
patent izdelave stroja za neskončno rolo papirja je bil izdelan leta 1839.
Uspešne inovacije so omogočile masovno proizvodnjo tapet in s tem zmanjšanje cene
(2, 3).

20.–21. stoletje
Tapete so v 20. in 21. stoletju je prišlo do velikega razvoja tehnologije, kar se je
poznalo tudi pri razvoju tapet. Tapete so v kombinaciji tehnologije z umetnostjo,
dosegle nove ravni priljubljenosti in uporabe. Tapete so se razvile v elemente
osvetlitve, ki s prisotnostjo luči in kristalov lahko izboljšajo počutje. Razvoj digitalnega
tiska je omogočil, da lahko z aplikacijo tapet zaustavijo in prekrijejo plesen. Ravno
tako naj bi s tapetami, ki vsebujejo steklena vlakna, nadzorovali vibracijo sten med
potresom. Vse pogosteje pa je zaznati tapete, ki se povezujejo z računalniško
tehnologijo. Na trg naj bi stopile tapete, ki blokirajo telefonski signal in internet.
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Špansko podjetje Think Big factory pa usmerja svojo vizijo tapet v razvoj tapet, ki
služijo kot računalniški vmesnik (3).

2.2 VRSTE IN VELIKOSTI
V tovarnah lahko opazimo dve dimenziji rol papirja za tapete; ena je označena kot
ameriška rola velikosti 68,58 cm × 8,2 m, druga pa kot evropska rola, katerih mere
znašajo 53,61 cm × 10 m. Čeprav se takšne dimenzije navaja kot standard, lahko
zasledimo tudi druge širine rol, predvsem zaradi različnih možnosti tiska in ne
omejenosti pri izdelavi (1, 3). Tapete lahko razdelimo glede na velikost, stil vzorca, ki
ga nosijo, ali pa glede na material, na katerem so izdelane. Sledijo nekatere osnovne
vrste tapet in delitve.

Papirnate tapete
To so tapete, sestavljene iz dveh plasti papirja. Na eno plast nanesemo lepilo, na
drugo plast pa je odtisnjen vzorec. S tem zagotovimo, da je vzorec viden tudi po
tapiciranju (6).

Reliefne (profilirane) tapete
Reliefne tapete so sestavljene iz enega sloja papirja z ekspandiranim, večinoma
večbarvnim tiskom. Izdelane so za prekrivanje napak, kot so razpoke na stenskih in
stropnih površinah (6, 7).

Vinilne tapete
Vinilne tapete so iz prevlečenega papirja, ki je po tisku še toplotno obdelan. Tako se
ustvari posebej atraktivna površinska optika (6).

Tekstilne tapete
Tekstilne tapete se od ostalih tapet razlikujejo po osnovi nosilnega materiala, saj je
le-ta visokokakovostna tkanina (flis).
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Tapete iz folije
Polirana kovinska osnova se uporablja za izdelavo tapete iz folije, na katero je na
koncu odtisnjen vzorec. Takšne tapete hitro razkrijejo vse nepravilnosti, zato je treba
imeti zidove dobro izdelane. Na zadnjo stran takih tapet pa se lahko zaradi
uporabnosti doda še plast steklenih vlaken ali papir (7).

2.3 TISK
Razpoložljivost oblikovalskih slogov in izdelkov tapet je izredno velika, zato je skoraj
nemogoče ugotoviti vse kombinacije, ki so na voljo. Vse je odvisno od učinka, ki ga
želimo doseči. To ni tako težko sprejeti, ko pričnemo razumeti, da lahko tapete
natisnemo s tiskarskimi barvami na vodni osnovi in s tiskarskimi barvami na osnovi
topil. Ravno tako so lahko natisnjene v celoti z enim procesom, lahko pa najprej
naredimo enega, nato pa nadaljujemo na drug proces. Na izdelek vpliva tudi vrsta
ozadja, na katerega je vzorec natisnjen.
Za izdelavo tapet je možnih več načinov tiska, zato si jih bomo v nadaljevanju
podrobneje pogledali.

2.3.1 Visoki tisk
Za tisk tapet lahko uporabo več tehnik visokega tiska. Eden izmed najstarejših je
visoki tisk, pri katerem se uporablja lesorez.
Gre za metodo, ki se je razvila leta 1509. Uporabljali so jo le za odtis vzorcev, ki jih je
bilo treba nato ročno obarvati. To je bila primarna tehnika kar 300 let, dokler ni bila
iznajdena prva različica tiskarskega stroja (8).
Tiskanje z uporabo lesoreza vključuje rezljanje vzorca v leseni blok. Za vsako barvo je
treba izrezljati svoj blok, nato pa se vzorce vzporedno pritiska na rolo papirja, pomoč
pri natančni namestitvi nudi lesen okvir z zatiči, s katerimi nato lažje kontroliramo
postavitev lesenega bloka (9).
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Ko je natisnjena prva barva, se tapete za pol dneva obesijo in tako pustijo, da se
barva na vodni osnovi posuši. Šele nato se začne tiskati druga barva. Po sušenju se
tapete polakirajo za zaščito in ročno obrežejo na želeno velikost. Za lesorez se
uporablja predvsem les sadnih dreves, kot sta češnja in hruška, saj sta odporni na
visoke pritiske, hkrati pa sta dovolj mehki, da se vanje da izrezljati vzorec. Ker je
proces zelo dolgotrajen, se ga uporablja le, če želimo doseči določen vizualni učinek,
ki nastane zaradi vakuuma ob odstranitvi lesenega bloka (slika 3) (8, 10).

Slika 3: Razmazana barva kot posledica vakuuma, ki nastane ob odstranitvi lesenega bloka (8).

Z uporabo lesoreza se izdela tudi »flock« tapete, pri katerih se v procesu namesto
barvnega pigmenta uporablja lepilo. Ko je lepilo naneseno na tapeto, se le-te prenese
na platneno mizo, kjer se na odtisnjeno lepilo ročno potresejo vlakna, ki se primejo
na tapeto. Na spodnji strani so nameščene lesene palice ali letve, ki medtem udarjajo
v spodnji del mize, s čimer povzročajo tresljaje in s tem prepletanje vlaken, kar je
glavnega pomena pri izdelavi tovrstnih tapet (9).

Eden izmed načinov visokega tiska je tudi tisk, v katerem namesto lesene plošče
uporabimo cilindre, izdelane iz zelo trdne gume, v katere je vrezan vzorec.
Uporabljajo se tiskarske barve na vodni osnovi, ki so na cilinder prenesene preko
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volnene tkanine. Tkanina je na enem koncu namočena v tiskarsko barvo na drugem
pa se dotika cilindra in s tem omogoča prenos barve na cilinder in nato na papir. Med
odtisom prve barve in prehodom na odtis druge barve ni vmesnega sušenja, zaradi
česar pride do prehoda barv (slika 4), kar da takšnemu tisku zelo značilen izgled
(8−10).

Slika 4: Prikaz preliva barv pri tisku s cilindrom iz gume (8).

Še eden izmed načinov visokega tiska je flekso tisk. Gre za tisk, pri katerem se
uporablja valj iz prožne gume, na katerem so odstranjeni deli tisti, ki ne bodo
odtisnjeni. Tiskarska barva je na valj prenesena preko rastrskega valja, ki določa,
kolikšna količina barve se bo prenesla na cilinder. Pri tem procesu lahko uporabljamo
tako tiskarske barve na vodni osnovi kakor barve na osnovi topil. Takšna vrsta tiska se
uporablja predvsem pri izdelavi embalaž (8).

2.3.2 Sitotisk
Leta 1940 se sitotisk predstavi tapetni industriji. Čeprav je to dolg in zamuden proces,
so nizki stroški izdelave in poceni delovna sila omogočili, da je bilo takšen proces
vseeno stroškovno ugoden (8).
Sitotisk je prepustni tisk, pri katerem potrebujemo šablono ali tiskovno formo, ki je
izdelana iz lesenega ali jeklenega ogrodja, na katerega so napeta sitotiskarska
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mreživa iz monofilamentnih poliestrskih ali poliamidnih vlaken, redko pa tudi svilena
vlakna. Vsaka barva potrebuje svojo tiskovno formo. Na tapeto se položi tiskovna
forma, na katero je nato zlita gosta tiskarska barva na vodni osnovi. Z rakljem nato
tiskarsko barvno razmažemo na površino tapete. Pred nanosom naslednje barve je
treba barvo posušiti, da se prva barva ne razmaže ob stiku z naslednjo tiskovno
formo.
Poznamo tudi rotacijski sitotisk, ki temelji na istem načinu le, da tu namesto ploščate
tiskovne formne uporabimo tiskovno formo na valju. Valj ima kakor ploska šablona
prepustne in nepropustne dele, v notranjosti pa se nahaja rakelj, ki pritiska tiskarsko
barvo, da prehaja skozi prepustne dele na tapeto in tako tvori vzorec (8, 9, 11).

2.3.3 Globoki tisk
Tiskovna forma globokega tiska je poliran cilinder, ki je v sredini iz trdega jekla, obdan
pa je s plaščem mehkega bakra, v katerega je vgraviran vzorec. Tiskovne površine so
pri tem tisku vbočene. Količina tiskarske barve, odtisnjene na tapeto, je odvisna od
globine vrezanega vzorca. Bolj kot je globok vrez več barve se prenese. Pred nanosom
se odstrani odvečna barva s pomočjo raklja. Čeprav lahko uporabljamo tiskarske
barve na vodni osnovi, pa je bolj običajno, da uporabljamo tiskarske barve na osnovi
topil, saj se le te hitreje sušijo. Tiska se lahko od 6 do 8 barv (8, 9, 11).

2.3.4 Digitalni tisk
Digitalni tisk se začne z digitalno datoteko iz katere digitalni tiskarski stroj preko
rastrskega upodobitvenega procesa − RIP-a, odčita podatke s katerimi upravlja
tiskanje odtisa. Ta je lahko digitalno ustvarjena, optično skenirana ali fotografirana
podoba.
Možnosti so neomejene, lahko uporabimo elektrostatičnega, termomehaničnega,
kapljičnega, elektrokemičnega, termokemičnega ali fotokemične digitalne teskarske
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tehnike (9, 12). Večinoma se pri digitalnem tisku uporablja tiskarske barve na vodni
osnovi in sistem UV-sušenja (11).

2.4 FOTOKROMNE TISKARSKE BARVE
Beseda fotokromizem je grškega izvora, ki izhaja iz besede phôs, kar v grščini pomeni
svetloba, ter besede chrôma, kar pomeni barvo (13−14).
Fotokromne barve pod vplivom sončnih žarkov zaradi svoje strukture spremenijo
vidno polje iz brezbarvnega v obarvano. Delujejo tako, da ob stiku z UV-sevanjem
pride do podaljšanja konjugiranih dvojnih vezi v strukturi fotokromne tiskarske barve.
Takrat pride do batokromnega premika. Takšna odprta molekula ima sposobnost
adsorpcije svetlobe v vidnem delu spektra. Z uporabno fotokromnih tiskarskih barv
lahko dosežemo tudi spremembo barve (npr. iz rumene v modro), vendar moramo za
to fotokromne tiskarske barve kombinirati s pigmenti. Ta pojav, ki ga imenujemo
fotokromizem, je reverzibilen pojav. Kolikokrat se cikel ponovi, je odvisno od lastnosti
uporabljene barve (13).

Poznamo 3 osnovne klasifikacije fotokromnih tiskarskih barv, ki se ločijo glede na
njihovo glavno strukturo:

− spiropiran,
− spirooksazin,
− naftopiran (13−15).

Fotokromne tiskarske barve so dostopne za uporabo v sitotisku, fleksotisku,
ofsetnemu tisku, v obliki spreja, na vodni osnovi, na osnovi topil, kot UV-sušeče
tiskarske barve … (15−19).

Odkritje fotokromnih barv sega že v leto 1880, vendar njihova uporaba še ni toliko
znana. Zaradi svojega vizualnega učinka in izboljšave obstojnosti, je uporaba
fotokromnih tiskarskih barv v zadnjih letih začela naraščati. Danes so najbolj pogosto
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uporaljene pri zastiranju sončnih žarkov na očalih, na pametnih stanovanjskih oknih
ter vozilih. Uporablja se tudi v molekularni kemiji, ravno tako se uporablja kot zaščita
pred ponarejanjem dokumentov, čekov in denarja, uporabljajo se tudi za optične
diske, kjer je fotokromno barva namenjeno zapisovanju in shranjevanju podatkov.
Vedno več fotokromizma lahko opazimo na igračah, kozmetiki in oblačilih (13, 15,
20).

2.5 ILUSTRACIJA
Beseda ilustracija je po definiciji risba ali slika z namenom, da razloži čutne
informacije skozi grafično reprezentacijo (21, 22). Ob besedi ilustracija najprej
pomislimo na knjižno oziroma otroško ilustracijo, vendar je ilustracija veliko več kot
to. Obstaja veliko vrst ilustracij za različne kontekste, tako kot obstaja veliko različnih
ilustratorjev. Nekateri ilustratorji se osredotočajo na blagovne znamke ali
oglaševanje, spet drugi na otroške knjige, tretji se specializirajo na tehnično,
medicinsko in zgodovinsko ilustracijo, nekateri pa raje poprimejo za uredniške
projekte. Spet drugi iščejo nove površine za ponazoritev svojih ilustracij, kot so
obleke, zavese, objekt, hotelske stene. Vendar pa je naloga vsakega rešiti vizualne
težave in v njih inicirati svojo noto ter z njimi povedati zgodbo (23).

2.5.1 Vrste ilustracij
Delitev ilustracije je zelo različna. Na bienalu slovenske neodvisne ilustracije delijo
ilustracije v tri kategorije.
(a) Dinamično, ki se nahaja v gibljivih medijih, kot je animacija, spletna ilustracija ali
ilustracija za interaktivne igre.
(b) Statično, ki vsebuje karikaturo, otroško ilustracijo, stripe, ulične poslikave,
oblikovalsko ilustracijo (kolaži, logotipi, virtualni liki, maskote …).
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(c) Eksperimentalno, to je kategorija, ki dopušča odprte možnosti za nove inovativne
postopke, kot so prostorske inštalacije ali kot glasbeni VJ (angl. Video jockey) ter še
vse ostale neodkrite možnosti (24).
Alan Male trdi, da čeprav obstaja veliko različnih tipov ilustracij, jih lahko vseeno
delimo na dve osnovni skupini: (a) literarna ilustracija, ki prikazuje slikovno resnico.
Slika sicer lahko predstavlja fikcijo ali dramatično naravo, vendar je scena ustvarjena
tako, da je vredna zaupanja; (b) konceptualna ilustracija prikazuje metaforične
aplikacije različnih predmetov, ali prikaz idej in teorij.
Omenjeni 2 osnovni skupini nato deli še na podskupine. Podskupine literaturne
ilustracije delimo na:

o fotorealistično,
o hiperrealistično in
o zgodovinsko/kulturno ilustracijo.

Konceptualna ilustracija:

o sekvenčna ilustracija,
o informativna grafika,
o abstraktna ilustracija (25).

2.5.2 Izdelava ilustracij
Oblikovanja ilustracije se je najbolje lotiti z izdelavo idejne zasnove, iz katere nato
razvijemo skico ali si pomagamo s fotografijo. Sledi izdelava, ki se jo lahko lotimo na
več načinov. Lahko uporabimo tradicionalne risarske in slikarske tehnike ali ilustracijo
izdelamo z računalniško pomočjo, torej digitalno tehniko.
Izgled ilustracije je poleg tega, kakšno tehniko izberemo, odvisen tudi od tega, kakšen
je naš izbrani material ali risarski pripomoček.
Pri risarski tehniki lahko uporabimo svinčnik, flomaster, voščenke ipd.
Pri slikarski tehniki lahko uporabimo akvarel, olje, tempero, gvaš ipd.
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Lahko se lotimo grafične ilustracije, pri kateri uporabimo sitotisk, linorez, digitalno
produkcijo, računalniški iztis, digitalni airbrush (26).

2.5.3 Digitalna ilustracija
Digitalna ilustracija je proces oblikovanja ilustracije/umetnine, ki se v večini izdela na
računalniku (27).
Snovanja ideje ilustracije se lahko lotimo na dva načina, in sicer (a) s svinčnikom in
papirjem, na katerega prenesemo osnovno idejo postavitve vzorca, ali (b) pa za
osnovo uporabimo fotografijo, iz katere nato izluščimo elemente, ki jih želimo v svoji
ilustraciji. Ko imamo želeno osnovo je treba sliko ali fotografijo prenesti na
računalnik. To lahko storimo s pomočjo optičnega čitalnika ali fotoaparata (28).
Ilustracijo je treba nato obdelati, kar je lahko storjeno z rastrskimi programi, kot so
Adobe Photoshop, Painter in Gimp, ali pa s pomočjo vektorskih programov, kot so
Adobe Illustrator, CorelDraw, Inkspace. Za obdelavo se velikokrat uporablja grafična
tablica kot prenos risanja svinčnika na računalnik. Lahko pa se uporabi tudi miška,
vendar je ustvarjanje linij in kontroliranje pritiska s tem veliko težje (27,28).

2.6 VZOREC
Ali se zavedamo ali ne, so vzorci povsod okoli nas. Z njimi si krasimo obleke, domove,
delovni prostor in prosti čas (29).
O vzorcu govorimo takrat, ko se motivi, ornamenti oz. oblike dopolnjujejo,
kombinirajo, v nekem logičnem in urejenem vrstnem redu ali kompoziciji (30). Vzorec
je pravzaprav naravno ponavljanje. Osnove lahko najdemo že pri procesu pletenja,
kvačkanja ali pa pri valovanju morja, pravzaprav pa nam že sam zvok daje ritem, ki
tvori vzorec (30, 31).

Pri oblikovanju oblikujemo predvsem enoto vzorca, ki je sestavljena iz ornamenta ali
motiva (30). Enote se je treba lotiti premišljeno in strukturirano, saj mora tvoriti
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uravnoteženost in enotnost, zato se oblikovanja lotimo na prej določeni
konstrukcijski mreži, ki se je sicer ni treba točno držati, vendar jo je dobro uporabiti
kot vodilo. Lewis F. Day deli mreže na 4 osnovne like: kvadrat, trikotnik, osemkotnik
in krog (31). V samih skupinah so možne še dodatne različice.
Da oblikovanemu izdelku rečemo vzorec, se le-ta mora ponavljati. Lahko se ponavlja
v eno smer (linerarno) ali pa v dve smeri (ploskovno) (32).

Pozorni moramo biti na to, da se linije nadaljujejo. To lahko storimo s tem, da vzorec
razrežemo in s tem testiramo, ali se vzorec nadaljuje, kakor želimo. Treba je združiti
robove vzorca, kar storimo tako, kakor je prikazano na sliki 5. Enoto vzorca najprej
prerežemo po horizontali (slika 5b) na dva enaka dela ter spodnji del prenesemo nad
zgornjega in dobljena dela zalepimo. Nato enoto razrežemo na dva enaka dela po
vertikali (slika 5c) ter ravno tako prenesemo iz leve na desno stran (slika 5d). V tej fazi
je pomembno, da se linije med sabo stikajo. Če ni tako, se vzorec ne bo pravilno
ponavljal, zato ga je treba preoblikovati (31).

Slika 5: Izdelava ponavljajočega vzorca: a) ponavljajoč vzorec, b) razrez enote v horizontalni smeri, c)
združena, robova katera sta bila prej zgornji in spodnji rob, ter razrez po vertikali, d) združitev prej
levega in desnega roba (31).

2.7 LIKOVNA TEORIJA
Če želimo razumeti likovno delo, moramo pravilno dojemati in razumeti, kako je le-to
sestavljeno, da lahko razumemo in pravilno dojamemo elemente, pa je treba poznati
tudi likovno teorijo. Rečemo lahko, da je likovna teorija tista teorija, ki se ukvarja s
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samim študijem oblikotvornih vidikov in postopkov, predvsem pa se ukvarja z
gramatikalno naravo likovnega jezika.
Likovna teorija se deli na več med seboj povezanih področij: na fotografijo, likovno
morfologijo ali nauk o strukturi oblik, likovni prostor, likovno sintakso ali nauk o
likovni kompoziciji, na likovno semiotiko ali nauk o strukturi likovnih znakovnih
sistemov in na formalno likovno analizo.
Z likovno teorijo preučujemo likovne elemente (točko, linijo, obliko, ploskev barvni
ton), njihove odnose ter kompozicijo samega dela (30, 33).

2.7.1 Likovni elementi
Likovni elementi so izrazna in oblikotvorna sredstva, omogočajo nam izražanje idej,
predstav in zavesti v likovno izrazno sredstvo. Likovne prvine delimo na orisne in
orisane likovne prvine. Orisne prvine, kot so: točka, linija, svetlo-temno in barva
orisujejo orisane likovne prvine; obliko, ploskev in prostor (33, 34). Uspeh dobrega
oblikovanja je odvisen od dobre medsebojne povezave. Razmerja in odnose med
elementi iščemo med upoštevanjem količine elementov, njihovi skladnosti, kontrastu
in ravnotežju. Vsi likovni elementi morajo tvoriti smiselno celoto.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Namen eksperimentalnega dela je bil oblikovati in izdelati vzorec za tapete, ki bi z
aplikacijo fotokromnih tiskarskih barv ustvarjale različne vizualne učinke, poleg tega
pa bi na steni prikazovale junake iz slovenskih pravljic. Želeli smo preveriti tudi
funkcionalnost fotokromnih tiskarskih barv v notranjem prostoru, kar smo storili
tako, da smo natisnjene tapete postavili v prostor in opazovali njihov odziv. Odziv pa
smo nato primerjali z obnašanjem tapete zunaj.

Uporabljeni računalniški program:
Za oblikovanje in pripravo na tisk, smo uporabili program Adobe Illustrator CC
(izdelava vzorca)

Za skeniranje skic je bil uporabljena optični čitalnik HP deskjet 3520, za pomoč
risanja in prenašanja skice na računalnik pa grafična tablica Trust.

Uporabljene likovne tehnike za izdelavo skic:
Skice smo izdelali s pomočjo svinčnika (trdote: 4H, HB), na to pa smo zaradi lažjega
skeniranja, senčenja in prenosa v vektorsko obliko uporabili črni flomaster.

3.1 OBLIKOVANJE ILUSTRACIJ

3.1.1 Idejna zasnova
Želeli smo izdelati tapete, ki s pomočjo UV-svetlobe spreminjajo barvo. S
spreminjanjem barve smo želeli otrokom približati slovenske literarne junake. Z
različnimi osvetlitvami tapete, ki bi se pojavile ob različnih delih dneva, bi do izraza
prišli različni liki. Iz obarvanih junakov bi lahko nato starši črpali različne ideje za
pripovedovanje zgodbe otroku.
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3.1.2 Literarni junaki
Na začetku je bilo treba prebrati knjige ter ugotoviti, kateri slovenski pravljični junaki
bodo upodobljeni na tapetah. Dobro je bilo preučiti njihove vizualne lastnosti in
obnašanje, saj smo želeli, da bi jih ob pogledu na tapeto takoj prepoznali. Izbrali smo
jih na podlagi tega, kako se bodo med seboj dopolnjevali v prostoru.

3.1.2.1 DREJČEK in TRIJE MARSOVČKI – Vid Pečjak
Trije marsovčki Miš, Maš in Šaš imajo glavo večjo kot
lubenica, iz glave pa jim štrlijo tanke roke s tremi prsti,
ravno tam, kjer bi morala biti ušesa. Namesto nosu pa
imajo luknje sredi obraza. Prevažajo se z letečo cigaro, v
kateri na

zemlji obiščejo

pohajkovanjem

in

Drejčka

opazovanjem

(slika

po

6). Med

zemlji

skupaj

ugotavljajo razlike med Marsom in Zemljo.

Slika 6: Drejček in trije marsovčki, ilustracija Klemen Gorup (35)

3.1.2.2 JURE KVAK-KVAK – Saša Vegi
Jure je deček, ki svoj čas zelo rad preživi s svojo teto
Otilijo. Teta Otilija zelo težko odreče dobrote Juretu.
Nekega dne je ob juhi spil veliko vode, zaradi česar se je
spremenil v žabo. Teta Otilija ga je lahko spremenila
nazaj le tako, da mu je pripravila veliko skledo jagod s
smetano, medtem ko se je on igral v luži (slika 7).

Slika 7: Jure kvak kvak, ilustracija Kostja Gatnika (36).
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3.1.2.3 JURI MURI V AFRIKI – Tone Pavček
Juri Muri je fantek, ki se ni maral umivati (slika 8). Zato se je
odločil, da bo odšel v Afriko. V Afriki je spoznal živali, kot so
slon, opica, krokodil, žirafa. Afriko je prepotoval na noju,
dokler ga niso ugrabili zamorci, ki so ga želeli umiti. Po
dolgem kopanju Juri Muri ugotovi, da kopanju ne more
ubežati, ter se vrne domov.

Slika 8: Juri Muri v Afriki, ilustracija Marjance Jemec Božič (37).

3.1.2.4 KOSOVIRJA na LETEČI ŽLICI – Svetlana Makarovič
Pripoved se začne s podrobnim opisom kosovirjev, kako
izgledajo, kaj počnejo, kaj jedo in kako se obnašajo. V opisu
lahko ugotovimo, da imajo kosovirji črn kožuh ter dolg košat
rep (slika 9). Najraje jedo paradižnik, v katerega ugriznejo s
16 ostrimi zobki. Paradižniki rastejo na kosovirskih žlicah, v
katerih tudi potujejo. Sledi pustolovščina kosovirke Glili in
kosovirja

Glala,

katera

sta

želela

odpotovati

na

severojugovzhod.
Slika 9: Kosovirja na leteči žlici, ilustracija Suzi Bricelj (38).
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3.1.2.5 MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON – Ela Peroci
Jelka (slika 10) je deklica, ki se s svojim velikim rumenim
dežnikom in žogo igra na travniku tik ob potoku. V igri ji
žoga pade v potok, zaradi česar se skrije pod dežnik in si
zaželi, da bi njen dežnik postal balon. Dežnik jo res
ponese čez Ljubljano na cvetoč vrt, na katerem namesto
rož rastejo klobuki in se igrajo njeni vrstniki. Tam je
dobila nazaj svojo žogo ter se vrnila domov, s klobuki za
svoje starše, dedka, babico in teto.
Slika 10: Moj dežnik je lahko balon, ilustracija Marlenka Stupica (39)
.

3.1.2.6 PEDENJPED – Niko Grafenauer
Niko Grafenauer je v svojih avtorskih pesmih predstavil
Pedenjpeda kot neurejenega razkuštranega fanta z velikimi ušesi
(slika 11), ki obožuje kos pogače in ne mara higiene.
Kljub njegovi nagajivosti in razposajenosti pa je vedno pogumen
in zelo samostojen.

Slika 11: Pedenjped, ilustracija Marjan Manček (40).

3.1.2.7 PEKARNA MIŠMAŠ – Svetlana Makarovič
Pekarna mišmaš je pekarna, v kateri pečejo najboljši kruh. Njen
lastnik pa je Mišmaš.
Na njegov kruh je ljubosumna njegova dostavljavka moke Jedrt.
Ker želi ugotoviti, zakaj peče tako dober kruh, neko noč vlomi v
pekarno in ugotovi, da mu kruh mesijo in pečejo miške (slika 12).

Slika 12: Pekarna Miš maš, ilustracija Kostja Gatnik (41).
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3.1.2.8 SAPRAMIŠKA – Svetlana Makarovič
Sapramiška (slika 13) je bila mala siva miška z dolgimi
brčicami. V dar je od svoje sestrične dobila tri lešnike. Ko
je želela v prvega ugrizniti, si je zlomila zob. Odšla je
poiskat pomoč k veverici in žabici, vendar je veverica
lešnik pojedla, žabica pa vrgla lešnik neznano kam.
Nato je odšla k zobozdravniku, ki ji je zobek popravil, da
je lahko doma ugriznila v zadnji lešnik.

Slika 13: Sapramiška, ilustracija Daša Simčič (42).

3.1.2.9 ŠIVILJA IN ŠKARJICE – Dragotin Kette
Bogdanka je deklica, ki je šivilja na gradu (slika 14). Nekega
dne si zaželi, da bi imela škarjice, ki bi same rezale. To ji
uresniči ptička, ki sedi ob oknu. Ko jo obišče grajska gospa,
ji vzame škarjice, Bogdanka pa zapusti grad. Vendar pa
gospa ne zna ukazati škarjicam, da se ustavijo, zato hitro
poišče Bogdanko, da ustavi škarjice, in jih ji vrne.

Slika 14: Šivilja in škarjice, ilustracija Jelka Reichmann
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3.1.2.10 ZVEZDICA ZASPANKA – Fran Miličinski-Ježek
Zvezdica Zaspanka (slika 15) je najmlajša
zvezdica na nebu, ki šteje tri milijone let,
glavo pa ji krasijo dolgi zlati lasje. Zaradi
zamujanja na delo jo Mesec kaznuje ter s
kometom Repatcem pošlje na zemljo. Tam
je, dokler ne nauči razbojnika Ceferina
napisati besede ljuba, ki mu nato namesto
kamna začne utripati srce.
Slika 15: Zvezdica zaspanka, ilustracija Gorazd Vahen (43).

3.2 OBLIKOVANJE
Oblikovali smo tapete s spreminjajočimi se barvami. Pri ustvarjanju smo se orientirali
na predstavitev izbranih literarnih junakov. Literarne junake je bilo treba oblikovati
tako, da so ob pogledu na tapeto prepoznavni. Liki so bili izbrani na podlagi zgodb, ki
smo jih prebirali v mladosti, ter na podlagi tega, na kateri prostor na tapeti spadajo,
ali bodo to tla, nebo ali vesolje. Ko so bili liki zasnovani in skicirani, jih je bilo treba
prenesti v prostor in spremeniti v ponavljajoči vzorec. Skiciranja smo se lotili s
svinčnikom in črnim flomastrom. Odločili smo se, da bomo oblikovali vzorec na
kvadratni mreži, zato smo pred seboj za osnovo vzeli kvadraten list papirja, na
katerega smo najprej v center narisali prve izbrane junake ter elemente vzorca. List
smo prerezali po horizontali ter zgornji del lista prestavili pod spodnjega ter ju
zalepili. List smo prerezali še po vertikali ter desni list prenesli na levo stran ter ju
ponovno zalepili. Vzorec, ki smo ga narisali v center kvadrata, se sedaj pojavi na
robovih. V centru pa se pojavi še neporisan prostor. Na prazen prostor smo
nadaljevali risanje vzorca. Tu smo morali biti pozorni, da ne rišemo več po robovih
papirja, saj bi tako izgubili ponavljajoče se elemente, ki smo jih že ustvarili.
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Slika 16: Skica, narisana s svinčnikom in obrobljena s črnim flomastrom

Nastala skica (slika 16) je bila nato s pomočjo optičnega čitalnika prenesena na
računalnik. Skico smo prenesli v program Adobe Illustrator CC, kjer smo ji zmanjšali
prozornost in jo tako uporabili kot osnovo za izdelavo ilustracije v vektorski obliki
(slika 17). Skica se je od prvotne ideje, pa do končnega izdelka nekoliko spreminjala in
razvijala, vendar pa smo vseeno ohranili prvotno idejo in postavitev. Prerisovanje na
računalnik je potekalo s pomočjo grafične tablice.

Slika 17: Skica v Adobe Illustratorju kot osnova za pretvorbo v digitalno ilustracijo.

24

Uporabljali smo različne debeline in pritiske čopiča v Illustratorju ter tako ustvarili
neenakomerne poteze, ki dajo pridih risanja s čopičem na papir. Po izdelavi orisa,
smo se posvetili barvam, katere bi nanesli kot fotokromne tiskarske barve. Na
začetku smo uporabili velik nabor barv, s katerimi smo poudarili nekatere značilnosti
likov. Barve smo uporabili kot dodano lastnost opisu osebe ali pa dodatek njegovi
osebnosti. Za primer lahko vzamemo zlate lase zvezdice zaspanke, ki so obarvani v
rumeno, kar predstavlja zlato ali sijaj zvezde. Ali pa raketa Drejčka in njegovih
marsovčkov, ki ju Pečjak opiše kot letečo cigaro in jo zaradi te asociacije obarvamo
rjavo. Juriju Muriju smo na lice postavili rjavo packo, s katero smo želeli predstaviti
njegov odpor do umivanja.
Klub prvotnemu izdelku je bilo zaradi težav s pridobitvijo fotokromnih tiskarskih barv
treba oblikovati še en vzorec, v katerem smo uporabili samo rumeno in modro barvo.
Tudi tukaj smo poskusili z barvami izpostaviti določene elemente in jih razporediti
tako, da bi vzorec deloval uravnoteženo.

3.2.1 Detajli
Pri oblikovanju enote vzorca je bilo zelo pomembno, da deluje kot celota in da si
pravljice med seboj ne prevzamejo pozornosti. Pomembno vlogo pri oblikovanju so
imeli detajli literarnih junakov, zaradi katerih jih lahko prepoznamo in uvrstimo v
njihovo zgodbo. To je lahko določena postavitev, barva, dodaten element ali
podrobnost, ki pripoveduje zgodbo.

V našem primeru smo tako miškam iz pekarne Mišmaš v ozadje postavili kruh ter eni
izmed mišk na glavo postavili kuharsko kapo, kar lahko vidimo na sliki 18a. Na sliki
18b lahko vidimo dodatek zvezdice v lase zvezdice zaspanke, ravno tako na njeno
zgodbo namigujeta pozicija na oblaku ter komet v ozadju, kateri jo v zgodbi ponese
na Zemljo. Na sliki 18c lahko vidimo Jurija Murija, obdanega z afriškimi živalmi, saj
igrajo pomembno vlogo v njegovem potovanju. Poleg tega pa na njegovem obrazu in
majici opazimo blatne madeže, ki ponazarjajo njegov odpor do umivanja. Deklico
Bogdanko skozi celotno zgodbo spremlja ptičica. Ravno ptičica je razlog, da v knjigi
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Bogdanka pride do škarjic hurstalk, ki same režejo. Na sliki 18d lahko tako opazimo,
da so vsi ti elementi postavljeni v njeno bližino.

a

b

c

d

Slika 18: Primeri detajlov; (a) kruh za miškama, (b) zvezdica zasanka, (c) Juri Muri z blatnimi madeži, (d)
Bogdanka

Juretu, ki se spremeni v žabo, dodamo žabje krake namesto nog, pred sabo pa skledo
z jagodami in smetano, ki mu omogoči, da se iz žabe spremeni nazaj v človeka (slika
19a). Na sliki 19b vidimo Pedenjpeda, kateri je neurejen razkuštran fant z velikimi
ušesi, vendar pa je kljub vsemu pogumen. Njegov pogum predstavlja plezanje na
drevo, njegovo razposajenost in neurejenost pa predstavlja prst v njegovem nosu.
Jelka v zgodbi poleti z dežnikom, kar je nazorno prikazano in lahko vidimo na sliki 19c,
simbolično pa jo obdajajo tudi baloni in oblaki. Sledi kosovirček, ki ga Svetlana
Makarovič zelo podrobno opiše, zato ga po avtoričinem opisu postavimo na letečo
žlico, s katere rastejo paradižniki (slika 19d).

26

a

b

c

d

Slika 19: Primeri detajlov: (a) Jure kvak kvak s skledo in žabjimi kraki, (b) pogumni Pedenjped, (c) Jelka
in moj dežnik je lahko balon, (d) Kosovir na leteči zliči.

Sapramiško obdajajo trije lešniki zaradi katerih si je zlomila zobek (slika 20a). Ostane
nam še Drejček s tremi marsovčki. Drejček je postavljen v raketo v obliki cigare, s
katero pripotujejo trije marsovčki (slika 20b). Trije marsovčki so na tapeti raztreseni
po celotnem vzorcu ter izza oblakov in ostalih elementov opazujejo zemljo.
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a

b
Slika 20: Primeri detajlov: (a) Sapramiška, (b), Drejček in trije marsovčki

3.3 TISKANJE
Za izdelavo odtisov smo izdelali sitotiskarsko tiskovno formo, za tisk pa uporabili črno
tiskarsko barvo L65 na vodni osnovi ter rumeno in modro fotokromno tiskarsko
barvo. Sitotiskarsko barvo L65 in fotokromno tiskarsko barvo smo na papir nanesli v
enem sloju. Črna barva se je posušila na zraku, fotokromni barvi pa sta morali doseči
149 °C, da sta se posušili, za kar smo uporabili sušilnik za lase.
Kaj smo uporabili, je predstavljeno v nadaljevanju.

3.3.1 Materiali
Sito:
Gostota niti: 100 niti/cm
Premer niti: 40 µm
Napetost tkanine: 12 N
Kot pod katerim je tkanina vpeta: 0˚

Za oslojevanje sita smo uporabili:
− fotopolimerno emulzijo FoteCoat 1010 (Švica).
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Tiskarska barva:
− črna, L65 Zukunft Siebdruck (Coates Screen Inks GmbH, Nemčija)

Dodatki, ki smo jih dodali tiskarski barvi:
− 15−20 % razredčilo MHV (Coates Screen Inks GmbH, Nemčija),
− 10−15 % upočasnjevalec TB (Coates Screen Inks GmbH, Nemčija).

Fotokromni tiskarski barvi:
− rumena, SFXC plastisol fotokromna tiskarska barva (Good Life Innovations Ltd.,
Velika Britanija),
− modra, SFXC plastisol fotokromna tiskarska barva (Good Life Innovations Ltd.,
Velika Britanija).

3.3.2 Izdelava sita
Sito smo oprali in osušili, nato pa v temnici v prisotnosti rdeče svetlobe nanj nanesli
emulzijo ter jo tam tudi posušili. Ker je bil vzorec prevelik, da bi ga lahko natisnili z
enim samim sitom, smo vzorec v programu Adobe Illustrator razdelili na 4 enake
dele, nato pa iz njih pripravili filme na paus papirju (slika 21), s pomočjo katerih smo
osvetlili sito, filmi so pri tem ustvarili blokado svetlobi, zato so neosvetljeni deli ostali
vodotopni. Pri prvem osvetljevanju (100 sek.) smo nastavili grobi vakuum (30 sek.) in
fini vakuum (40 sek.). Dele, ki so ostali vodotopni (prepustne del) zaradi filma, smo
sprali z vodo. Da smo emulzijo dokončno utrdili, smo izvedli ponovno osvetljevanje
(200 sek.), kjer smo grobi in fini vakuum nastavili na 10 sek.
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Slika 21: Filmi vzorca na paus papirju
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 VZOREC
Nastala je ponavljajoča enota vzorca v velikosti 50,0 × 50,0 cm, primerna za
dekorativne tapete v otroški sobi, v kateri se prepletajo literarni junaki iz slovenskih
pravljic. Vzorec smo oblikovali v Adobe Illustratorju s pomočjo grafične tablice.
Literarne junake smo oblikovali na podlagi njihovih knjižnih opisov ter tako dosegli
njihovo prepoznavnost.

Slika 22: Nastali ponavljajoči se vzorec brez fotokromne tiskarske barve

Nastale so 3 različice vzorca: (a) črno-bela (brez fotokromne tiskarske barve) (slika
22), (b) dvobarvna (slika 23) in (c) barvna različica (slika 24).
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Slika 23: Dvobarvni vzorec, namenjen za tisk s fotokromnimi barvami

Slika 24: Večbarvni vzorec (črna osnova s fotokromnimi barvami)
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(c) Barvni tisk bi bil mogoč v primeru, da bi kupili štiri procesne fotokromne tiskarske
barve za ink jetni tisk. Vendar je bil v našem primeru to prevelik strošek, saj je
tiskanje s fotokromnimi tiskarskimi barvami še tehnološka novost. Ker pa je sitotisk
pogosto uporabljena tehnika omenjenih barv, so le te nekoliko cenejše. S tem
razlogom je poleg omenjenih vzorcev, nastala še tretja različica vzorca v dveh barvah.
Omenjeni vzorec smo uporabili za tisk, ter z njim testirali odzivnost fotokromnih
tiskarskih barv.

Vzorec se ponavlja ploskovno, kar pomeni vertikalno in horizontalno. Vzorec je
ilustracija in je sestavljena iz tankih in debelih linij. Odlikuje ga močan kontrast med
črno linijo in belo podlago. Oblikovan je uravnoteženo in skladno, tako da se liki med
seboj dopolnjujejo in s tem ustvarjajo nov prostor. Literarni junaki so postavljeni po
celotnem vzorcu ter si tako med seboj ne prevzamejo pozornosti. Skupaj z ozadjem
tvorijo celoto in novo zgodbo. Če opazujemo samo enoto vzorca, nam največ
pozornosti vzame Pedenjped, vendar ko samo enoto sestavimo v ponavljajoči se
vzorec, se občutek izpostavljenosti izgubi. Junak prevzame pozornost ostalim
literarnim junakom šele, ko je osvetljen in s tem obarvan zaradi prisotnosti
fotokromnih tiskarskih barv. Da bi ob osvetlitvi literarni junaki prišli do še večje
izpostavljenosti, smo ozadje obarvali s temno modro barvo, ki se preliva z barvo
nekoliko svetlejših oblakov, ter s tem v ospredje postavi junake, ki so pobarvani s
kontrastnimi barvami.
Z učinkom spreminjanja barv postane tapeta veliko bolj zanimiva za opazovanje in
pripovedovanje. Hkrati pa buri domišljijo in pričakovanje otroka, kaj in kako se bo
obarvalo.
Kljub izdelanemu vzorcu, ki je oblikovan tako, da se popolnoma prilega ponavljanju,
pa bi lahko prišlo do težav pri samem skladju linij pri polaganju tapet. Zidovi
velikokrat niso ravni, zato bi bilo tanke linije težje spojiti med seboj.
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4.2 TISKANJE IZDELKA
Izdelali smo tiskovne forme, iz katerih smo natisnili vzorec v naravni velikosti. Ker
nismo imeli na voljo dovolj velike sitotiskarske tiskovne forme, smo vzorec razdelili na
štiri enake dele iz njih izdelali film ter nato izvedli sitotisk. Nastale so napake pri
skladju vzorca (slika 25), saj je bilo zaradi tankih linij in pomanjkanja opreme skladje
težko izvedljivo. Skladje bi vseeno lahko uredili z večjo tiskovno formo ali pa tako, da
bi na izdelani film za tiskovno formo dodali tudi oznake za porezavo, kar bi
omogočalo lažje postavljanje in ujemanje tiskovnih form med seboj.

Slika 25: Primer neskladja vzorca zaradi težav pri poravnavi sita med tiskom

Težave pri tisku so se pojavile tudi pri odtisu tankih linij, saj so bile na vzorcu nekje
slabo odtisnjene, nekje pa jih sploh ni bilo mogoče opaziti (slika 26). To lahko
pripišemo slabše izdelanemu filmu za izdelavo tiskovne forme. Film je bil izdelan na
paus papir, poleg tega je imel še slabšo pokrivnost črne barve. Zaradi tega so nastale
male napake pri prepustnosti tiskovne forme, ki se na veliki prepustni površini sicer
ne bi poznale. Bolje bi bilo izdelati film na folijo ter nanjo tiskati vzorec z barvo,
namenjeno za izdelavo filmov, ki omogoča večjo pokrivnost. Teh težav pri tisku s
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fotokromnimi tiskarskimi barvami nismo zasledili, saj smo z njimi tiskali debelejše in
širše površine.

Težave pri tiskanju nam je povzročala tudi sama črna barva, saj se je zelo hitro sušila,
zato je bilo med vzorci treba tiskovno formo večkrat očistiti in dodati upočasnjevalec
ali razredčilo.

Slika 26: Primer slabo odtisnjenih tankih linij

Tiskanje vzorca s črno tiskarsko barvo, bi lahko izvedli tudi s kakšno drugo tiskarsko
tehniko, ter na to naknadno nanesli fotokromne tiskarske barve s sitotiskom, s tem bi
se izognili neskladju vzorca ter pomanjkanju vidljivosti linij.

4.2.1 Fotokromne tiskarske barve
Fotokromne tiskarske barve smo s tehniko sitotiska natisnili, ko se je črna barva že
posušila. Barva se je s sitotiskom nanesla enakomerno in primerno. Fotokromni
učinek je tako enoten po celotnem nanesenem vzorcu. Po tisku smo ugotovili, da se
na delih, kjer smo odtisnili fotokromne tiskarske barve, pokaže nanos kot posivitev
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papirja (slika 27), ne glede na to, ali smo uporabili rumeno ali modro fotokromno
bravo.

Slika 27: Primer osivitve potiskanih delov s fotokromnimi tiskarskimi barvami

Sam fotokromni učinek smo za primerjavo najprej testirali na zunanji svetlobi in ga
primerjali z odzivom v zaprtem prostoru. Tapeta se na zunanji svetlobi hitro in
enakomerno obarva (slika 28). Po odstranitvi svetlobe pa potrebuje nekaj časa, da se
vrne v brezbarvno stanje.
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Slika 28: Obarvana tapeta zunaj na sončni svetlobi

V primerjavi z odzivnostjo zunaj je fotokromni učinek v zaprtem prostoru nekoliko
počasnejši, ravno tako pa potrebuje nekaj časa, da se ob odstranitvi iz svetlobe
razbarva in vrne v prvotno stanje. V zaprtem prostoru se tapeta obarva le na
področju, kjer je izpostavljena direktni svetlobi (slika 29), na delih, kjer ni direkte
svetlobe, pa lahko vidimo sivino ali pa zelo rahlo obarvelost v rumeni in modri barvi
(slika 30).

Slika 29: Osvetljena tapeta z direktno sončno svetlobo
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Slika 30: Del tapete, ki ni osvetljena z direktno sončno svetlobo, kjer vidimo osivljene odtisnjene dele.

Na prehodu iz direktno osvetljene tapete na neosvetljeni del lahko opazimo, da so
robovi nekoliko manj obarvani, kar povzroči optično prelivanje barve iz obarvanega v
brezbravni in tako zmehča prehod.
Postavitev tapete v zaprtem prostoru bi bila tako primerna za na steno, ki ima veliko
direktne vpadne svetlobe zaradi velikih oken, torej prostor, v katerem obstaja
možnost osvetlitve tapete.

V primeru, da v prostoru nimamo direktne sončne svetlobe, vendar pa je kljub temu
soba dokaj svetla, lahko zaznamo zelo rahlo rumeno in modro obarvanost tapete
(slika 31). Izbrane barve, katere smo tiskali niso zelo intenzivne, kar bi bil lahko razlog
rahle obarvelosti, poskusili bi lahko, če bi dosegli močnejše obarvanje fotokromnih
barv v primeru, da bi uporabili bolj intenzivnejše barve, kot je na primer rdeča.
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Slika 31: Rahla obarvanost tapete, brez izpostavitve direktni sončni svetlobi
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5 ZAKLJUČKI
Tapete so v naših domovih pojavljajo že mnogo let, čeprav je na začetkih njihov
namen bil predvsem zaščita pred mrazom, pa je zdaj njihova naloga dekoracija
prostora. Z njimi lahko prostor poživimo ali umirimo in mu s tem dodamo svojo
osebno noto. Zaradi razvoja tehnologije se ustvarjajo brez omejitev in prav zaradi
tega postajajo vedno bolj priljubljene in zanimive, saj lahko zadovoljijo skoraj vse
okuse.

S pomočjo fotokromnih barv smo tudi sami želeli oblikovati in izdelati zanimive
tapete. V namen, da bi raziskali tisk in uporabnost fotokromnih tiskarskih barv smo
na začetku raziskave postavili nekaj hipotez, ki smo jih s pomočjo testiranja ovrgli ali
potrdili.

Ker je tiskanje s fotokromnimi tiskarskimi barvami še tehnološka novost, je dobava
barv predstavljala velik izziv. Zaradi česar smo imeli nekaj omejitev pri oblikovanju,
zaradi same izbire barve. Tako ne moremo popolnoma potrditi trditve, da smo
omejeni pri oblikovanju zaradi barvil, saj je že možen nakup 4 procesnih FTB in s tem
možnost ink jetnega tiska. Vendar je to izjemna redkost ter predstavlja velik
stroškovni zalogaj.

Primernost sitotiska smo potrdili, saj je nanos fotokromnih tiskarskih barv z
omenjeno tehniko zagotovil enakomeren nanos in fotokromni učinek.
S postavitvijo natisnjene tapete v prostor smo potrdili trditev, da je fotokromni
učinek dovolj opazen tudi v zaprtih prostorih, saj se je tapeta na direktno sončno
svetlobo v zaprtem prostoru odzvala skoraj tako, kot se je zunaj.

Glede na uspešnost raziskave smo ugotovili, da oblikovanje s fotokromnimi
tiskarskimi barvami odpira nove možnosti za izdelavo tapet. Saj pri samem
oblikovanju ne naletimo na nobeno omejitev. Omejitev nastane le pri možnosti
pridobitve fotokromnih tiskarskih barv.
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Fotokromne barve v prostoru dosegajo sprejemljiv učinek spreminjanja izgleda in so
tako dovolj zanimive, da bi se lahko uporabile tudi v zaprtih prostorih. S tem smo
dosegli namen in tako odprli nove možnosti oblikovanja tapet.
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